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Colofon 
Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Agentschap NL in opdracht van het 
Ministerie van VROM. Het programma DBO is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, 
VNG, IPO en de UvW. 

Meer informatie tel. 088 602 93 00, duurzaaminkopen@agentschapnl.nl en 
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen. 
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1 Inleiding 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten 
een stevige impuls. De overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien van duurzaam 
inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor een groot 
deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen.  

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Hardware. Ook vindt u in dit document 
aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de 
criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van 
criteria. 

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep Hardware omvat desk- en laptops en beeldschermen (monitoren). De 
productgroep omvat niet: software, reproductieapparatuur, netwerken en infrastructuur en 
servers/datacenters. Eventuele dienstverlening op het gebied van hardware valt tevens buiten de 
afbakening. 

Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes 
gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of 
compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set 
van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 

De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing: 

30200000-1 Computeruitrusting en -benodigdheden. 

30210000-4 Machines voor dataprocessing (hardware). 

30237000-9 Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers. 

1.2  Status 

De criteria voor Hardware zijn vastgesteld.  

Dit document is op 21 januari 2010 voor het laatst gewijzigd. Zie voor een toelichting op de 
wijzigingen bijlage 3. 

Op de website van Duurzaam Inkopen staat de planning voor onderhoud en herziening van de 
criteriadocumenten. 
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2 Markt en duurzaamheid 

De criteria voor de productgroep Hardware zijn zorgvuldig, met raadpleging van verschillende 
belanghebbenden, samengesteld. Meer informatie over het algemene proces van de 
totstandkoming van criteria is te vinden op de website van Duurzaam Inkopen 
(www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria). In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke 
afwegingen die geleid hebben tot de criteria voor Hardware. 

2.1 Marktontwikkelingen 

Apparatuur die voldoet aan de eisen van Energy Star is voldoende beschikbaar. Deze apparatuur 
is opgenomen in de Energy Star Database (http://www.eu-energystar.org/nl/nl_database.htm). 
In de database kunnen modellen geselecteerd worden op verschillende functionele en 
energetische prestaties. De gegevens worden regelmatig ververst.  

Gebruik van energie-efficiënte apparatuur betekent een lager energieverbruik. Maar het betekent 
ook minder warmteproductie, een langere levensduur, lagere kosten voor koeling / 
airconditioning en mogelijk minder ruimtegebruik. Dit kan ertoe leiden dat de total cost of 
ownership (TCO) voor energiezuinige apparatuur positief uitpakt. Op de website van Energy Star 
kan met behulp van een ‘energie calculator’ een berekening uitgevoerd worden (www.eu-
energystar.org). 

2.2 Duurzaamheidsaspecten 

Bij het opstellen van criteria voor duurzaam inkopen van hardware is uitgegaan van de 
belangrijkste duurzaamheidsaspecten voor deze productgroep. Voor hardware zijn dit: 

• Energieverbruik tijdens gebruik (verbruik van niet-hernieuwbare grondstoffen 

(brandstof) en productie van broeikasgassen). 

• Gebruik van energie en grondstoffen bij productie van hardware.  

• Toepassing van schadelijke stoffen (brandvertragers en zware metalen) in hardware.  
 

Energieverbruik 

In studies naar de milieubelasting van hardware wordt het energieverbruik in de gebruiksfase als 
het belangrijkste punt voor milieuwinst aangewezen. De wachtstand en (afwezigheid van) 
powermanagement is de belangrijkste bron van een hoog energieverbruik van computers. 
Daarbij verbruiken nieuwe, krachtigere processors meer energie dan oudere, waardoor het 
energieverbruik per pc steeds verder toeneemt. De criteria voor duurzaam inkopen richten zich 
daarom op de aanschaf van energie-efficiënte apparaten. Dit is in de criteria uitgewerkt met een 
verwijzing naar Energy Star.  Energy Star is een internationaal programma voor de vrijwillige 
labelling van energie-efficiënte apparaten, in het leven geroepen door de US Environment 
Protection Agency (EPA) in 1992. Door middel van een overeenkomst met de Amerikaanse 
overheid participeert de Europese Unie in het Energy Star Programma voor zover het 
kantoorapparatuur betreft. De eisen van Energy Star voor computers zijn in 2006 aangescherpt 
en vastgelegd in het document “ENERGY STAR® Program Requirements for Computers”.  
De eisen liggen daarmee op het niveau van het Group for Energy-Efficient Appliances (GEEA) 
label. De eisen gelden vanaf 20 juli 2007. 

De eisen van Energy Star voor monitoren zijn vastgelegd in het document “ENERGY STAR® 
Program Requirements for Computer monitors” en gelden vanaf 1 januari 2006 (voor producten 
die geproduceerd zijn op of na die datum).  
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Inmiddels is in maart 2008 op Europees niveau de Energy Star verordening in werking getreden, 
waarin gesteld wordt dat de lidstaten bij aanbestedingen van kantoorapparatuur van de 
nationale overheid (rijksoverheid) verplicht zijn energie-efficiente eisen vast te stellen die 
minimaal zo streng zijn als de Energy Star specificaties. Daarnaast zullen de Energy Star eisen 
voor computers en monitoren naar verwachting in 2009 opnieuw aangescherpt worden.  
Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen ook de eisen voor duurzaam inkopen van hardware in 
de toekomst verder aangescherpt worden. 

Productie 

Naast energieverbruik is het gebruik van energie en grondstoffen bij de productie van hardware 
een belangrijk milieu-aspect. Dit kan verminderd worden door recycling van apparatuur en 
grondstoffen. De producentenverantwoordelijkheid voor het afvalbeheer van elektrische en 
elektronische apparaten is al geregeld in de WEEE-richtlijn (Directive on waste electrical and 
electronic equipment). De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd met de “Regeling beheer 
elektrische en elektronische apparatuur”. Om deze reden zijn er (nog) geen criteria opgenomen 
met betrekking tot recycling. 

Schadelijke stoffen 

Tenslotte is de toepassing van schadelijke stoffen van belang. Ook voor dit aspect bestaat een 
Europese richtlijn, de “RoHS directive” (Restriction of use of certain Hazardous Substances in 
electrical and electronic equipment). De richtlijn houdt in dat vanaf 1 juli 2006 geen producten 
meer op de markt mogen komen met gevaarlijke stoffen als lood, cadmium, kwik, zeswaardig 
chroom en PBB/PBDE. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd met het “Besluit beheer 
elektrische en elektronische apparatuur”. Om deze reden zijn er ook (nog) geen criteria 
opgenomen met betrekking tot gevaarlijke stoffen. 

Cradle-to-Cradle 

Het kabinet maakt zich sterk voor een duurzame en innovatieve samenleving. Zij ziet daarbij het 
‘Triple-P’ concept (People, Planet, Profit) als een breed en richtinggevend denkkader voor de 
duurzame ontwikkeling in de samenleving. Recent is er bovendien veel aandacht ontstaan voor 
het ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Dit concept zet een uitdagend toekomstbeeld neer, namelijk een 
menselijke samenleving die een positieve invloed heeft op het ecosysteem. Het accent verschuift 
daarbij van eco-efficiënt (minimaliseren van het ongewenste) naar eco-effectief (optimaliseren 
van wenselijke). Producten en productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige 
functie vervullen, ook na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame kringloopsamenleving 
waarin abiotische materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer en biotische 
materialen in de biosfeer. Een dergelijke benadering daagt uit tot creativiteit en innovatie en het 
kabinet wil het dan ook betrekken bij de uitwerking van duurzame ontwikkeling [zie Brief van 
Minister Cramer en minister Koenders aan de Tweede Kamer: Kabinetsbrede aanpak duurzame 
ontwikkeling, 16 mei 2008]. Via Duurzaam Inkopen wil de overheid ontwikkelingen die 
toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving stimuleren. Meer informatie over hoe de 
overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradle-concept kan stimuleren staat op 
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen. 

Sociale aspecten 

Behalve milieucriteria spelen ook sociale criteria een rol bij duurzaam inkopen. De sociale criteria 
krijgen de vorm van een inspanningsverplichting op het terrein van de mensenrechten en de vier 
fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (bekend als ILO), 
kortgezegd, vakbondsvrijheid, afschaffing van kinderarbeid, van dwangarbeid en van 
discriminatie op het werk. Deze sociale criteria zullen generiek gaan gelden, dat wil zeggen voor 
elke inkoop boven een drempelbedrag. Bij een aantal producten worden ook aanvullende sociale 
normen gesteld. In de kabinetsbrief van 16 oktober 2009 vindt u meer informatie over de 
aanpak voor de internationale sociale criteria. Juridische teksten en instructiemateriaal zijn nog 
in ontwikkeling. Zie de website www.vrom.nl/pagina.html?id=37669 voor de actuele stand van 
zaken. 
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Uit onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de elektronicasector (onder andere van SOMO) 
is gebleken dat de arbeidsomstandigheden in de keten een aandachtspunt zijn. Aandachtspunten 
zijn bijvoorbeeld het gebruik van kinderarbeid en onderbetaling van werknemers. 
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3 Duurzaamheid in het inkoopproces 

De criteria in dit document zijn verdeeld over de verschillende stappen in het inkoopproces. Meer 
informatie over de stappen in het inkoopproces en de manier waarop duurzaamheid daarin kan 
worden meegenomen, vindt u in de ‘Handleiding Duurzaam inkopen’. Deze is te downloaden van 
de website van Duurzaam Inkopen www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen. Het is aan te 
bevelen deze Handleiding te bekijken voordat u met de criteria voor deze productgroep aan de 
slag gaat. 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

Elke inkoop of aanbesteding begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) 
klant. Duurzaamheid kan in deze fase meegenomen worden door te onderzoeken of de aanschaf 
noodzakelijk is en of er een duurzamere oplossing is voor de inkoopbehoefte. Specifieke 
aandachtspunten voor de inkoop van de productgroep Hardware zijn: 

• Anticipeer bij de aanschaf van computers op ontwikkelingen of reorganisaties binnen de 
organisatie, zoals de ontwikkelingen van ICT, de toename van thuiswerken, en 
veranderingen van de kantooromgeving zoals flexibele werkplekken. Snelle 
veranderingen in de organisatie vragen om flexibele werkplekken en werksystemen.  

• Kijk bij aanschaf van nieuwe computers naar de mogelijkheden voor toekomstige 
uitbreiding van de hardware en /of software. Bepaalde ontwikkelingen of reorganisaties 
binnen de organisatie kunnen leiden tot andere softwaretoepassingen en ander 
hardwaregebruik. Schaf systemen aan met voldoende uitbreidingscapaciteit of die 
gemakkelijk aan te passen zijn. Let op: Laptops zijn moeilijker uit te breiden. 

• Schaf laptops aan in plaats van desktops en monitoren wanneer hardware uitbreiding 
minder noodzakelijk is. Een gemiddelde laptop (notebook) gebruikt, afhankelijk van de 
specificaties, 50 tot 80% minder energie dan de gemiddelde desktop plus monitor.  
Het grondstofverbruik voor het totale product is daarnaast minder. 

• Schaf waar mogelijk flat panel monitoren aan in plaats van CRT monitoren. 
Een gemiddelde 'flat panel' monitor (LCD of TFT) gebruikt ongeveer 50% van de energie 
die een gemiddelde conventionele monitor (CRT) gebruikt. En voor een LCD scherm zijn 
minder grondstoffen nodig. 

• Schaf geen grotere monitoren aan dan nodig is. De aanschafkosten van 15” flatpanel 
beeldschermen zijn 30% lager dan 17” flatpanel beeldschermen. Daarnaast ligt het 
gemiddelde energieverbruik van 15”-beeldschermen ongeveer 25-30% lager dan het 
gebruik van een gemiddeld 17”-beeldscherm 

3.2  Specificatiefase (criteria) 

In de specificatiefase wordt de behoefte van de (interne) klant vertaald in een 
aanbestedingsdocument. In deze fase worden geformuleerd: 

• Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare 
aanbesteding eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier. 

• Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk gesteld 
worden (het Programma van Eisen). 

• Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van 
toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving. 

• Het contract met daarin contractbepalingen. 
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Meer informatie over de verschillende soorten criteria en de verschillende manieren van 
aanbesteden vindt u in de ‘Handleiding Duurzaam Inkopen’. In de gunningscriteria is, indien 
relevant, ook innovatie meegenomen. Innovatie is gericht op de ontwikkeling en introductie van 
nieuwe ideeën en producten.  

De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 
inkopen van Hardware. De criteria zijn juridisch getoetst. Elke inkoop en aanbesteding is echter 
maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid 
van de inkoper. 

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

Voor deze specifieke productgroep zijn geen criteria geformuleerd voor de kwalificatie van 
leveranciers. Meer informatie over de mogelijkheden om duurzaamheid toch mee te nemen in dit 
onderdeel vindt u in de ‘Handleiding Duurzaam inkopen’. 

3.2.2  Programma van eisen 

Minimumeisen  

Minimumeis 

nr. 1 

De te leveren desk- en laptops voldoen aan de eisen van Energy Star voor 
computers, versie 4.0, d.d. 20-07-2007, hoofdstuk 3 en 4, zoals opgenomen 
in bijlage 1. 

Indien de desk- en laptops beschikken over het Energy Star label, versie 4.0, 
d.d. 20 april 2007, wordt in ieder geval aan deze minimumeis voldaan. 

 

Bewijsmiddel(en):  

1. De bij deze inschrijving te voegen verklaring van inschrijver dat aan deze 
minimumeis wordt voldaan; 

2. Een opgave met specificaties van de te leveren hardware; 
3. Een bij de inschrijving overgelegde kopie van een certificaat voor de te 

leveren computers of een ander document waaruit blijkt dat inschrijver 
aan deze minimumeis voldoet. Indien de hardware beschikt over het 
Energy Star label, versie 4.0, d.d. 20 april 2007, wordt in ieder geval 
voldaan aan deze minimumeis. 

4.  

Toelichting 

voor inkoper 

Energy Star is een internationaal programma voor de vrijwillige labeling van 
energie efficiënte apparaten, in het leven geroepen door de US Environment 
Protection Agency (EPA) in 1992. Door middel van een Overeenkomst met de 
Amerikaanse overheid participeert de Europese Unie in het Energy Star 
Programma voor zover het kantoorapparatuur betreft. De eisen van Energy 
Star voor computers zijn in 2006 aangescherpt en vastgelegd in het 
document “ENERGY STAR® Program Requirements for Computers”. De eisen 
gelden vanaf 20 juli 2007. 

 

Verificatie van bewijsmiddel(en):  

1. Productcertificaten waaruit blijkt dat de apparatuur voldoet aan de 
gestelde criteria. Bij ontbreken van een certificaat (laten) meten van de 
apparatuur volgens de test methode in sectie 4 van de bijlage; 

2. De apparatuur die is voorzien van het Energy Star label, is opgenomen in 
de Energy Star database (www.eu-energystar.org). In deze database kan 
worden nagegaan of de aangeboden apparatuur is voorzien van het 
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Energy Star label en derhalve voldoet aan de gestelde criteria; 
3. Geen nadere verificatie. 

 

Minimumeis 

nr. 2 

De te leveren monitoren voldoen aan de eisen van Energy Star voor 
monitoren, versie 4.0, d.d. 1 januari 2006, hoofdstuk 3 en 4, zoals 
opgenomen in bijlage 2. 
Indien de monitoren beschikken over het Energy Star label, versie 4.0, d.d. 1 
januari 2006, wordt het in ieder geval aan deze minimumeis voldaan.  
 
Bewijsmiddel: 

1. De bij deze inschrijving te voegen verklaring van inschrijver dat aan deze 
minimumeis wordt voldaan; 

2. Een opgave met specificaties van de te leveren monitoren; 
3. Een bij de inschrijving overgelegde kopie van een certificaat voor de te 

leveren monitoren of een ander document waaruit blijkt dat inschrijver 
aan deze minimumeis voldoet. Indien de monitoren beschikken over het 
Energy Star label, versie 4.0, d.d. 1 januari 2006, wordt in ieder geval 
voldaan aan deze minimumeis 

Toelichting 

voor inkoper 

Energy Star is een internationaal programma voor de vrijwillige labeling van 
energie-efficiënte apparaten, in het leven geroepen door de US Environment 
Protection Agency (EPA) in 1992. Door middel van een Overeenkomst met de 
Amerikaanse overheid participeert de Europese Unie in het Energy Star 
Programma voor zover het kantoorapparatuur betreft. De eisen van Energy 
Star voor monitoren zijn vastgelegd in het document “ENERGY STAR® 
Program Requirements for Computer monitors” en gelden vanaf 1 januari 
2006 (voor producten die geproduceerd zijn op of na die datum). 

 

Verificatie van bewijsmiddel(en): 

1. Productcertificaten waaruit blijkt dat de apparatuur voldoet aan de 
gestelde criteria. Bij ontbreken van een certificaat (laten) meten van de 
apparatuur volgens de test methode in sectie 4 van de bijlage; 

2. De apparatuur die is voorzien van het Energy Star label, is opgenomen in 
de Energy Star database (www.eu-energystar.org). In deze database kan 
worden nagegaan of de aangeboden apparatuur is voorzien van het 
Energy Star label en derhalve voldoet aan de gestelde criteria; 

3. Geen nadere verificatie. 

3.2.3  Gunningscriteria 

Voor deze productgroep zijn geen gunningscriteria geformuleerd. 

3.2.4  Contract 

Voor deze productgroep zijn geen contractbepalingen geformuleerd. 
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3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten) 

Nadat het inkooptraject is afgerond en een product of dienst is ingekocht, bestaan er 
mogelijkheden om het product op een duurzame wijze te gebruiken. Specifieke aandachtspunten 
voor deze productgroep zijn: 

Langere levensduur 

De gemiddelde levensduur van een PC in de Europese Gemeenschap is ongeveer 6 jaar.  
Omdat nieuwe processoren meer energie verbruiken dan oudere (zo verbruikt een PC met 486-
processor zo'n 60 Watt in 'aan'-stand en een PC met Pentium 4 processor ongeveer het dubbele, 
120 Watt) is het - vanuit milieuoogpunt - gunstiger de levensduur van de PC zo lang mogelijk te 
maken, mits ze niet als servers worden ingezet. 

Energiezuinig gebruik 

Stimuleer werknemers tot energiezuinig gebruik van de computer door de stand-by tijd van de 
computers bij geen gebruik te beperken. Het regelmatig uitzetten van de computer, bijvoorbeeld 
tijdens de lunch, overleg en na werktijd, bespaart energie. Communiceer dit ook naar de 
gebruikers. 

Hergebruik stimuleren 

Stimuleer hergebruik in de gehele organisatie bij afdanking of overcompleet zijn van computers 
binnen een afdeling. Bij reorganisaties en personeelswisselingen kunnen computers op een 
bepaalde afdeling overbodig worden. Stimuleer dat de medewerkers/ teamleiders dit zo spoedig 
mogelijk aangeven, zodat anderen gebruik kunnen maken van deze computers.  

Energiebeheer  

Met het instellen van de juiste energiebeheer opties worden de energiebesparende 
mogelijkheden van de aangeschafte producten benut. Ook op de EU Energy Star® website staan 
tips voor energiebeheer van computers en monitors (www.eu-energystar.org ). 

Geen screensavers. 

Screensavers zijn oorspronkelijk bedoeld om inbranden van de monitor tegen te gaan, maar met 
de huidige monitoren is deze kans nihil. De bewegende beelden van een screensaver, met name 
3D animaties, gebruiken veel energie, meer dan bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma.  

Verantwoorde afdanking  

De producent/ leverancier is wettelijk verplicht om kostenloze terugname te garanderen.  
Ook zijn er verschillende bedrijven die oude computers upgraden voor scholen en voor minder 
draagkrachtige (buitenlandse) organisaties. Alleen werkende computers mogen geëxporteerd 
worden, anders is het transport van afval en gelden andere regels. 
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4 Meer informatie 

4.1  Bronnen en relevante informatie 

• Electronics Industry Code of Conduct  

http://www.eicc.info/  

• Energy star EU 

http://www.eu-energystar.org/   

• Energy star VS 

http://www.energystar.gov/  

• Group for Energy Efficient Appliances (GEEA) label 

http://www.gealabel.org/Home.htm 

4.2  Gerelateerde productgroepen 

Gerelateerde productgroepen zijn: 

• Reproductieapparatuur 

• Tonercartridges 

• Netwerken en infrastuctuur 

 

Kijk voor de criteria voor deze productgroep(en) op 

www.agentschapnl..nl/duurzaaminkopen/criteria. 

4.3  Informatiepunt Agentschap NL 

Voor meer informatie en advies tijdens het gebruik van deze criteria kunt u contact opnemen 
met het Informatiepunt van Agentschap NL: telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 
12.00 en 14.00 - 16.00 uur op telefoonnummer 088 602 93 00 of stuur een e-mail naar 
duurzaaminkopen@agentschapnl.nl  

 

www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria
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Bijlage 1 Energy Star Program Requirements 
for Computers 

Energy Star Program Requirements for Computers (version 4.0), Eligibility Criteria, section 3 and 
4 
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Bijlage 2 Energy Star Program Requirements 
for  Computer Monitors 

Energy Star Program Requirements for Computer Monitors (version 4.0), Eligibility Criteria, 
sections 3 (‘Energy-Efficiency Specifications for Qualifying Products’) and 4 (‘Test Methodology’) 
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Bijlage 3 Wijzigingen ten opzichte van vorige 
versie 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 14 augustus 2008 zijn: 

• De lay-out van het document is aangepast en de algemene teksten zijn 
geactualiseerd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in overige 
toelichtende teksten, aandachtspunten of criteria. 

• Dit document is naar aanleiding van de bespreking van Duurzaam Inkopen in de Tweede 
Kamer opnieuw bezien. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. Paragraaf 1.2 is 
tekstueel aangepast; paragraaf 4.2 is bijgewerkt. 

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 27 juli 2009 zijn: 

• De lay-out van het document is aangepast en een aantal algemene teksten is 
geactualiseerd. 


