


Nummer Subnummer Domein Inkooppakket Rubriceringslijst Inkooppakketten

1 Personeelsgerelateerde zaken shortlist.nummerOmschrijving 
01 01 Studie en opleiding Alle kosten die met opleiding en studie gemaakt worden. Daarnaast studie- en lesmateriaal,  seminars, congressen, docentkosten, coachingkosten, loopbaanbegeleiding.
01 02 Reis- en verblijfkosten Alle kosten gemaakt voor dienstreizen in binnen- en buitenland, accommodatiekosten (inclusief kosten voor verlofreizen en gezinshereniging), huur zalen voor conferenties en 

vergaderingen, contracten met derden (bijvoorbeeld openbaar vervoer) voor woon-werkverkeer, verhuisdiensten
01 03 Recruitment, werving en selectie Advertentiekosten, arbeidsmarktcommunicatiekosten (stands, kijkdagen, manifestaties), wervingsbureaus, outplacement, assessments, keuringen, antecedentenonderzoek
01 04 Aanschaf en onderhoud bedrijfskleding Dienstkleding, bedrijfshulpverleningskleding, wasserij- en stomerijdiensten, reiniging, diensten voor beheer en ophalen wasgoed
01 05 Representatiekosten Kosten recepties, jubilea en bloemen. Premiums, relatiegeschenken, personeelsuitjes
01 06 Arbo Kosten voor eigen personeel betreft: arbo-onderzoek en arbodiensten, persoonlijke arbo-aanpassingen, kosten bedrijfsarts, fitness.
01 99 Overig Overige personeelsgerelateerde inkoop (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

2 Kantoorinrichting en -benodigdheden
02 01 Kantoorartikelen Bureaubenodigdheden, Computersupplies (cd’s, usb-sticks, CD-roms, toners)
02 02 Reproductieapparatuur Reproapparatuur, multifunctionals, onderhoud en onderdelen, reprorechtkosten, kopieermachines
02 03 Audiovisuele apparatuur Radioontvangers, televisie en audiovisuele ondersteuning, opname- en weergaveapparatuuur, microfoons en luidsprekers, schermen, antennes
02 04 Interieur en inventaris Inrichtingskosten kantoorruimtes, vergaderzalen, restaurant, ontvangstruimtes. Meubilair, kunst en stoffering en onderhoudskosten daarvan, grootkeukenapparatuur, aanschap en 

inrichting keukenmachines e.d.
02 05 Papier Papier ten behoeve voor drukwerk in eigen beheer (Publicaties, folders, brochures) fotokopieer- en xerografisch papier
02 06 Drukwerk-Uitgeverij-Repro Druk- en bindwerk niet in eigen beheer / standaard drukwerk (briefpapier, memo’s, enveloppen), uitgeverijdiensten, opmaken en inbinden rapportage's
02 07 Vakliteratuur, abonnementen, lidmaatschap Boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen, naslagwerken, CD-ROMs, elektronische documenten, abonnementen, contributies, lidmaatschappen
02 99 Overig Overige kosten kantoorinrichting en -benodigdheden (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

3 Automatisering en telecommunicatie
03 01 Hardware Aanschaf en onderhoud van PC’s, printers, notebooks, palmtops, informatieverwerkings- en datacommunicatieapparatuur
03 02 Software Aanschaf en onderhoud Softwarepakketten, systeemprogrammamateriaal, netwerkprogrammamateriaal, onderwijsleermiddelen, tekeningpakketten, licenties
03 03 Netwerken, infrastructuur Aanschaf, onderhoud en beheer, storage, firewall, aanleg glasvezel, webhosting
03 04 Telecommunicatiediensten Alle telecommunicatiekosten (aanschaf en huur hardware, infrastructuur en onderhoud). Kosten vaste en mobiele telefonie.
03 99 Overig Overige kosten automatisering en telecommunicatie (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

4 Adviseurs en flexibele arbeid
04 01 Organisatie- en beleidsadvies Adviezen inzake management, personeelbeheer, public relations, veiligheids- en milieuadvies, projectbeheerdiensten, maken van projecten, statistisch onderzoek, evaluatieonderzoek, 

monitoring, research (verkenning, vooronderzoek), organisatie en economie 
04 02 Accountants en financieel advies Boekhouddiensten, loonadministratie, auditdiensten, controle boekhouding, fiscale dienstverlening , incasso, deurwaarder, notariskosten (excl.grondaankopen), makelaar
04 03 Juridisch onderzoek en advies Proces-, advies-, (lands-)advocaatkosten, griffierechten.
04 04 Communicatie en marketingadvies Reclamediensten, reclamebeheer, marketingdiensten, promotiediensten, klantenonderzoek, klantenservice, fotograaf, evenementenburo
04 05 Civieltechnische adviseurs, ingenieurs Diensten op het gebied van grondboringen, bronbemalingen, kabels, buisleidingen, grondwerk (t.b.v. civieltechn. bestemming), wegenbouw, markeringen, sloopwerken, 

waterbouwkundige werken, funderingswerken, wegeninspectiedienst, constructie en bouwkunde, akoestiek en bouwfysica, technische installaties en telematica, waterbouw en 

infrastructuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu en overige ingenieursdiensten, rioolonderzoeksdiensten
04 06 Architecten Een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt, bouwbegeleiding
04 07 ICT diensten en -advies Diensten door derden op het gebied van ICT-advies, implementatie en software-ontwikkeling.
04 08 Secretariaats- en aanverwante diensten Ondersteuning kantoorwerk, vertaaldiensten, tolkdiensten, typen, tekstverwerkingsdiensten, gespreksleider
04 09 Interim management Tijdelijke vervanging op managementniveau.
04 10 Uitzendkrachten/tijdelijk personeel Medewerkers op tijdelijke basis via uitzend- of detacheringsbureau
04 99 Overig Overige kosten adviseurs/flexibele arbeid (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

5 Vervoer en emballage
05 01 Aanschaf voertuigen Aanschafkosten alle voertuigen en vaartuigen incl. brandweer/politieauto, aanschafkosten accessoires
05 02 Huur/lease voertuigen Alle kosten voor niet in eigendom zijnde voertuigen exclusief brandstof
05 03 Reparatie en onderhoud van voertuigen Alle kosten voor voertuigen en vaartuigen die niet vallen onder aanschaf, huur of leasekosten. Het betreft hier onderhoud, reparaties, onderdelen (exclusief brandstof en verzekeringen), 

keuringen
05 04 Machines voor de land-, tuin- en bosbouw Ploegen, cultivators, mestverspreiders, oogst- en maaimachines, maaimachines voor gazon, parken of sportvelden, sproeimachines, trailers en opleggers, tractoren , reparatie en 

onderhoud
05 05 Brandstoffen Benzine, diesel, aardolie, smeerproducten, remvloeistof, biobrandstof, aardgas voor vervoer
05 06 Post- en koeriersdiensten Brievenpost, pakketpost, postkantoordiensten, koeriersdiensten en interne bodediensten, geldtransport, pallets, verpakkingsmaterialen
05 99 Overig Overige kosten vervoer en emballage (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

6 Gebouwen en installaties
06 01 Nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud Nieuwbouw, verbouw en renovatie van gebouwen, groot onderhoud, Klein onderhoud gebouwen binnen en buiten, schilderwerk, monumenten- en gevelonderhoud
06 02 Sloop van gebouwen Slopen en ontmantelen van gebouwen
06 03 Aanleg en onderhoud installaties Gebouw gebonden: Aanleg en onderhoud van  elektriciteit, brand- en inbraakalarm, antennes, installeren van liften, roltrappen, telefooncentrales, schakelkasten, luchtbehandeling

06 04 Huurkosten onroerend goed Huurlasten van diverse gebouwen, zalen e.d., gronden, erfpacht, sleutelgeld
06 05 Materialen en gereedschappen Materialen en gereedschappen tbv bouw, onderhoud, renovatie
06 06 Gas Afname via het aardgasleidingnet / netwerkbeheerdiensten (niet beinvloedbaar)
06 07 Elektriciteit Afname via het elektriciteitsnetwerk / netwerkbeheerdiensten (niet beinvloedbaar)
06 08 Water Afname van drinkwater / netwerkbeheerdiensten (niet beinvloedbaar)
06 99 Overig Overige kosten gebouwen en installaties (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)



Nummer Subnummer Domein Inkooppakket Rubriceringslijst Inkooppakketten

7 Diensten
07 01 Schoonmaak gebouwen Schoonmaakkosten, overige schoonmaakkosten (bijvoorbeeld reinigingsmiddelen en materialen)
07 02 Kantine- en cateringdiensten Bedrijfscatering,  Inkoop van eten/drank, onderhoud en huur van machines (keuken, drank- en snoepautomaten)
07 03 Beveiliging Beveiligings- en receptiekosten, overige beveiligingskosten (voorzieningen, systemen) cameratoezicht
07 04 Tuin- en bosbouwdiensten Aanleg en onderhoud van groengebieden, onkruidbestrijding en verdelging, onderhoud van park, terrein en sportvelden, begraafplaatsen, onderhoud dieren, Houtwinning, 

houtvesterdiensten, rooien, snoeien en onderhoud van bomen, diensten voor bosbouwbeheer, ongediertebestrijding
07 05 Reiniging openbare ruimten vegen van verharding (zwerfvuil en onkruidverwijdering, verwijderen van uitwerpselen (duiven- en hondenpoep), verwijderen van graffiti, bestrijding van ongedierte
07 06 Culturele diensten Bibliotheek-, archief-, museadiensten, monumentenzorgdiensten, conservatie van geëxposeerde stukken, diensten voor botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
07 07 Beheer van voorzieningen Kosten voor beheer van zwembaden, sporthallen, woonwagenbeheer, etc.
07 99 Overig Overige kosten diensten (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

8 GWW
08 01 Wegen Aanleg en onderhoud van wegen, rotondes, fietspaden, spoorwegen, bestratingswerkzaamheden, wegmarkeringen, geleiderails
08 02 Riolering Aanleg en beheer riolering, rioleringsbuizen, riooldeksels, rioolkolken, rioolroosters, gemalen, oppervlaktewater
08 03 Openbare verlichting Straatverlichtingsuitrusting, straatlichtmasten, lantaarnpalen, straatverlichting, reclameneonlampen
08 04 Verkeersregelinstallaties Verkeersinstallaties (VRI's), verkeerslichten, verkeersregulatiesystemen.
08 05 Waterbouwkundige werkzaamheden Constructies op en rond het water zoals kademuren, keerwanden, steigers, brugpijlers, inlaten, duikers, sluizen / realisatie, beheer en onderhoud van viaducten, aquaducten, bruggen, 

stuwen
08 06 Civieltechnische werkzaamheden Aanleg ondergrondse infrastructuur, buis-/ pijpleidingen, telefoon-/glasvezelkabels, kabels- en leidingen
08 07 Grondwerken, bouwrijp maken, sanering Bouwrijp maken van gronden, graafwerkzaamheden en grondverzet, bodemsanering, verwijdering van giftig afval, muv radioactief afval en vervuilde grond, leveringen van zand, puin 

etc.
08 08 Waterzuiveringsinstallaties, slibbehandeling Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, slibbehandelingsinstallatie, bouwen van waterbehandelinginstallatie, bezinkingsinstallaties, gistingstanks voor afvalwater, 

bouwwerkzaamheden voor zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties, aanschaf chemicalien/zout/polymeren
08 99 Overig Overige kosten GWW (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

9 Stadsbeheer
09 01 Parkeren, parkeerbeheer Alle producten en dienstverlening die te maken hebben met vormen van betaald parkeren, vooraf (op straat) en achteraf betalen (parkeergarages & terreinen), in de openbare en 

publieke ruimte
09 02 Gladheidsbestrijding Zoutstrooiers, wielladers, sneeuwploegen en sneeuwblazers, materiaal voor gladheidsbestrijding, strooizout, gladheidsbestrijdingdiensten
09 03 Afvalbeheer Het proces van inzameling van de verschillende afval:  huishoudelijk restafval;  groente- fruit- en tuinafval (gft-afval);  oud papier en karton (OPK);  glas; kleding en textiel; klein chemisch 

afval (KCA); afgedankte Elektrische en elektronische apparatuur (AEEA); kunststof verpakkingen; kringloopgoederen en grof huishoudelijk afval, ledigen van afvalbakken

09 04 Straatmeubilair en kunstwerken Picknickbanken, parkjes, hekwerk, vangrail,  bermpalen, stadsmeubilair, verkeerszuilen, openbare toiletten, vuilnisbakken, politieborden, toegangshekken, verkeersborden, 

wegmeubilair
09 05 Sport en spel Speeltoestellen, sportactiviteiten, draaimolens, schommels, speeluitrustingen, uitrusting gymzalen, spellen, artikelen voor pretpark, zwembaden
09 99 Overig Overige kosten stadsbeheer (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

10 Welzijn
10 01 Leerlingenvervoer, aangepast vervoer Diensten voor speciaal personenvervoer over land.
10 02 Openbaar vervoer Openbaar-vervoersdiensten, passagiersvervoer per metro en spoor.
10 03 Uitvoering arbeidsmarktbeleid De dienstverlening is gericht op het bieden van hulp aan bijstanduitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden om aan het werk te komen (reintegratiediensten)
10 04 Inburgeringstrajecten Taalopleiding Nederlands, Oriëntatie op de maatschappij en op beroepen, verminderen van achterstanden bij de integratie van minderheden en het voorkomen van nieuwe 

achterstanden
10 05 Hulp bij het huishouden, thuiszorg Bieden van hulp bij het huishouden: schoonmaken, de was doen, licht huishoudelijk werk, etc / geven van zorg (wassen, aankleden, etc)
10 06 WMO hulpmiddelen Maatschappelijke hulp: woningaanpassing, rolstoelen, woonvoorzieningen parkeerkaarten voor gehandicapten, toiletstoel, tillift, badplank, etc
10 07 Persoongebonden budget (pgb) Budget aan burgers zodat zij zelf zorgverleners kunnen inhuren voor de zorg die zij nodig hebben. Of om zelf hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren
10 08 Schuldhulpverlening Hulpverlening bij teveel schulden.
10 09 Indicatiestelling zorg Adviezen inzake zorg
10 10 Minimabeleid (bijstand) Regelingen waarmee het inkomen van de minima kan worden aangevuld (aanvullende ziektekostenverzekering, schoolbijdrage, kortingskaarten, etc)
10 99 Overig Overige kosten welzijn (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

11 Hulpverlening
11 01 Brandweer Kosten gemaakt tbv brandweer (bv. Blusmiddelen (schuim, gas, vloeistoffen) voor gebruik in draagbare of verrijdbare brandblusapparaten) excl. voertuigen
11 02 Politie Kosten gemaakt politie (bv Geweldsmiddelen en -uitrusting.) excl. voertuigen
11 03 Verkeersactiviteiten Inhuur van verkeersdiensten en wegsleepregelingen (geen parkeerdiensten)
11 04 Bedrijfshulpverlening Alle materialen die in het kader van de BHV worden toegepast of worden ingezet bij noodsituaties. Dit houdt in: veiligheidsvesten, helmen, portofoons, piepers, evacuatiestoel, 

verbandmiddelen, blusapparatuur en plattegronden
11 99 Overig Overige kosten hulpverlening (alleen te gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

12 Financiele kosten
12 01 Verzekeringen Verzekeringen tegen schade of verlies aan/van gebouwen, scholen, sporthal, zwembad, kunst, slecht weer en financieel verlies, verzekeringen ivm motorvoertuigen, verzekeringen van 

letschelschade en zaakschade, CAR-verzekering
12 99 Overig Overige financiele kosten (alleen gebruiken indien toewijzing aan één van de meer specifieke pakketten niet mogelijk is)

13 Overig (nader met opdrachtgever in te vullen)
13 01 Onderwijsbijdragen Alle vergoedingen aan scholen en stichtingen inzake bouw/verbouw, huren, schoonmaak, onderhoud, schoolbijdragen etc.
13 02
13 03
13 04
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99 Niet Beinvloedbaar (NB)
99 01 Interne verrekeningen Betalingen aan diensten of Stadsdelen
99 02 Belastingen en heffingen Belastingen / heffingen
99 03 Gemeentes/provincies/ministeries Betalingen aan gemeentes, provincies, ministeries
99 04 Declaraties Declaraties ingediend door personeel of sollicitanten
99 05 Informatie diensten Betalingen aan KvK, Kadaster, Dun & Bradstreet, etc
99 06 Bankkosten Betaalde en ontvangen rente
99 07 Verenigingen, diensten en politieke partijen Betalingen aan en lidmaatschappen van verenigingen, diensten, politieke partijen en waterschappen
99 08 Subsidies Verstrekte subsidies / inzamelen oud papier via scholen
99 09 Gemeenschappelijke regelingen Deelname/betalingen aan gemeenschappelijke regelingen
99 11 Aankoop onroerend goed Aankoop van gebouwen en grond / vastgoed
99 12 Loonkosten/pensioenen Loonkosten en pensioenafdrachten eigen personeel
99 13 Planschade Uitkeringen planschade aan burgers, bedrijven, etc.
99 99 Overige niet beinvloedbaar Leges, inkomensoverdrachten, rentelasten, uitgaven personeelsvereniging, goede doelen, organisaties als CJIB/RDW etc.


