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Bij het plaatsen van aankondigingen moeten aanbestedende diensten gebruik maken van de 

CPV-nomenclatuur1 om de aard van de gevraagde prestaties te classificeren, zo wordt vermeld in 

Bijlage XIII van Richtlijn 2004/17/EG respectievelijk Bijlage VII A van Richtlijn 2004/18/EG. 

Deze twee bijlagen zijn niet in de Aanbestedingswet 2012 opgenomen,2 omdat door het 

verplichte gebruik van TenderNed er automatisch voor wordt gezorgd dat de CPV-codes worden 

ingevuld in aankondigingen. Naast de CPV-nomenclatuur bestaan er nog 140 andere 

nomenclaturen, waaronder de in de aanbestedingsrichtlijnen genoemde CPC- en NACE-

nomenclaturen.3  

De NACE- en CPV-nomenclatuur 

Voor het aanbestedingsrecht is met name de NACE-nomenclatuur van belang, omdat bij een 

aantal werkzaamheden de NACE-nomenclatuur als uitgangspunt wordt genomen om te bepalen 

tot welke categorie werken zij behoren. Deze classificatie is te vinden in Bijlage XII van Richtlijn 

2004/17/EG respectievelijk Bijlage I van Richtlijn 2004/18/EG, waarnaar verwezen wordt in 

artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012.  

In die twee Bijlagen wordt bijvoorbeeld vermeld dat loodgieterij onder NACE-klasse 45.33 valt, 

met uitzondering van ‘installatie en reparatie van elektrische verwarmingsinstallaties’ die onder 

NACE-klasse 45.31 (elektrische installatie) vallen. De uitzondering klinkt niet onlogisch omdat 

men dergelijke werkzaamheden eerder door een elektromonteur dan door een loodgieter zou 

laten verrichten. De met NACE-klasse 45.33 corresponderende CPV-codes zijn te vinden in 

klasse 45330000 en de subcodes daarvan. Allerlei werkzaamheden die in de genoemde Bijlagen 

                                                           
1 Verordening (EG) 213/2008 van de Commissie van 28 november 2007. 
2 Zij stonden wel in het Bass als Bijlage 2, respectievelijk het Bao als Bijlage 4. 
3 Deze 140 nomenclaturen zijn te vinden op 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CL
ASSIFIC&StrLanguageCode=EN. 

Vrijwel alle gebouwen in Nederland hebben technische installaties, zoals installaties 

voor verlichting, verwarming en watervoorziening. Reparatie en onderhoud van 

dergelijke installaties zijn werkzaamheden die op grond van de voorrang van de 

NACE-nomenclatuur boven de CPV-nomenclatuur moeten worden geclassificeerd als 

opdrachten voor werken. In de Aanbestedingswet 2012 is die voorrangsregel uit de 

richtlijnen echter niet geïmplementeerd. In het komende recht wordt de 

voorrangsregel omgekeerd, wanneer de voorstellen van de Europese Commissie voor 

nieuwe aanbestedingsrichtlijnen worden aanvaard. Dit heeft grote consequenties 

voor met name het midden- en kleinbedrijf. 
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bij NACE-afdeling 45 genoemd worden en die op het eerste gezicht diensten lijken, moeten 

volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 dus als werken worden geclassificeerd. 

Voorrang van NACE-nomenclatuur 

De huidige richtlijnen bevatten daarnaast de bepaling dat in geval van een conflict tussen de 

NACE-nomenclatuur en de CPV-nomenclatuur de eerstgenoemde nomenclatuur voorrang heeft.4 

Deze bepaling is niet in de Aanbestedingswet 2012 overgenomen, maar zij stond wel in het Bass5 

en het Bao.6 In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel voor een Aanbestedingswet 

wordt alleen in de transponeringstabel van Richtlijn 2004/17 EG gemotiveerd waarom de 

bepaling niet is overgenomen in het wetsvoorstel. Daar wordt namelijk het volgende te 

vermeld:7 

“Artikel 1, dertiende lid, tweede alinea   

Behoeft geen implementatie  

Voorrangsregels mbt CPV/codes zijn niet langer nodig  

Zie bijv. de richtlijn defensieopdrachten. Daarin wordt enkel naar die Vo verwezen” 

Inderdaad wordt in Richtlijn 2009/81/EG voor defensieopdrachten de NACE-nomenclatuur niet 

genoemd. Maar een richtlijn kan natuurlijk niet impliciet een andere richtlijn wijzigen, zodat 

deze motivering niet erg steekhoudend lijkt te zijn. De Nederlandse wetgever loopt met het laten 

vervallen van de voorrang van de NACE-nomenclatuur vooruit op de voorstellen van de 

Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. In Annex I bij het voorstel voor een 

nieuwe richtlijn voor de speciale sectoren8 respectievelijk Annex II bij het voorstel voor een 

algemene richtlijn9 wordt prioriteit gegeven aan CPV-codes boven NACE-codes. In het vervolg 

van dit artikel zal blijken dat dit grote gevolgen voor de praktijk heeft.  

Het arrest Tögel 

In het arrest Tögel10 uit 1998 werd een enigszins vergelijkbaar conflict tussen de CPV-

nomenclatuur en de CPC nomenclatuur aan de orde gesteld. In die zaak betoogde de 

Oostenrijkse regering (r.o. 33) “dat noch de CPC-nomenclatuur, noch de CPA noch de CPV tot 

indeling van de diensten in een van de in bijlage I A of bijlage I B [van Richtlijn 95/50/EEG; THC] 

vermelde categorieën kan leiden.” De Commissie was van oordeel dat uit de CPC-nomenclatuur, 

de CPV en de CPA volgde, dat de betrokken diensten moesten worden ingedeeld als diensten die 

zowel onder bijlage I A als onder bijlage I B vallen. Het Hof van Justitie overwoog in dezen als 

volgt: 

 

                                                           
4 Artikel 1 lid 13 Richtlijn 2004/17/EG respectievelijk artikel 1 lid 14 Richtlijn 2004/18/EG. 
5 Artikel 45 lid 2. 
6 Artikel 37 lid 2. 
7 Kamerstukken II 2009/10, 32 440, nr. 3, p. 118. 
8 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors, 
2011/0439 (COD). 
9 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement - 
Presidency compromise tekst, 2011/0438 (COD). 
10 HvJ EG 24 september 1998, zaak 76/97. 
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“35. Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat volgens artikel 1, lid 3, van 

verordening nr. 3696/93, de in de CPA voorziene classificatie moet worden gebruikt 

voor statistische doeleinden en dat, volgens punt 1 van aanbeveling 96/527, de CPV 

enkel bestemd is voor de opstelling van aankondigingen en andere mededelingen op 

het gebied van overheidsopdrachten.  

36. Bijgevolg kunnen de benamingen vermeld onder categorie 2 van bijlage I A en 

categorie 25 van bijlage I B, niet worden uitgelegd in het licht van de CPA of de CPV.  

37. Gelijk de advocaat-generaal in punt 32 van zijn conclusie opmerkt, volgt daarentegen 

uit de zevende overweging van de considerans van verordening [richtlijn; THC] nr. 

92/50, dat de verwijzing in de bijlagen I A en I B naar de CPC-nomenclatuur 

verbindend is.” 

Het is een logische redenering, aangezien in de toenmalige Richtlijn Diensten de CPV nog 

helemaal niet genoemd werd en in de door het Hof van Justitie genoemde zevende overweging 

van de considerans van die Richtlijn onder meer het volgende wordt vermeld: 

 

“Overwegende dat, zowel met het oog op de toepassing van de procedurevoorschriften 

inzake aanbestedingen als voor controledoeleinden, de dienstensector het best wordt 

omschreven door deze onder te verdelen in categorieën die met bepaalde posten van een 

gemeenschappelijke nomenclatuur overeenkomen; dat in de bijlagen IA en IB van deze 

richtlijn wordt verwezen naar de CPC-indeling (Central Product Classification) van de 

Verenigde Naties;”  

Dus de verwijzing naar de CPC-codes in de bijlagen IA en IB moest destijds gebruikt worden bij 

het beantwoorden van de vraag of een bepaalde dienst onder bijlage IA dan wel onder bijlage IB 

valt. Op dezelfde manier moet thans de verwijzing naar de NACE-nomenclatuur in bijlage XII van 

Richtlijn 2004/17/EG respectievelijk bijlage I van Richtlijn 2004/18/EG gebruikt worden om te 

bepalen welke werkzaamheden onder het begrip “werken” vallen. En niet alleen in artikel 1 van 

beide richtlijnen wordt de voorrang van NACE boven CPV genoemd, die voorrang wordt ook nog 

eens in een voetnoot bij die bijlagen expliciet genoemd. Interessant is dat de voorrang van NACE 

boven CPV wordt vermeld in de tweede alinea van de bepaling dat sommige werkzaamheden als 

werken moeten worden beschouwd, terwijl in Bass en Bao deze voorrang in verband wordt 

gebracht met het vaststellen van de ‘productgroepen’ respectievelijk ‘categorieën van 

producten’. Daarmee lijken Bass en Bao af te wijken van de Richtlijnen. Omdat nationale 

regelgeving vermoedelijk richtlijnconform moet worden uitgelegd,11 kan de stelling verdedigd 

worden dat de voorrang van NACE boven CPV, ondanks dat deze in de Aanbestedingswet 2012 

als ‘niet langer nodig’ wordt beschouwd, nog steeds geldt in het Nederlandse recht. Om te zien 

wat de consequenties van die stelling zijn, keren we terug naar het voorbeeld van de 

loodgieterij. 

Reparatie en onderhoud volgens NACE 

                                                           
11 Zie punt 4.7 van de Conclusie Keus bij HR 26 juni 2009, LJN: BI0467. 
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In de EUROSTAT-publicatie ‘Statistical Classification of Economic Activities in the European 

Community, NACE Rev. 1’, wordt op pagina 18 het volgende vermeld: 12 

“Repair and maintenance 

64. Units that repair, maintain or overhaul equipment are classified to the same class as the 

units that produce it except that: 

- units that repair or maintain motor vehicles and motorcycles are classified to groups 50.2 

and 50.4 respectively, 

- units that repair personal and household goods are classified to group 52.7, 

- units that repair or maintain domestic central heating boilers and burners are classified to 

class 45.33, 

- units that repair or maintain computers and office equipment are classified to group 72.5.” 

Reparatie en onderhoud van cv-ketels voor huishoudelijk gebruik behoort dus tot de 

eerdergenoemde NACE-klasse 45.33, loodgieterij. Dit klinkt logisch, zeker als we zien dat in de 

CPV-nomenclatuur de volgende code voorkomt: ‘45331110-0 Installeren van boilers’. Kijken we 

echter verder in de CPV- verordening,13 dan blijkt er ook een code ‘50531100-7 Reparatie en 

onderhoud van boilers’ te bestaan die niet genoemd wordt bij NACE-klasse 45.33 (waarvan de 

corresponderende CPV-codes allemaal tot klasse 45330000 behoren). Hier is dus sprake van een 

conflict tussen NACE-nomenclatuur en CPV-nomenclatuur, dat wordt opgelost doordat aan de 

eerstgenoemde nomenclatuur voorrang wordt gegeven. Dus niet alleen installatie van 

huishoudelijke cv-ketels moet geclassificeerd worden als een werk, maar ook reparatie en 

onderhoud van huishoudelijke cv-ketels behoort tot de werken en niet tot de diensten. Reparatie 

en onderhoud van cv-ketels valt immers onder NACE-klasse 45.33, zoals letterlijk meegedeeld 

wordt in het EUROSTAT-document. 

Statistische verschillen in Europa 

In de praktijk blijkt dat er opvallende verschillen zijn tussen de in het Publicatieblad in de 

periode van 31-01-2006 tot 28-06-2013 verschenen aankondigingen waarin CPV-code 

‘50531100-7 Reparatie en onderhoud van boilers’ voorkomt. De aantallen worden vermeld in 

onderstaande tabel (met inbegrip van de speciale sectoren). 

Tabel 1 Aantallen aankondigingen die code 50531100 bevattten 

 Diensten Werken 
Nederland 2 5 
België 12 0 
VK 235 38 
Hongarije 20 0 
Europa 1134 58 
 

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden dit soort opdrachten in ieder geval voor een 

deel als werken aangekondigd, terwijl in België en Hongarije zij alleen als diensten zijn 

aangekondigd. Over heel Europa blijkt het grotendeels om aankondigingen van diensten te gaan.  

                                                           
12Zie 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=CA-
80-93-436 
13 Zie noot 1. 
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Gelet op het enorme verschil tussen de drempelwaarden voor diensten14 respectievelijk 

werken15 is het goed mogelijk dat een groot aantal opdrachten voor reparatie en onderhoud van 

boilers niet Europees is aanbesteed omdat zij als werken zijn geclassificeerd. Toch zijn er dan 

nog wel vele gevallen waarin zij als diensten zijn aanbesteed. Een complicerende factor is wel 

dat er sprake kan zijn van gemengde opdrachten waarbij een ander deel van de opdracht uit 

diensten bestaat die de overhand hebben. In dergelijke gevallen wordt natuurlijk terecht 

gekozen voor een Europese aanbesteding als opdracht van diensten. Een karakteristiek 

voorbeeld van een opdracht van werken uit het Verenigd Koninkrijk is de Aankondiging met 

nummer 2013/S 024-037535, die wordt omschreven als ‘Gas servicing and maintenance to 

domestic and commercial appliances’ en die naast de genoemde CPV-code voor reparatie en 

onderhoud van boilers ook de code ‘50531200-8 Onderhoudsdiensten voor gastoestellen’ bevat 

in de publicatie. Hierbij gaat het om de ‘Wrexham County Borough Council's Housing Portfolio’ 

die uit ‘just over 10,000 properties with gas’ bestaat. Het contract, dat een looptijd van vier jaar 

heeft, zal zonder twijfel een hogere waarde dan de drempelwaarde voor werken hebben. 

Aanbestedingen van woningcorporaties 

Dit brengt ons op de aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties, 

die gedurende een korte periode van kracht was op grond van de Tijdelijke regeling diensten 

van algemeen belang toegelaten instellingen volkshuisvesting van 3 november 2010.16 Op 27 

juni 2011 is die aanbestedingsplicht komen te vervallen krachtens een Regeling van de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2011.17 In de toelichting bij artikel I 

van die regeling wordt het volgende vermeld:  

“De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties, bedoeld in 

artikel 5 van de Tijdelijke regeling DAEB, zal als zodanig wel blijven gelden. Dit betekent dat 

toegelaten instellingen meer vrijheid krijgen in de keuze van de aanbestedingsvorm (Europees, 

openbaar of onderhands). De Tijdelijke regeling DAEB stelt hieromtrent geen nadere regels 

meer.”  

Aangezien door Ward Möhlmann op zeer overtuigende wijze betoogd is dat woningcorporaties 

aanbestedende diensten zijn,18 is het overigens nog maar de vraag of deze hierboven geciteerde 

vrijblijvende aanbestedingsplicht zich wel verdraagt met de richtlijnen.  

Hoe dit ook zij, in veel gevallen kunnen woningcorporaties opdrachten voor reparatie en 

onderhoud van cv-ketels als opdrachten van werken classificeren, waardoor zij niet zelden 

beneden de drempelwaarde blijven. Zoals uit het voorafgaande blijkt, gaat het niet alleen om 

reparatie en onderhoud van cv-ketels, maar om veel meer opdrachten van reparatie en 

                                                           
14 In 2012-2013 bedragen de drempelwaarden voor diensten € 130.000 voor de centrale overheid, € 
200.000 voor decentrale overheden en € 400.000 voor speciale-sectorbedrijven. 
15 In 2012-2013 bedraagt deze drempelwaarde € 5.000.000. 
16 Stcrt. 2010, nr. 17515. 
17 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2011, nr. 2011-
2000218049, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten 
instellingen volkshuisvesting en het Besluit beheer sociale-huursector (vervallen verplichting voor 
toegelaten instellingen om bij grotere aanbestedingen van maatschappelijk vastgoed de 
aanbestedingsrichtlijn te volgen), Stcrt. 2011, nr. 11161. 
18 W.R. Möhlmann, Over aanbestedingsplichtige instellingen, woningcorporaties en zorgverzekeraars, 
Bouwrecht 2011/15, nr. 2, p. 55-67 

http://www.chenadvies.nl/


 
 

http://www.chenadvies.nl 

onderhoud. Dat blijkt reeds uit de toelichting bij afdeling 45 Bouwnijverheid in Bijlage I van 

Richtlijn 2004/18/EG, die luidt: ‘Deze afdeling omvat: nieuwbouw, restauratiewerk en gewone 

reparaties’. Het blijkt ook uit de omschrijving van NACE-klasse 45.33 die zoals al eerder vermeld 

bij wijze van uitzondering ‘installatie en reparatie van elektrische verwarmingsinstallaties’ tot 

klasse 45.31 rekent. Ook andere vormen van reparatie en onderhoud zullen op grond van de 

eerdergenoemde bepaling 64 uit het EUROSTAT-document als werken moeten worden 

beschouwd. 

 

Nog meer verschillen in Europa? 

Een curieuze afwijking tussen de diverse taalversies van Richtlijn 2004/18/EG is te zien in de 

beschrijving van de genoemde uitzondering in klasse 45.33 die in de Engelse versie luidt: ‘This 

class excludes: - installation of electrical heating systems, see 45.31.’ Ook in de Duitse,19 Franse20 

en Hongaarse21 taalversie van deze richtlijn ontbreekt het woord reparatie! Is Nederland op dit 

punt een buitenbeentje in Europa of heeft de vertaler van de Nederlandse versie van de richtlijn 

gemeend ter verduidelijking te moeten vermelden dat niet alleen installatie maar natuurlijk ook 

reparatie van elektrische verwarmingsinstallaties onder klasse 45.31 valt? De verwondering die 

de jurist overvalt bij het nadenken over dit soort paradoxale vraagstukken is mooi verwoord 

door Goethe met de beroemde woorden “Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie 

zuvor”’22 Vooralsnog houd ik het er op dat er in de Nederlandse versie alleen sprake is van een 

verduidelijking van de rechtsregel en dat dus inderdaad volgens de Europese wetgever allerlei 

vormen van reparatie en onderhoud tot de werken moeten worden gerekend. 

Ondertussen blijkt uit de statistiek dat er tussen de eerdergenoemde landen vrij grote 

verschillen bestaan. Laten we eens kijken naar de aantallen aankondigingen bij de volgende 

twee veel voorkomende activiteiten: ‘50710000-5 Reparatie en onderhoud van elektrische en 

mechanische uitrusting in gebouwen’ en ‘50720000-8 Reparatie en onderhoud van centrale 

verwarming’. In de onderstaande tabel zijn de aantallen aankondigingen in het Publicatieblad in 

de periode 31-01-2006 tot 28-06-2013 vermeld op vergelijkbare wijze als in Tabel 1. 

Tabel 2  Aantallen aankondigingen van een opdracht 

 50710000 50720000 
 Diensten Werken Diensten Werken 
Nederland 69 5 30 0 
België 53 4 63 5 
UK 622 185 323 114 
Hongarije 22 0 19 0 
Europa 2727 298 3242 244 
 

Vrijwel alle aanbestedende diensten zullen regelmatig opdrachten van reparatie en onderhoud 

van centrale verwarming en andere uitrusting in gebouwen verstrekken. Dat in Nederland van 

                                                           
19 Diese Klasse umfasst nicht: Installation von Elektroheizungen (s. 45.31). 
20 Cette classe ne comprend pas: — la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31. 
21 Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat: — elektromos fűtési rendszerek beszerelése, lásd 45.31. 
22 Faust I, vers 358-359. 
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dergelijke opdrachten in een periode van meer dan zeven jaar slechts 104 aankondigingen van 

een Europese aanbesteding gedaan zijn, maakt het zeer waarschijnlijk dat het overgrote deel van 

dergelijke opdrachten als opdrachten van werken beneden de drempelwaarden nationaal of 

onderhands is aanbesteed. Uit de tabel blijkt dat alleen in het Verenigd Koninkrijk op enige 

schaal dit soort werkzaamheden als werken Europees is aanbesteed. Daarbij speelt mogelijk een 

rol dat in een groot land eerder de drempelwaarde voor werken zal worden overschreden dan in 

een relatief klein land. Maar dat dat de enige verklaring van het verschil is, lijkt toch niet erg 

aannemelijk. Een triviale verklaring zou kunnen zijn dat men in het Verenigd Koninkrijk bij het 

opstellen van aankondigingen gebruikt maakt van een digitaal tool waarbij eerst de CPV-code 

moet worden gekozen en daarna op grond van de gekozen CPV-codes de tool een suggestie doet 

voor het type opdracht. In eNotices, de digitale tool die de Europese Unie beschikbaar stelt voor 

het opstellen van aankondigingen, wordt eerst het type opdracht gekozen en daarna pas de CPV-

code. 

Hoe dit ook zij, het verschil tussen de onderzochte vier landen doet vermoeden dat er op het 

punt van de voorrang van de NACE-nomenclatuur boven de CPV-nomenclatuur binnen Europa 

geen uniforme toepassing van de regels plaatsvindt. Met de inwerkingtreding van de 

Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 heeft Nederland radicaal gekozen voor het classificeren 

van vele opdrachten van reparatie en onderhoud als diensten. De praktijk zal leren of 

aanbestedende diensten nu op grote schaal dergelijke opdrachten die zij eerst als werken in veel 

gevallen niet hoefden aan te besteden nu gaan aanbesteden als diensten. Deze wellicht 

onbedoelde consequentie van het schrappen van de voorrang van NACE boven CPV in de 

Aanbestedingswet 2012 is in ieder geval lijnrecht in strijd met de alom gehoorde wens om – 

mede in het belang van het mkb – de aanbestedingsplicht terug te dringen. Zo is op 26 juni 2013 

door de Tweede Kamer met algemene stemmen de motie–Van Haersma Buma c.s.23 

aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om zich in te zetten voor een substantiële 

verhoging van de drempelwaarden. Diezelfde Tweede Kamer zal dus ‘not amused’ zijn wanneer 

zij tot de ontdekking komt te hebben ingestemd met het schrappen van een voorrangsregel die 

gebruikt moet worden om diverse veel voorkomende diensten van reparatie en onderhoud als 

werken te classificeren. Dat scheelt een slok op een borrel. 

 

 

                                                           
23 Kamerstukken II 2012/13, 21 501-20, nr. 805. 
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