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Over het gebruik van de nomenclaturen CPC, 
NACE en CPV bestaan de nodige misverstan-
den. Misverstanden die vooral worden ver-
oorzaakt door de snelle opeenvolging van de 
verschillende versies van verordeningen betref-
fende de nomenclaturen en een ondoorzichtige 
communautaire wetgeving. De nomenclatuur is 
vooral van belang om te bepalen of er sprake is 
van een ‘werk’, een levering, een ‘A-dienst’ dan 
wel een ‘B-dienst’. 

1. Ontstaansgeschiedenis

Een nomenclatuur is het geheel van vaste regels 
aan de hand waarvan zaken op een systema-
tische wijze worden geordend met als doel 
eenduidige communicatie: iedereen die met 
een nomenclatuur werkt, hanteert dezelfde en 
unieke betekenis. In meer algemene zin kan de 
Zweedse arts, plantkundige, zoöloog en geoloog 
Carl Linnaeus (1707-1778) als de geestelijke 
vader van de nomenclatuur beschouwd worden. 
Met zijn studies Species Plantarum en Systema 
Naturae legde Linnaeus de basis voor de bota-
nische en zoölogische nomenclatuur, waarmee 
hij orde schiep in de namen in het planten- en 
dierenrijk. Voor overheidsopdrachten kennen 
wij een drietal nomenclaturen: CPC, NACE en 
CPV. En zoals ik hier zal aantonen, is het precies 
die verscheidenheid die tot veel en deels onno-
dige discussies leidt en tot verre van optimale 

toepassing in de aanbestedingspraktijk.

De CPV (Common Procurement Vocabulary) 
vindt zijn oorsprong in de internationale no-
menclaturen die worden gebruikt voor het clas-
sificeren van producten en diensten: de centrale 
productclassificatie CPC (Central Product Clas-
sification), de internationale industriële stan-
daardclassificatie ISIC (International Standard 
Industrial Classification), de NACE (nomen-
clature statistique des activités économiques 
dans la Communauté Européenne) en de CPA 
(Classification of Products by Activity).3 
CPC, ISIC, NACE en CPA zijn nomenclaturen 
die primair voor statistische doeleinden zijn 
bedoeld en niet zozeer voor het rubriceren van 
overheidsopdrachten. De CPV is specifiek als 
classificatiesysteem voor overheidsopdrachten 
ontwikkeld. Door de snelheid waarmee de CPC, 
NACE en CPV nomenclaturen elkaar hebben 
vervangen, is de kans groot dat de lezer die niet 
vertrouwd is met deze materie door de bomen 
het bos niet meer ziet. Ik neem de lezer daarom 
nu graag bij de hand en om hem door het no-
menclaturendoolhof te loodsen!

2. De ‘Central Product Classification’ 
 (CPC)

De CPC (Central Product Classification) is een 
door de Verenigde Naties ontwikkelde produc-

1 Met dank aan mr. drs. Mary-Ann Schenk voor haar 

commentaar.

2 Mr. H.J. van der Horst is verbonden aan het adviesbu-

reau PPS Adviseurs Overheidsopdrachten.

3 Naast de hier genoemde nomenclaturen zijn er nog het 

Geharmoniseerde Systeem (GS) van de Wereld 

 Douane Organisatie voor de internationale goederen-

handel, de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) die 

een uitsplitsing is van de GS en de Standard Interna-

tional Trade Classification (STIC) ten behoeve van de 

bevordering van de vergelijkbaarheid van statistieken 

van de internationale handel.
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tennomenclatuur, die in 1989 onder de naam 
‘Provisional Central Product Classification’ 
(CPC Prov.) werd gepubliceerd.4 De CPC werd 
ontwikkeld met het doel een classificatiekader 
te scheppen voor internationale vergelijkingen 
van de meest uiteenlopende statistieken op het 
gebied van industriële productie, binnenlands 
nationaal product, nationaal inkomen en 
nationale en internationale handel. Na 1989 
verschenen nog de volgende drie versies van 
de CPC:5

Prov.;

versie van CPC Versie 1.0; en

CPC 1.1.
Ofschoon de CPC-nomenclatuur nog niet was 
gepubliceerd in het Publicatieblad,6 verwezen 
Richtlijn 92/50/EEG (diensten) van 18 juni 
19927 en Richtlijn 93/38/EEG (nutssector) van 
14 juni 19938 al naar de CPC-nomenclatuur van 
de Verenigde Naties. 
Bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 van  
5 november 2002 betreffende de gemeenschap-
pelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) 
werd de CPC-nomenclatuur voor het eerst 
op communautair niveau bekendgemaakt.9 
Deze verordening trad op 16 december 2003 in 
werking. Nadien is deze verordening tweemaal 
gewijzigd: 

 

16 december 2003, die op 8 januari 2004 van 
kracht werd;10 en

-
vember 2007, die op 16 september 2008 in 
werking trad.11

Voor overheidsopdrachten is alleen de versie 
CPC Prov. van 1989 relevant en niet de latere 
versies van de CPC-nomenclatuur, zoals nog 
wel eens wordt verondersteld.12

3. De ‘Nomenclature statistique des 
 activités économiques dans la 
 Communauté Européenne’ (NACE)

De Europese tegenhanger van de CPC is de 
NACE-nomenclatuur. Deze nomenclatuur is 
bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van 
economische statistieken en overzichten. De 
NACE Rev. I, die oorspronkelijk op de door de 
Verenigde Naties ontwikkelde ISIC-nomen-
clatuur13 was gebaseerd, is een cijfercode die 
door de Europese Unie en haar lidstaten wordt 
toegekend aan een bepaalde klasse van econo-
mische activiteiten. 

Bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van 9 okto-
ber 1990 betreffende de statistische nomenclatuur 
van economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap werd het gebruik van de NACE 
Rev. 1 als classificatie voor economische statis-
tieken en overzichten verplicht gesteld.14 Het 

4 United Nations, Statistical Papers, Series M, No. 77, 

New York 1991.

5 De verschillende versies van de CPC-nomenclatuur 

zijn op de website http://unstats.un.org/unsd/cr/regis-

try/cpc-2.asp te consulteren.

6 E.H. Pijnacker Hordijk en G.W. van der Bend, Aanbe-

stedingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 1996, p. 76. 

7 PB L 209/18 van 24 juli 1992. Bijlagen IA en IB.

8 PB L 199/84 van 9 augustus 1993. Bijlagen VXIA 

 en XVIB.

9 PB L 340/1 van 16 december 2002.

10 PB L 329/1 van 17 december 2003.

11 PB L 74/1 van 15 maart 2008.

12 Zie overweging 9 en bijlage II van Verordening 

213/2008.

13 ISIC stamt uit 1948 en werd in 1968 door de Statistical 

Commission van de Verenigde Naties aangenomen.

14 PB L 293/1 van 24 oktober 1990.
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doel van deze verordening was het opstellen 
van een gemeenschappelijke statistische no-
menclatuur van economische activiteiten in de 
Europese Gemeenschap, teneinde te zorgen voor 
vergelijkbaarheid tussen de nationale en com-
munautaire nomenclaturen en daarmee tussen 
de nationale en communautaire statistieken.15 
Deze nomenclatuur is dus niet bedoeld voor het 
classificeren van overheidsopdrachten! In bijlage 
I (NACE Rev. 1) van deze verordening zijn de 
diverse economische activiteiten opgesomd. 
De NACE-nomenclatuur is nadien driemaal 
herzien: 

1993 tot wijziging van Verordening 3037/90 
betreffende de statistische nomenclatuur van 
de economische activiteiten (NACE Rev. 
1);16

-
ber 2001 1993 tot wijziging van Verordening 
3037/90 betreffende de statistische nomen-
clatuur van de economische activiteiten 
(NACE Rev. 1.1);17 en

 
20 december 2006 tot vaststelling van de 
statistische classificatie van economische 
activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele 
EG-verordeningen op specifieke statistische 
gebieden.18

De eerste relatie tussen de NACE-nomenclatuur 
en ‘overheidsopdrachten voor werken’ werd 

met de wijziging van Richtlijn 71/305/EEG 
van 26 juli 1971 (werken)19 in 1989 gelegd. In 
de wijzigingsrichtlijn, Richtlijn 89/440/EEG 
van 18 juli 1989,20 wordt voor de begripsom-
schrijving van ‘overheidsopdrachten voor de 
uitvoering van werken’ verwezen naar bijlage 
II (lijst van beroepswerkzaamheden gebaseerd 
op de algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen; klasse 50).21 
De volgende richtlijnen verwezen naar dezelfde 
klasse 50:

(nutssector);22

1993;23 en

1993.24

De reden dat anno 1993 nog naar het oude 
classificatiesysteem (klasse 50) werd verwezen 
en niet naar het classificatiesysteem van Ver-
ordening 3037/90, is dat deze verordening een 
overgangsperiode van 1 januari 1993 tot en met 
31 december 1994 kende.25 De huidige richtlij-
nen, Richtlijn 2004/17/EG van 31 maart 200426 
en Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004,27 
verwijzen naar Sectie F, afdeling 45 van de bijlage 
(NACE Rev. 1) van Verordening 3037/90. 
Voor het begrip ‘overheidsopdrachten voor 
werken’ is alleen NACE Rev. 1 relevant.28 De 
latere versies zijn uitsluitend voor statistische 
doeleinden.

15 Art. 1 lid 1 Verordening 3037/90.

16 PB L 83/1 van 3 april 1993.

17 PB L 6/3 van 10 januari 2002.

18 PB L 393/1 van 30 december 2006

19 PB L 185/5 van 16 augustus 1971.

20 PB L 210//1 van 21 juli 1989.

21 Art. 1.a Richtlijn 89/440.

22 PB L 291/1 van 29 oktober 1990. 

23 PB L 199/54 van 9 augustus 1993.

24 PB L 199/84 van 9 augustus 1993.

25 Art. 11 lid 1 Verordening 3037/90.

26 PB L 134/1 van 30 april 2004.

27 PB L 134/114 van 30 april 2004.

28 Overweging 9 Verordening 213/2008 van 28 november 

2007.
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4. De ‘Common Procurement 
 Vocabulary’ (CPV)

De CPV vindt zijn oorsprong in de hierboven 
genoemde internationale nomenclaturen CPC, 
ISIC/NACE en CPA. De CPA-nomenclatuur 
werd neergelegd in Verordening (EEG) nr. 
3696/93 van 29 oktober 1993 betreffende de 
statistische classificatie van producten, gekoppeld 
aan de economische activiteiten in de Europese 
Economische Gemeenschap.29 De CPA was pri-
mair gericht op het verzamelen van statistische 
gegevens van activiteiten van marktpartijen en 
niet zozeer op het classificeren van overheidsop-
drachten. Dit was voor de Europese Commissie 
aanleiding om in 1993 een gemeenschappe-
lijke woordenlijst voor overheidsopdrachten 
(Common Vocabulary Procurement; CPV) te 
ontwikkelen. De eerste bekendmaking van de 
CPV-nomenclatuur vond plaats bij Aanbeve-
ling (EG) 96/527 van 30 juli 1996 betreffende 
het gebruik van de gemeenschappelijke woor-
denlijst overheidsopdrachten (CPV).30 Met deze 
aanbeveling wilde de Europese Commissie de 
aanbestedende diensten ertoe aanzetten bij 
de bekendmaking van aankondigingen van 
overheidsopdrachten de CPV-nomenclatuur te 
gebruiken. Bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 
van 16 december 2002 betreffende de gemeen-
schappelijke woordenlijst overheidsopdrachten 
werd het gebruik van de CPV vanaf 16 december 
2003 verplicht.31 Vervolgens volgden nadien nog 
twee wijzigingsverordeningen:

 
16 december 2003 tot wijziging van Veror-

dening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de ge-
meenschappelijke woordenlijst overheids-
opdrachten (CPV);32 en

 
28 november 2007 tot wijziging van Ver-
ordening (EG) nr. 2195/2002 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad betreffende 
de gemeenschappelijke woordenlijst over-
heidsopdrachten (CPV) en tot wijziging 
van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/
EG van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, in verband met de 
herziening van de CPV.33

Verordening 213/2008 betekende een grondige 
revisie van de CPV-nomenclatuur. Deze revisie 
had tot gevolg dat de bijlagen XII en I (lijst van 
bouwnijverheidwerkzaamheden; NACE Rev. 1) 
van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
werden vervangen door bijlage V van Verorde-
ning 213/2008. NACE Rev. 1 zelf bleef onverkort 
van toepassing, maar de verwijzingen naar de 
CPV-nomenclatuur waren uitgebreid. 
Bijlagen XVIIA, XVIIB, IIA en IIB (A- en  
B-diensten) van de Richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG zijn door de bijlagen VI en VII ver-
vangen.34 Verordening 213/2008 heeft de CPV-
nomenclatuur, als opgenomen bij Verordening 
2195/2002 van 16 december 2002, in overeen-
stemming gebracht met de CPC Prov.35 Met al 
die over elkaar heen tuimelende verordeningen 
heeft de communautaire wetgever het de aanbe-
steder niet bepaald gemakkelijk gemaakt.

29 PB L 342/1 van 31 december 1993. Deze verordening 

is nadien driemaal gewijzigd: Verordening (EG) nr. 

1293/98 van 17 juni 1998, PB L 177 van 22 juni 1998, 

Verordening (EG) nr. 204/2002 van 19 december 2001, 

PB L 036 van 6 februari 2002 en Verordening (EG)  

nr. 451/2008 van 23 april 2008.

30 PB L 222/10 van 3 september 1996.

31 PB L 304/1 van 16 december 2002.

32 PB L 329/1 van 17 december 2003.

33 PB L 74/1 van 15 maart 2008.

34 Art. 2 en art. 3 Verordening 213/2008.

35 Overweging 9 van Verordening 213/2008 van  

28 november 2007.
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Het verplichte gebruik van de CPV-nomen-
clatuur heeft tot doel om door middel van één 
enkel classificatiesysteem voor overheidsop-
drachten de termen te standaardiseren die door 
aanbestedende diensten worden gebruikt om 
het voorwerp van opdrachten te beschrijven, 
en aanbestedende diensten, gegadigden en 
inschrijvers een nuttig hulpmiddel te bieden. 
Het gebruik van standaardcodes vereenvoudigt 
de toepassing van de voorschriften inzake be-
kendmaking en biedt een vlottere toegang tot 
informatie, waardoor:36 

sterk wordt verbeterd; 
-

maakt in het supplement bij het Publicatie-
blad van de Europese Unie gemakkelijker te 
herkennen zijn; 

voor overheidsopdrachten op te zetten en 
het risico van fouten bij het vertalen van 
aankondigingen van opdrachten te verklei-
nen, aangezien de CPV is vertaald in de 22 
officiële talen van de Europese Gemeen-
schappen; 

-
diger wordt om aankondigingen van op-
drachten op te stellen, en met name om het 
voorwerp van opdrachten te beschrijven; 

-
opdrachten wordt vereenvoudigd, aangezien 
de CPV verenigbaar is met in de hele wereld 
gebruikte handelsmonitoren (met name 
die welke door de Verenigde Naties worden 
gebruikt).

Voor de aanbestedingspraktijk zijn de bijlagen 
van Verordening 213/2008 relevant.

5. Het doolhof

Bij veel aanbesteders bestaat het misverstand dat 
wanneer een overheidsopdracht in categorie 45 
van de CPV-nomenclatuur voorkomt het een 
‘werk’ betreft. Zoals eerder gezegd, is de CPV 
niet bedoeld voor het classificeren van pro-
ducten en diensten. Voor het vaststellen of een 
(gemengde) overheidsopdracht een ‘werk’,37 een 
‘levering’ dan wel een ‘dienst’ is, is bepalend of de 
werkzaamheden in bijlage XII en I (NACE Rev. 
1) van de respectievelijke Richtlijnen 2004/17/
EG en 2004/18/EG zijn vermeld. Zo niet, is het 
geen ‘werk’.
Voor de vraag of er sprake is van een A-dienst 
dan wel een B-dienst moesten de bijlagen XVIIA 
en XVIIB van Richtlijn 2004/17/EG worden 
geraadpleegd in het geval het een speciale-sec-
torbedrijf is, en bijlagen IIA en IIB van Richtlijn 
2004/18/EG als het de klassieke overheid betreft. 
Echter, deze bijlagen zijn vervangen door de 
bijlagen VI en VII van Verordening 213/2008. 
In het geval van interpretatieverschillen tussen 
enerzijds de CPV en anderzijds de NACE Rev. 
1 en CPC Prov. primeren CPC Prov. en NACE  
Rev. 1.38 De reden van deze voorrangsregel 
wordt in de zaak Tögel verklaard: de CPV-no-
menclatuur is enkel bestemd voor het opstellen 
van aankondigingen en andere mededelingen op 
het gebied van overheidsopdrachten en niet om 
producten (en diensten) te classificeren.39

Het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet40 
verwijst naar de bijlagen van de beide aanbe-

36 Overweging 8 van Aanbeveling 96/527 van 30 juli 

1996, Pb nr. L 222/10 van 3 september 1996.

37 Art. 1.b Richtlijnen 2004/17 en 2004/18: uitvoering 

van ‘werken’ in het kader van de in bijlage 1 vermelde 

werkzaamheden.

38 Art. 1 lid 13 Richtlijn 2004/17/EG en art. 1 lid 14 

Richtlijn 2004/18/EG en de voetnoten bij de desbetref-

fende bijlagen.

39 Zaak C-97/76 van 24 september 1998 (Tögel), Jur. 

1998, p. I-5357, r.o. 35 en r.o. 37.
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stedingsrichtlijnen zonder te vermelden dat 
deze op 16 september 2008 zijn vervangen.41 
Opmerkelijk is dat dit voorstel de voorrangsre-
gel van de CPC Prov. en NACE Rev. 1 niet kent. 
Met een verwijzing naar Richtlijn 2009/81/EG 
geeft de memorie van toelichting als reden dat 
deze voorrangregels van de aanbestedingsricht-
lijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG niet meer 
nodig zijn!42

Maar het wordt nog ingewikkelder. Voor op-
drachten op het gebied van defensie en veilig-
heid gelden andere spelregels. Sinds 21 augustus 
2011 vallen deze opdrachten onder een apart 
aanbestedingsregime: Richtlijn 2009/81/EG van 
13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen door aanbestedende 
diensten van bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten op defensie- en veiligheids-
gebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/
EG en 2004/18/EG (Richtlijn veiligheids- en 
defensieopdrachten).43 Hier zal de aanbesteder 
voor ‘werken’ te rade moeten gaan bij afdeling 45 
van Verordening 2195/2002 zonder dat daarbij 
is vermeld dat deze verordening inmiddels is 
gewijzigd bij Verordening 213/2008.44

Dit brengt ons tot de volgende merkwaardige 
situatie. Stel, uit een archeologisch bodemon-
derzoek van een voormalig militair oefenterrein 
blijkt dat een bijzondere archeologische vondst 
aanwezig is.45 Deze vondst wordt in de zin van 
Richtlijn 2009/81/EG als ‘gevoelig’ beschouwd.46 
Men besluit de vondst op te graven voor nader 

archeologisch onderzoek. Is hier nu sprake van 
een ‘werk’? Als wij bijlage I van Verordening 
2195/2002 erop naslaan, treffen wij geen op-
drachten aan die betrekking hebben op archeo-
logie. In bijlage I van Verordening 213/2008 is 
archeologisch opgravingswerk onder CPV-code 
45112450-4 (afdeling 45) vermeld en dus als een 
‘werk’ gekwalificeerd. 
Betreft het echter geen ‘gevoelige’ opdracht in de 
zin van Richtlijn 2009/81/EG dan is er sprake 
van een archeologische dienst:47 categorie 12; 
CPV-code 71351914-3 en CPC-code 8675. De 
reden dat er sprake is van een dienst en niet 
van een ‘werk’ is dat het hoofdvoorwerp van 
de opdracht het verrichten van archeologisch 
onderzoek is en niet het opgraven.48 De opgra-
vingswerkzaamheden zijn van bijkomstige aard. 
In de volgende paragraaf wordt hierop terugge-
komen. Bovendien zijn in bijlage V (NACE Rev. 
1) van Verordening 213/2008 archeologische 
opgravingswerkzaamheden niet als ‘werk’ ver-
meld. In het geval van interpretatieverschillen 
tussen NACE en CPV primeert NACE.

Om te bepalen of een dienstverleningsopdracht 
op het gebied van defensie of veiligheid een 
A-dienst dan wel een B-dienst is, dient de aan-
besteder bijlage I van de Richtlijn 2009/81/EG 
te raadplegen, die weer afwijkt van bijlagen VI 
en VII van Verordening 213/2008. Wat daarbij 
direct opvalt, is dat het aantal categorieën B-
diensten van deze richtlijn aanzienlijk is beperkt: 
van elf naar zes. In plaats van zestien A-diensten 

40 TK, vergaderjaar 2009-2010, 32 440, nr. 2.

41 Art. 228 lid 2 Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (EG-Verdrag): verordeningen hebben 

rechtstreekse werkingen.

42 TK, vergaderjaar 2009-2010, 32 440, nr. 3, p. 118.

43 Pb L 216/76 van 20 augustus 2009.

44 Art. 1 lid 3.

45 Vondsten van algemeen belang en ten minste vijftig 

jaar oud; art. 1.c Monumentenwet 1988, Stb. 1988, 638.

46 Art. 1 lid 7.

47 Of onderzoek, categorie 8, of is uitgezonderd van het 

Europese aanbestedingsregime op grond van art. 24.e 

Richtlijn 2004/17 of art. 16.f Richtlijn 2004/18.

48 H.J. van der Horst, ‘Zijn archeologische onderzoeksop-

drachten altijd aanbestedingsplichtig?’, Utrecht: Archeo 

Brief, Vakblad voor de Nederlandse Archeologie,  

september 2010
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kent deze richtlijn er twintig. Daarnaast is het 
opvallend dat deze bijlage geen verwijzing meer 
kent naar de CPC Prov.49 Hoe ingewikkeld kun 
je regelgeving maken!

6. De nomenclatuur en de 
 aanbestedingspraktijk

Voor het bepalen of een gemengde overheids-
opdracht een ‘werk’ is, zal de aanbesteder eerst 
moeten vaststellen wat het hoofdvoorwerp van 
de opdracht is. Zijn de bouwkundige werkzaam-
heden, als vermeld in NACE Rev. 1, de kern van 
de opdracht of van bijkomende aard? Zo zal de 
levering en de installatie van liften en roltrap-
pen een ‘werk’ zijn (NACE Rev. 1, klasse 45.31). 
De levering en installatie van een hijssysteem 
(CPV 42400000-0) voor decorstukken voor 
een theater zal geen ‘werk’ maar een levering 
zijn.50 Evenmin is de levering en het aanleg-
gen van kunstgrasvelden (CPV 39293300-5) 
ter vervanging van bestaande grasvelden geen 
‘werk’, omdat deze ‘werkzaamheden’ niet in 
NACE Rev. 1 voorkomen. Indien het aanleggen 
van kunstgrasvelden ook grondverzet (graven, 
ophogen, egaliseren en nivelleren; NACE Rev. 
1 klasse 45.11) omvat, zal het aanleggen van 
kunstgrasvelden evenmin als een ‘werk’ kunnen 
worden aangemerkt. Het hoofdvoorwerp van de 
opdracht is namelijk niet het grondverzet, maar 
de levering van kunstgras. Het grondverzet is 
hier van bijkomstige aard.51 

Men stelt nog wel eens dat in het geval van een 
gemengde opdracht van ‘werken, ‘leveringen 

en/of ‘diensten’ de hoogste waarde bepalend is.  
Die regel geldt voor gemengde opdrachten van 
A-diensten en B-diensten,52 maar niet zonder 
meer voor gemengde opdrachten die ook ‘wer-
ken’ omvatten. In een geschil tussen de Commis-
sie en Italië oordeelde het Hof van Justitie over 
de vraag of een gemengde overheidsopdracht 
een ‘werk’ dan wel een ‘dienst’ is als volgt: 

“Het hoofdvoorwerp dient te worden bepaald 
op basis van de essentiële verplichtingen die 
primeren en als zodanig kenmerkend zijn voor 
de betrokken opdracht, en niet op basis van 
die welke slechts bijkomstig of aanvullend zijn 
en uit het voorwerp zelf van de overeenkomst 
voortvloeien. De respectieve waarde van de 
verschillende betrokken prestaties is slechts 
één van de criteria die voor deze vaststelling in 
aanmerking moeten worden genomen.”53 

Dat het bepalen of een overheidsopdracht een 
A-dienst of een B-dienst is lastig is, blijkt uit de 
discussies rond thuiszorg die wordt verleend in 
het kader van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). De Wmo definieert thuiszorg 
als volgt:54 

“het ondersteunen bij of overnemen van activi-
teiten op het gebied van verzorgen van huishou-
den van een persoon dan wel van de leefeenheid 
waartoe een persoon behoort.”

Bij veel gemeenten en hun adviseurs bestaat al 
geruime tijd onduidelijkheid over de vraag of 

49 De reden zal zijn, naar ik aanneem, harmonisatie van 

de nomenclaturen.

50 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 december 2003, LJN: 

AO2810.

51 Zie overweging 10 van Richtlijn 2004/18/EG.

52 Art. 31 en 32 Richtlijn 2004/17/EG en art. 20 en 21 

Richtlijn 2004/18/EG.

53 Zaak C-412/04 van 21 februari 2008, Jur. 2008,  

p. I-619, r.o. 49. Zie ook zaak C-331/92 Gestión Hote-

lera Nacional van 19 april 1994, Jur. 1994, p. I-1569 en 

overweging 10 van Richtlijn 2004/18/EG.

54 Art. 1.h Wet maatschappelijke ondersteuning, Stb. 

2006 nr. 351.
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het verlenen van thuiszorg door zorgaanbieders 
een A-dienst is dan wel een B-dienst. Voor de 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport was deze onduidelijkheid aanleiding 
om opheldering aan de Europese Commissie te 
vragen. In haar brief van 5 oktober 2009 aan de 
Commissie onderscheidt de staatssecretaris twee 
varianten van huishoudelijke zorg: een variant 
die bestaat uit huishoudelijke ondersteuning in 
de vorm van schoonmaakwerkzaamheden en 
een variant waar naast deze schoonmaakwerk-
zaamheden ook de organisatie van het huishou-
den en/of persoonlijke zorg van betrokkene en 
eventuele andere zorg wordt geboden. In haar 
brief van 8 april 2010 reageert de Commissie 
als volgt.55

“Het anderen helpen in huis met de zelfverzor-
ging en het bereiden van de maaltijd en advies, 
instructie en voorlichting lijken slechts tijdelijk 
te kunnen worden verleend, terwijl de overige 
vormen van dienstverlening [boodschappen 
doen, dagelijkse organisatie van het huishouden, 
de was doen, hulp bij ontregelde huishouding, 
vdH] ook slechts in een relatief beperkt aantal 
gevallen lijken te worden verleend. Hoewel het 
doen van de was moet worden aangemerkt als 
een II B-dienst, omdat deze in categorie 27 
‘overige diensten’ in de zin van bijlage II bij de 
Richtlijn moeten worden gekwalificeerd (CPV 
codes 98312000-3 ‘Reinigen van textiel’ en 
98315000-4 ‘Persdiensten’) lijkt het zwaar en 
licht huishoudelijk werk voor het overgrote deel 
als II A-dienst te worden aangemerkt (categorie 
14 (CPC 94030, CPV code 90911000-6 ‘Reinigen 
van woningen en gebouwen en glazenwas-
sersdiensten’ en CPC code 94020, CPV code 
90513100-7 ‘Verwijderen van huisvuil’)”. 

In zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer onderschrijft de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport zonder enige 
kanttekening het standpunt van de Commis-
sie.56 De vraag is of het standpunt van de Com-
missie juist is. De Commissie onderbouwt de 
aanbestedingsplicht van thuiszorg door naar 
CPC-code 94020, (CPV-code 90513100-7) en 
CPC 94030 (CPV-code 90911000-6) te verwij-
zen die respectievelijk betrekking hebben op 
afvalverwerking en schoonmaak. CPC 94020 
heeft onder meer betrekking op afvalverza-
meling en -verwerking, ophalen van huisvuil, 
het verzamelen van straatafval, medisch afval, 
afvalverbranding, verwijderen van verontrei-
nigde grond enzovoort en niet zozeer op het 
wegbrengen van een plastic zak met huisvuil 
naar de afvalcontainer. CPC-code 94030 omvat 
onder meer de volgende diensten: ijsbestrijding, 
straatreiniging, reinigingsdiensten, reinigen 
van telefoonapparatuur, transportuitrusting, 
vuilnisbakken, woningen en gebouwen. Dit zijn 
activiteiten voor gespecialiseerde bedrijven en 
niet zozeer voor thuiszorgers. 
Bij thuiszorg zal het schoonmaken zich door-
gaans beperken tot opruimen, zwabberen, 
afstoffen, ramen lappen, stofzuigen en dweilen. 
Deze schoonmaakwerkzaamheden vallen niet 
onder de categorie ‘reinigen van woningen en 
gebouwen en glazenwassersdiensten’, maar in de 
categorie huishoudelijke hulp.57 Daar zijn na-
melijk afzonderlijke nomenclaturen voor: CPC 
87204 en CPV 79622000-0 (diensten voor de 
terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp) 
en CPC 87204 en CPV 98513310-8 (thuishulp-
diensten) en CPC 87204 en CPV 98514000-9 
(huishoudelijke diensten). Het betreft hier 
B-diensten in de categorie 22 (arbeidsbemid-

55 De correspondentie tussen het ministerie en de 

Commissie is opgenomen in het artikel van J.F. van 

Nouhuys, ‘Gênant’, TA, nr. 3, juni 2010, p. 192-203.

56 Brief van 7 mei 2010, kenmerk DMO/SFI-3000535.

57 Anders P.V. Kleijn en W.R. Möhlmann. Zie ‘Aanbeste-

dingen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning’, 

TA, nr.4, augustus 2007, p. 281-289.
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deling!). Zolang gemeenten thuiszorg maar 
omschrijven als het ter beschikking stellen van 
huishoudelijke hulp, thuishulpdiensten of huis-
houdelijke diensten kan thuiszorg mijns inziens 
als een B-dienst worden aangemerkt. 

Nu wij toch bij arbeidsbemiddeling zijn aanbe-
land, kunnen wij deze categorie ook eens nader 
beschouwen. Aanbestedende diensten verkeren 
veelal in de veronderstelling dat diensten die 
externe deskundigen, zoals zzp’ers, rechtstreeks 
dan wel via marktplaatsen aanbieden, onder 
categorie 22 (arbeidsbemiddeling) vallen en 
dat daarom sprake is van een B-dienst. Deze 
aanname is onjuist. Als wij de codes van deze 
categorie bestuderen, zien wij dat arbeidsbe-
middeling betrekking heeft op diensten voor 
het ter beschikking stellen van personeel door 
detacheringsbureaus en niet op het rechtstreeks 
contracteren, anders dan het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst,58 van externen. 
Het rechtstreeks contracteren van diensten 
van zelfstandige specialisten op het gebied 
van bijvoorbeeld ICT, onderzoek en interim-
management horen respectievelijk thuis in 
de categorieën 7, 8 en 1159 en zijn derhalve 
A-diensten. 
 

7 Conclusie

Een van de doelstellingen die de Commissie 
in haar Aanbeveling 96/527 van 30 juli 1996 
voor de toepassing van een gemeenschappe-
lijke woordenlijst (CPV) noemde, was het voor 
aanbestedende diensten eenvoudiger te maken 
het voorwerp van de opdracht te omschrijven. 
Daar is de communautaire wetgever tot op he-
den niet in geslaagd. Het is de verscheidenheid 
van de over elkaar struikelende nomenclatu-
ren en verwijzingen naar nomenclaturen, die 
naderhand zijn aangevuld of vervangen door 
recentere versies, die de nomenclatuur tot een 
waar doolhof hebben gemaakt. Zolang de com-
munautaire wetgever de al in 1996 toegezegde 
harmonisatie van nomenclaturen – optimaal 
zou zijn één transparante nomenclatuur voor 
overheidsopdrachten zonder verwijzingen naar 
andere nomenclaturen – niet heeft gerealiseerd, 
zal menige aanbesteder in dat doolhof blijven 
dwalen en daarmee nogal eens tegen de aanbe-
stedingsvoorschriften zondigen.

58 Het sluiten van arbeidsovereenkomsten is van het 

aanbestedingsregime uitgesloten; art. 24 d Richtlijn 

2004/17/EG en art. 16 e Richtlijn 2004/18/EG.

59 Zie ook T.H.G. Robbe, Uitzonderingen Aanbestedings-

recht, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing, 2009, 

p. 87.
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