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Hoofdstuk 1.   Inleiding 

 
 

1.1 Aanbesteden algemeen 

De gemeente verwerft diverse goederen en diensten van derden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanschaf 
van kantoorartikelen, de reconstructie van een weg en de inhuur van tijdelijk personeel. Al deze 
soorten van verwerving zijn een vorm van inkoop. Als een aanbestedende dienst, zoals de gemeente, 
verschillende partijen tegelijkertijd (of vrijwel tegelijkertijd) vraagt om een aanbieding te doen, is er 
sprake van aanbesteden.  
 
Om marktwerking in de publieke sector te waarborgen zijn er aanbestedingsregels. Europese 
richtlijnen zetten de toon voor de nationale aanbestedingsregels. De achtergrond van de richtlijnen is 
het streven naar eerlijke mededinging binnen de Europese interne markt.  
 
Binnen de Europese regels is steeds meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Na omzetting in nationale wetgeving krijgen de Europese richtlijnen 
rechtstreekse werking. Deze nota is afgestemd op de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zoals deze in 
werking trad op 1 juli 2016 na implementatie van 3 Europese richtlijnen. 
 
Professionalisering van de aanbestedingspraktijk is niet alleen een kwestie van (Europese en 
nationale) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Gemeentelijk aanbestedingsbeleid is 
aanvullend beleid met organisatorische, economische en ideële uitgangspunten die zijn afgeleid van 
het algemene beleid van een gemeente.   
 
Middels deze nota wordt het gemeentelijk aanbestedingsbeleid van de Gemeente Vaals 
geactualiseerd. 
 

1.2 Bevoegdheid en controle 

Met de dualisering zijn de begrotingsuitvoering, het bewaken van de financiële positie en de 

rechtmatige, doeltreffende en doelmatige besteding grotendeels taken van het college geworden. Het 

college moet daarbij de kaders (de uitgangspunten) in acht nemen die de Raad ingevolge artikel 212 

lid 1 Gemeentewet bij verordening stelt voor het financiële beleid, het financiële beheer en voor de 

inrichting van de financiële organisatie.  

Het college gaat dus over de uitvoering (waaronder inkoop), de raad stelt hiervoor de kaders. De raad 
heeft het budgetrecht op programma- en investeringskredietniveau. Dit betekent dat elke inkoop be-
voegdheid geldt onder voorwaarde dat de raad budget/krediet ter beschikking heeft gesteld. Op 
productniveau is het budgetrecht aan het college van burgemeester en wethouders. Tot aan de 
vastgestelde budgetten op product niveau geldt de bevoegdheid conform de vigerende 
mandaatregeling. 
 
De jaarlijkse accountantscontrole moet onder andere toezien op de rechtmatigheid van gemeentelijke 
uitgaven. Een toetst op de naleving van deze juridische inkoopkaders maakt onderdeel uit van de 
accountantscontrole. Niet rechtmatig gevoerde aanbestedingen kunnen bij overschrijding van de 
vastgelegde goedkeuringstoleranties leiden tot een afkeurende accountantsverklaring bij de 
jaarrekening. 
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1.3  Doelstelling 

In deze nota worden organisatorische, economische en ideële uitgangspunten geformuleerd die door 

de medewerkers in alle beslissingen met betrekking tot het inkoopproces moeten worden 

meegenomen. De uitgangspunten zijn een afgeleide van het algemene beleid van de gemeente Vaals 

zoals dat is neergelegd in de Strategische Visie. Het doel ervan is om als gemeente bij de inkoop een 

eenduidige, heldere en efficiënte werkwijze te bereiken, die de toets der rechtmatigheid en 

doelmatigheid en die van integriteit kan doorstaan. Daarnaast zorgt dit beleid voor een juiste 

inbedding van de actuele thema’s “duurzaamheid” en “maatschappelijke betrokkenheid”.  
 
 
Samengevat geeft het in deze nota geformuleerde beleid invulling aan een drietal doelen: 

1) Opereren binnen wettelijke kaders (hoofdstuk 2);  
2) Realiseren van beleidsdoelen (met economische en ideële uitgangspunten in de 

hoofdstukken 3 en 4); 
3) Efficiency (met organisatorische uitgangspunten in hoofdstuk 5). 
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Hoofdstuk 2.  Het juridische kader 

 

2.1 Totstandkomingsgeschiedenis 

Openbaar aanbesteden werd voor de Rijksoverheid voor het eerst verplicht gesteld bij Koninklijk 
Besluit in 1815. Het ging om ‘alle aannemingen van werken en leverancien ten behoeve van den 
lande, meerder dan vijf honderd guldens’. 
 
liberalisatie 
De eerste Europese regels voor aanbesteding van overheidsopdracht ontstonden begin jaren ’70 met 
het doel om vrije, eerlijke concurrentie binnen de EU (toen EEG) te stimuleren: de zogenoemde 
liberalisatierichtlijnen.  
 
coördinatie 
In de jaren ’80 volgden coördinatierichtlijnen met het doel om aanbestedingsprocedures van de 
lidstaten te uniformeren. Er waren destijds 4 belangrijke richtlijnen voor: Leveringen, Diensten, 
Werken en Nutssector.  
 
implementatie 
De richtlijnen werden aanvankelijk slecht nageleefd door de lidstaten. Europese richtlijnen hebben 
geen rechtstreekse werking, ze moeten eerst in nationale regelgeving worden omgezet. Nederland 
maakte hierbij aanvankelijk gebruik van een verwijzingsmethodiek. In 1993 kwam er een wettelijk 
kader als kapstok; de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (1993). Daarna werden wijzigingen 
in de Europese richtlijnen telkens met behulp van algemene maatregelen van bestuur in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Zo ontstond een ‘lappendeken’. 
 
modernisering 
In 2004 werden de 4 Europese richtlijnen gemoderniseerd. De 3 richtlijnen voor Levering, Diensten en 
Werken werden samengebracht in één richtlijn: de klassieke richtlijn. Jurisprudentie over het 
meewegen van sociale en milieutechnische voorwaarden in een aanbestedingsprocedure werd hierin  
verwerkt en er werden elektronische procedurevormen geïntroduceerd.  
 
omzetting 
In 2005 heeft Nederland, naar aanleiding van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid van 2001, de 
Uniforme Aanbestedingsreglementen vervangen door één Aanbestedingsreglement Werken (ARW 
2004) en zijn de richtlijnen uit 2004 omgezet in het Besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) voor de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Deze besluiten zijn in 2010 gewijzigd i.v.m. de 
Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) en in 2013 vervangen door de 
Aanbestedingswet 2012. 
 

2.2 Huidige wet- en regelgeving 

Per 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 
2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Aanbestedingsbesluit). Onderdeel 
van dit uitvoeringsbesluit zijn het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (verplicht bij opdrachten 
onder de Europese aanbestedingsdrempels), het model Eigen verklaring en de Gids proportionaliteit.  
 
In 2014 traden nieuwe richtlijnen in werking over de gunning van concessieopdrachten (voor werken 
en diensten), het gunnen van overheidsopdrachten en over opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten. Deze richtlijnen bieden aanbestedende diensten meer 
flexibiliteit bij de toepassing van enkele aanbestedingsprocedures en meer ruimte voor dialoog met 
bedrijven. Nederland heeft deze richtlijnen geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. Dit heeft 
geresulteerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die 1 juli 2016 in werking trad. Ook het 
Aanbestedingsbesluit, het ARW 2012 (nu ARW 2016) en de Gids Proportionaliteit zijn aangepast. 
Daarnaast is een Europese Eigen Verklaring ingevoerd; het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
(UEA).  
Naast deze specifiek op aanbesteding gerichte wet- en regelgeving zijn nog andere wetten relevant 
zoals de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de 
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Gemeentewet, de Wet BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) en 
het Burgerlijk Wetboek.   
 

2.3 Inkoopvormen 

inkoop 
In de inleiding is aangegeven dat er sprake is van aanbesteden wanneer een aanbestedende dienst, 
zoals de gemeente, verschillende partijen tegelijkertijd (of vrijwel tegelijkertijd) vraagt om een 
aanbieding te doen. In verreweg de meeste gevallen geschiedt een aanbesteding dus in het kader van 
een voorgenomen inkoop. Maar niet altijd. Bij de ontwikkeling van een gebied door een exploitant kan 
ook een aanbestedingsplicht voor de gemeente gelden als er niet direct sprake is van inkoop door de 
gemeente, maar de gemeente wel; 

- eisen stelt die verder gaan dan haar gebruikelijke planologische betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van een gebied c.q. de realisatie van een werk; en 

- een contractuele uitvoeringsplicht oplegt; en 
- de gemeente een rechtstreeks economisch belang bij de realisatie van het werk (bijvoorbeeld 

als de gemeente indirect “betaalt’’ voor de realisatie van het werk doordat zij te lage 
grondprijzen in rekening brengt). 

 
hoofdcategorieën opdrachten 
De categorie en de waarde van een opdracht zijn bepalend voor de te kiezen inkoopvorm. Het voor de 
gemeente toepasselijke aanbestedingsrecht heeft betrekking op 3 hoofdcategorieën opdrachten: 

- Werken: een werk is product van bouw- dan wel wegenbouwkundige, waterbouwkundige en 
milieutechnische werken in hun geheel dat er toe bestemd is als zodanig een economische of 
technische functie te vervullen. Bijvoorbeeld: de bouw van een brug, een kantoorgebouw of 
de aanleg van een weg; 

- Leveringen: alles wat betrekking heeft op de leveringen van (on)roerende homogene 
goederen. Bijvoorbeeld: voedingsmiddelen, kantoorartikelen, computers en 
automatiseringssysteem voor de gemeentelijke personeelsadministratie. 

- Diensten: alle inkopen die niet onder werken of leveringen vallen.  
Bij een samengestelde opdracht is het hoofddoel van de opdracht bepalend voor de categorie waarin 
de opdracht dient te worden ingedeeld.  
 
drempelwaarden 
Voor elke categorie wordt tweejaarlijks door de Europese Commissie een Europese drempelwaarde 
vastgesteld. De drempelwaarden voor gemeenten in 2016-2017 zijn € 209.000,-- voor leveringen en 
diensten en € 5.225.000,-- voor werken en concessies. Wordt de waarde van de opdracht lager 
geraamd dan deze drempelwaarde, dan hoeft niet Europees te worden aanbesteed. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt (met inachtneming van de Gids proportionaliteit) voor elke 
categorie drempelwaarden vast aan de hand waarvan de inkoopvorm ónder de Europese 
drempelwaarden kan worden bepaald.  
 
waardebepaling 
De waarde van de opdracht is dus bepalend voor de te kiezen aanbestedingsvorm. Bij het bepalen van 
de waarde van de opdracht, dient de volledige omvang van de behoefte als uitgangspunt te worden 
genomen. Er mag niet een bepaalde raming methode worden gekozen met het doel om de opdracht 
onder de vastgestelde drempelbedragen te houden. Concreet betekent dit enerzijds dat de opdracht 
niet in onderdelen mag worden opgesplitst (organisatorisch noch inhoudelijk) en anderzijds dat de 
opdracht niet in de tijd mag worden beperkt. Voor een opdracht die een combinatie is van leveringen 
en/of diensten en/of werken wordt de waarde van alle onderdelen van de overeenkomst bij elkaar 
opgeteld. Van toepassing op de opdracht zijn de regels voor de categorie met de hoogste waarde. 
Eventueel bekende optiejaren moeten bij de berekening van de waardebepaling worden betrokken. Bij 
een onbekende looptijd wordt de waardebepaling bepaald door vermenigvuldiging van het 
maandbedrag met 48. Bij terugkerende vergelijkbare opdrachten wordt de waarde bepaald op basis 
van het totale bedrag over 12 maanden. Wordt de aanbestedingsdrempel overschreden, dan moeten 
de afzonderlijke opdrachten Europees worden aanbesteed. In een dergelijk geval is een eenmalig 
Europees aan te besteden raamovereenkomst wellicht aan te bevelen, omdat daarbij afzonderlijke 
Europese aanbestedingen niet meer nodig zijn. 
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percelen 
De opdracht in percelen verdelen mag wel. In dat geval wordt de opdracht binnen de regels in meer 
stukken verdeeld. Als een opdracht in percelen is verdeeld, dan moeten voor de berekening van de 
waarde van de opdracht alle percelen van de opdracht worden opgeteld. In beginsel kan op elk van 
de percelen afzonderlijk worden ingeschreven en hebben de inschrijvers daarnaast meestal de 
mogelijkheid om ook op een combinatie van percelen in te schrijven. Splitsing in percelen kan er 
derhalve toe leiden dat op basis van één aanbesteding meerdere contracten worden gesloten. 
 
raamovereenkomst 
Voor terugkerende vergelijkbare opdrachten (bijvoorbeeld onderhoud werkzaamheden bij straatwerk, 
of rioolverstoppingen) ligt aanbesteding van een raamovereenkomst voor de hand. Van een 
raamovereenkomst is sprake als de aanbestedende dienst gedurende een bepaalde periode (maximaal 
4 jaar, tenzij deugdelijk gemotiveerd) bepaalde leveringen of diensten wil afnemen van of werken wil 
opdragen aan één inschrijver of een geselecteerde groep van minimaal 2 inschrijvers en daarover 
vooraf afspraken wil maken over bijvoorbeeld de te leveren kwaliteit, hoeveelheid en leveringstermijn. 
Er is over het algemeen geen afnameplicht. Een raamovereenkomst moet door de aanbestedende 
dienst worden aanbesteed als een normale overheidsopdracht. Vervolgens zal de aanbestedende 
dienst op basis van de raamovereenkomst nadere opdrachten plaatsen. Voor het plaatsen van deze 
nadere opdrachten geldt een regime dat afhankelijk is van het type raamovereenkomst. 
 
meest voorkomende inkoopvormen 
De meest voorkomende inkoopvormen zijn: 

- Enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag: Deze vorm van inkopen wordt ook wel de één op 
één benadering of 'gunning uit de hand' genoemd. Bij deze inkoopvorm wordt dus één offerte 
opgevraagd.  

- Meervoudige onderhandse aanbesteding: De meervoudige onderhandse aanbesteding is een 
aanbestedingsvorm waarvoor een beperkt aantal van tenminste drie marktpartijen 
(afhankelijk van de opdrachtwaarde) worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen. 

- Nationaal openbaar aanbesteden, met of zonder voorgaande selectie: Er wordt op Tenderned 
een aankondiging voor een opdracht geplaatst. Er is vrije concurrentie tussen alle mogelijke 
nationale opdrachtnemers. Met voorafgaande selectie wordt uit de gegadigden een aantal 
potentiële opdrachtnemers geselecteerd die een offerte mogen uitbrengen. 

- Europees openbaar aanbesteden, met of zonder voorafgaande selectie: Deze procedure wordt 
de Europese niet-openbare procedure c.q. de Europese openbare procedure genoemd. Er 
wordt een aankondiging op Tenderned geplaatst. Er is vrije concurrentie tussen alle mogelijke 
Europese opdrachtnemers. Met voorafgaande selectie wordt uit de gegadigden een aantal 
potentiële opdrachtnemers geselecteerd die een offerte mogen uitbrengen. 

 
percelenregeling 
Voor overheidsopdrachten voor werken die zijn onderverdeeld in percelen mogen percelen met een 
waarde van minder dan € 1.000.000 onderhands worden gegund, mits deze percelen die onderhands 
worden gegund tezamen niet meer dan 20% van de totale waarde van alle percelen tezamen 
vertegenwoordigen. Eenzelfde regeling is van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen en 
diensten, met dien verstande dat in het geval van deze opdrachten percelen met een waarde van 
minder dan € 80.000 onderhands mogen worden gegund. 
 
afwijkingsmogelijkheid 
Het college van burgemeester en wethouders mag slechts in hoge uitzonderingsgevallen gemotiveerd 
van de op grond van de vastgestelde drempelwaarde voorgeschreven aanbestedingsvormen onder de 
Europese drempel afwijken.  
 
lichter regime voor sociale diensten en andere specifieke diensten 
Voor zogenoemde sociale diensten en andere specifieke diensten geldt vanaf de inwerkingtreding van 
de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 een vereenvoudigde Europese procedure, gezien 
de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het 
gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten en enkele 
juridische diensten. Tot inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet was er een 
vereenvoudigde Europese procedure voor zogenoemde 2b-diensten. Veel diensten die voorheen 2b-
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diensten werden genoemd vallen ook onder de sociale diensten en andere specifieke diensten bedoeld 
in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.  
 
lichter regime voor concessies 
Als de tegenprestatie voor een werk of dienst niet bestaat uit een betaling, maar uit een 
exploitatierecht en het exploitatierisico bij de exploitant ligt, dan is er sprake van een concessie. In de 
gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is voorzien is één licht regime voor concessieopdrachten met een 
waarde gelijk aan/hoger dan de Europese drempel. 
 
bijzondere typen procedures 
Daarnaast kennen de Europese aanbestedingsregels nog een aantal bijzondere typen van 
aanbestedingsprocedures die in de gemeentelijke praktijk zelden voorkomen en daarom hier niet 
nader worden toegelicht. Bijvoorbeeld: de concurrentie gerichte dialoog, de procedure van gunning 
via onderhandeling met voorafgaande bekendmaking (in het wetsvoorstel ‘mededingingsprocedure 
met onderhandeling’ genoemd), de procedure van gunning via onderhandeling zonder voorafgaande 
bekendmaking, de procedure voor prijsvragen. In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is een 
nieuwe procedure op het gebied van innovatiegericht inkopen toegevoegd, waarbij door het aangaan 
van een partnerschap met één of meer ondernemingen na de ontwikkelingsfase direct kan worden 
aangekocht zonder opnieuw aan te besteden. 
 
quasi-inbesteden 
Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de 
Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente, 
maar waarbij wel een mate van controle bestaat die lijkt op die van gemeentelijke diensten. In dat 
geval is sprake van quasi-inbesteden. Voorwaarde voor quasi-inbesteden is dat de rechtspersoon 
waaraan wordt gegund een zodanige relatie heeft met de gemeente dat deze  als gemeentelijke 
dienst kan  worden beschouwd, ook al zijn ze dat formeel niet. Die relatie moet de volgende 
kenmerken hebben: van een dergelijke relatie is sprake als de gemeente toezicht uitoefent op de 
rechtspersoon alsof het een eigen gemeentelijke dienst betreft en als de rechtspersoon het merendeel 
van zijn werkzaamheden uitoefent ten behoeve van de gemeente. 
 

2.4 Beginselen 

Het Europese aanbestedingsrecht is gebaseerd op 4 beginselen: 
- het gelijkheidsbeginsel; dat verplicht tot een gelijke behandeling van aanbieders (zelfde vraag, 

zelfde kans, zelfde beoordeling); 
- het transparantiebeginsel; de aanbestedingsprocedure moet transparant en controleerbaar 

zijn;  
- het objectiviteitbeginsel; het optreden van de aanbestedende dienst moet objectief gebaseerd 

zijn op feiten en heldere criteria; en 
- het proportionaliteitsbeginsel; de mate van inbreuk van een maatregel op het individueel 

belang moet proportioneel zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van die 
maatregel. In het bijzonder dient de inbreuk nooit groter te zijn dan noodzakelijk is voor het 
beoogde doel. Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van 
proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. In de AMvB 
(Aanbestedingsbesluit) bij de Aanbestedingswet is de Gids proportionaliteit als verplicht te 
volgen richtsnoer aangewezen.  

 

Boven de Europese drempelwaarden moeten deze beginselen in acht worden genomen. Bij 
aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde met een grensoverschrijdend belang moet een 
aanbestedende dienst het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel respecteren. 
Bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde zonder grensoverschrijdend belang moeten de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen die uitgaan van dezelfde 
basisprincipes als de 4 Europese beginselen. De 4 beginselen spelen bij aanbesteden kortom altijd een 
rol. 
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2.5 Selectie, gunning en contract 

aankondiging 
Bij de openbare inkoopvorm dient de opdracht te worden aangekondigd via een publicatie op 
TenderNed. In de aankondiging van een opdracht staat volgens welke voorwaarden en criteria 
partijen worden toegelaten tot de procedure van opdrachtverlening, hoe een eventuele voorselectie 
verloopt en volgens welke criteria u besluit wie de opdracht zal uitvoeren. In geval de opdracht Euro-
pees wordt aanbesteed, dient de voorgenomen opdracht gemeld te worden bij de Europese Ge-
meenschap om te worden gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de EG (dit wordt 
automatisch – weliswaar met enige vertraging – gedaan door TenderNed). Om dit te bewerkstelligen 
wordt de aankondiging van de opdracht gezonden aan het Bureau voor Officiële Publicaties in 
Luxemburg. De gemeente kan ook een vooraankondiging publiceren. Het publiceren van een 
dergelijke aankondiging verplicht de gemeente (later) niet tot het doen van de feitelijke aanbesteding. 
Een vooraankondiging heeft als voordeel dat termijnen van de aanbestedingsprocedure mogen 
worden verkort. Het is verstandig om onzekere omstandigheden (zoals subsidie of vergunning) bij de 
aankondiging van de opdracht en/of in het bestek/beschrijvend document (als opschortende, of 
ontbindende voorwaarde) te benoemen. 
 
criteria 
Om meerdere aanbieders in de markt goed te kunnen vergelijken en een goede en eerlijke keuze te 
kunnen maken (conform voormelde beginselen) is het van belang om heldere criteria en een heldere 
beoordelingssystematiek op te stellen.  
 
Het aanbestedingsrecht kent selectiecriteria en gunningcriteria. Selectiecriteria zien op de aanbieders, 
gunningscriteria zien op de aanbiedingen.  
 
In de selectiefase wordt aandacht besteed aan uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden, 
omzeteisen, competenties toegelicht met en door referenties. Er is een Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) dat verplicht is bij Europese aanbestedingen, nationale 
aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedures waarbij uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen worden gesteld. Als een aanbestedende dienst uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen stelt, dan moet de aanbestedende dienst controleren of de ondernemer bij zijn 
verzoek tot deelneming gebruik heeft gemaakt van het UEA. Met een UEA geeft de ondernemer aan; 
of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn, of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen 
(deze eisen heten in het UEA selectiecriteria) en of en op welke wijze hij voldoet aan de 
selectiecriteria (deze criteria heten in het UEA criteria ter beperking van het aantal gekwalificeerde 
gegadigden). 
 
Gunningcriteria kunnen betrekking hebben op: kwaliteit, prijs, technische waarde, esthetische en 
functionele kenmerken, milieukenmerken, gebruikskosten, duurzaamheid, rentabiliteit, klantenservice 
en technische bijstand, datum en termijn voor levering of uitvoering. Doel bij het stellen en 
beoordelen van criteria is om op de beste prijs-kwaliteitverhouding te gunnen. Zie hierover meer 
hierna onder 3.1 en 4.2. 
 
Inschrijvers weten soms erg handig gebruik te maken van de scoringsmethodiek die voor de opdracht 
is bepaald. Zij weten bijvoorbeeld maximale punten te scoren door te schuiven met bedragen over de 
verschillende posten. Het kan zijn dat door handig inschrijven niet de beste aanbieding wint. Maar dat 
is dan het gevolg van een door de opdrachtgever ongelukkig opgestelde scoringsmethodiek. Om dit te 
voorkomen, verdient het aanbeveling de gunningsmethodiek voorafgaand aan de aanbesteding goed 
te testen en in het aanbestedingsdocument duidelijk aan te geven wat wel en niet is toegestaan.  
 
Als de opdracht in percelen is verdeeld, dan moet de aanbestedende dienst in de 
aanbestedingsstukken aangeven of inschrijvers mogen of moeten inschrijven op: het totaal van de 
percelen, of op een combinatie van percelen, of op de percelen afzonderlijk. Een combinatie van deze 
mogelijkheden is ook mogelijk. Er kunnen ook voorwaarden worden gesteld aan het minimum of 
maximum aantal percelen waarop ingeschreven kan of moet worden. 
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Een gemeente kan ook algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opstellen die van 
toepassing kunnen worden verklaard op aanbestedingsprocedures voor leveringen en diensten. De 
bevoegdheid tot het vaststellen van Algemene inkoopvoorwaarden is een bevoegdheid van het college 
van burgemeester en wethouders. 
inlichtingen 
In de verschillende fases van het aanbestedingsproces kunnen ondernemingen om een toelichting 
vragen over wat in de aankondiging, het bestek of de selectieleidraad is vermeld. De vragen in de 
selectiefase hebben vaak betrekking op de toepassing van uitsluitingsgronden, minimumeisen en 
selectiecriteria. In de gunningsfase zijn de vragen meestal gerelateerd aan het bestek, de toepassing 
van (sub)gunningscriteria, wegingsfactoren en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. In een openbare 
procedure vallen selectie en gunning samen en kunnen inschrijvers vragen stellen over beide fasen. 
De antwoorden worden vastgelegd in een nota van inlichtingen die aan alle aanbieders en 
geïnteresseerden wordt verzonden.   
 
indiening 
De door de aanbestedende dienst voorgeschreven wijze van indiening (per post, in bus of per mail) en 
het uiterste tijdstip van indiening moet door de inschrijver nauwgezet worden nageleefd. Het 
gelijkheidsbeginsel vereist strikte naleving van de voor de aanbestedingsprocedure geldende regels.  
toetsing 
Na het verstrijken van de termijn voor inschrijvingen worden de inschrijvingen bekeken en strikt 
vertrouwelijk behandeld. Hiervan wordt een verslag van bevindingen opgesteld. De inschrijvers van de 
inschrijvingen (offertes) die aan de formele vereisten voor indiening voldoen worden vervolgens 
getoetst aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.  
 
niet gedane inschrijvingen 

- Te laat ingediende inschrijvingen → ongeopend terug sturen naar de inschrijver 
- Onvolledige inschrijvingen → terzijde leggen zonder kennis te nemen van de inhoud 

(voor de beoordeling relevante stukken ontbreken, bijvoorbeeld model-K verklaring, plan van  
aanpak, of prijsopgave) 

- Niet-geschikte inschrijving: onregelmatig én onaanvaardbare inschrijving die geen enkel 
verband houdt met de opdracht  (zie hierna onder ‘alsnog onderhands aan een derde gunnen’) 

 
onregelmatige inschrijving  

- niet bestek conforme inschrijving  
- voorwaardelijke inschrijving (bijvoorbeeld eigen leveringsvoorwaarden) 
- inschrijving waarvan de prijs in samenspan is bepaald (manipulatieve inschrijving) 

 
onaanvaardbare inschrijving 

- uitsluitingsgrond van toepassing 
- voldoet niet aan de geschiktheidseisen 
- niet aangegeven met welke onderaannemers zal worden samengewerkt 
- aanzienlijk hogere inschrijving dan naar objectieve waardebepaling redelijk is (bewijslast) 
- zodanige lage inschrijving, dat er gegronde reden is om te vrezen dat de inschrijver een fout 

heeft gemaakt of een irreële prijs heeft geboden om de opdracht te verkrijgen. Hierdoor kan 
een goede uitvoering van de opdracht in gevaar komen. Afwijzing op deze grond is slechts 
mogelijk nadat de inschrijver in de gelegenheid is gesteld om een toelichting te geven.  

 
proces verbaal 
De scores van alle inschrijvers worden in een scoringsdocument (proces verbaal van 
opdrachtverlening/ proces verbaal van gunning) op overzichtelijke wijze weergegeven. 
 
alsnog onderhands aan een derde gunnen 
Als bij een (niet-)openbare procedure geen of niet-geschikte inschrijvingen (zie definitie hiervoor als 
derde onder ‘niet gedane inschrijvingen) zijn ontvangen, of als er geen verzoeken om een uitnodiging 
tot deelneming zijn ingediend, kan volgens de Aanbestedingswet 2012 de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast (onderhandse gunning). Voorwaarde is dat de 
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oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk wijzigt en dat, op verzoek van 
de Europese Commissie, een verslag van de gevolgde procedure kan worden overlegd.  
 
niet gunnen  
Er is geen verplichting tot gunnen. Als ervoor wordt gekozen om niet te gunnen (bijvoorbeeld omdat 
er uitsluitend hoge inschrijvingen zijn die het budget overschrijden), dan mag dezelfde opdracht niet 
opnieuw en ongewijzigd worden aanbesteed. Afhankelijk van het stadium waarin de aanbesteding zich 
bevindt, kan de aanbestedende dienst bij het afbreken van de procedure in meer of mindere mate 
schadeplichtig zijn.  Om de schadeplicht te beperken kan bij onzekere omstandigheden de opdracht 
onder opschortende dan wel ontbindende voorwaarde worden gegund.  
 
her aanbesteden 
Her aanbesteding is pas mogelijk na wezenlijke wijziging van de voorwaarden (geschiktheidseisen en 
specificaties) van de opdracht, of als na verloop van tijd de marktomstandigheden zodanig gewijzigd 
zijn dat met het budget wel een succesvolle aanbesteding verwacht mag worden. 
 
voornemen tot gunnen 
Aan de winnende inschrijver wordt een  bericht van voornemen tot gunning verzonden. Deze 
voorlopige gunningsbeslissing betekent geen aanvaarding van het aanbod van de inschrijver als 
bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Tegelijk met het voornemen tot gunning stuurt de aanbestedende 
dienst aan de overige inschrijvers een bericht van afwijzing. De Aanbestedingswet 2012 verplicht een 
aanbestedende dienst in de gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd uitleg te geven over de 
redenen van zijn beslissing. Dit om afgewezen inschrijvers (en eventueel gegadigden) de gelegenheid 
te bieden zich, binnen een standstill- termijn van twintig dagen, tegen een afwijzing te verzetten. 
 
standstill-termijn 
Die termijn moet alleen in acht worden genomen bij procedures boven de Europese drempel. In de 
Gids Proportionaliteit – waarop onderhavige nota aanhaakt - wordt echter geadviseerd om bij iedere 
inkoop en aanbesteding vanaf meervoudig onderhandse aanbestedingen een standstill termijn in acht 
te nemen. De gemeente Vaals zal dat dan ook doen. Het college van burgemeester en wethouders 
kunnen middels uitvoeringsregels bepalen hoe lang die standstill termijn moet zijn. De termijn moet 
dusdanig bepaald zijn dat partijen ook daadwerkelijk bezwaar kunnen aantekenen. Er kan bij 
onderhandse aanbestedingen ook per aanbestede opdracht gekeken worden naar een reële termijn. 
 
de afspraken 
Contractvorming kan op verschillende manieren plaatsvinden. Als er na gunning geen contract wordt 
gesloten, dan gelden de afspraken zoals die voortvloeien uit de aanbestedingsstukken. De 
aanbestedende dienst kan ook op voorhand een contract opstellen en als gunningcriterium toevoegen. 
Zo voorkom je discussie achteraf over de uitleg, of uitwerking van de afspraken zoals die voortvloeien 
uit de aanbestedingsstukken. Als een contract als gunningscriterium wordt toegevoegd, dan kan de 
aanbestedende dienst daarbij onvoorwaardelijke acceptatie eisen, of de mogelijkheid bieden om 
wijzigingen voor te stellen (die dan vervolgens ‘gewogen’ worden). Indien de aanbestedende dienst in 
haar beoordeling een reactie op de voorwaarden wil meenemen, zal een openbare procedure nodig 
zijn. Welke vorm van contractvorming geschikt is moet in de uitvoeringspraktijk per geval worden 
beoordeeld. 
 
wijziging opdracht 
Bij de uitvoering van een (overheids)opdracht kan een wijziging van de oorspronkelijke opdracht 
optreden. Bijvoorbeeld meer- en minder werk of een wijziging van de voorwaarden waaronder de 
opdracht moet worden uitgevoerd. Wijzigingen van de oorspronkelijke aanbestede opdracht zijn 
slechts toegestaan indien de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht worden 
genomen zoals het beginsel van gelijke behandeling en transparantie. In de gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012 zijn kaders gesteld voor toepassing van een wijziging. Uitgangspunt is dat als 
sprake is van een wezenlijke wijziging van de essentiële onderdelen van de opdracht, het 
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden en de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed.  
Ten aanzien van niet-wezenlijke wijzigingen kan er in voorkomend geval de verplichting bestaan tot 
het publicatie via TenderNed.  
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Hoofdstuk 3.  Economische uitgangspunten 

 

3.1 Prijs en kwaliteit 
De gemeente besteedt publieke middelen voor haar uitgaven. Het is van evident belang dat hier op 
een efficiënte en effectieve wijze mee wordt omgegaan. Dat betekent dat er alleen tot inkoop moet 
worden overgegaan als de inkoop noodzakelijk is en dat bij inkoop goed gekeken moet worden naar 
de verhouding tussen prijs en kwaliteit.  
 
Sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 heeft de term 
“economisch meest voordelige inschrijving” een andere betekenis. Het is nu de overkoepelende term 
voor 3 gunningcriteria: 

- Laagste prijs 
- Laagste kosten, op basis van kosteneffectiviteit (zoals levenscycluskosten) 
- Beste prijs kwaliteit verhouding (Beste PKV) 

 
Het gunningscriterium 'laagste kosten' is nieuw. Terwijl bij laagste prijs alleen de aanschafprijs 
bepalend is, wegen bij laagste kosten naast de prijs ook andere kostencriteria mee. Een voorbeeld 
hiervan is het meewegen van kosten verbonden aan de gehele levenscyclus van een product. Zo kan 
duurzaamheid zwaarder meegewogen worden. Voorbeelden van levenscycluskosten zijn: kosten in 
verband met verwerving, gebruik, onderhoud en afvalverwerking en kosten toegerekend aan externe 
milieueffecten mits de geldwaarde kan worden bepaald en gecontroleerd.  
 
Het uitgangspunt in de Aanbestedingswet 2012 om op beste prijs-kwaliteitverhouding te gunnen is in 
de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 gehandhaafd. Voor Europese aanbestedingen en voor alle 
aanbestedingen van werken op grond van het ARW 2016 is het gebruik van Beste PKV als 
gunningscriterium verplicht. Indien men op laagste prijs of laagste kosten gunt, moet men dit 
motiveren. Enkele mogelijke (algemene) motiveringen om toch laagste prijs te hanteren zijn: 

 Alle details van de opdracht (kwaliteit, specificaties, prestaties, omvang etc.) zijn eenduidig 
vast te leggen. 

 Er worden nauwelijks of geen kwaliteitsverschillen in de markt verwacht. 
 De markt geeft zelf aan – bijv. tijdens een marktconsultatie – dat er geen Beste PKV-criterium 

te bedenken is dat kwaliteitsverschillen oplevert. 
 Het gaat om een standaard product/werk. 

 
De gemeente Vaals heeft als doelstelling om bij inkopen en aanbesteden zo veel mogelijk naar een 
optimale verhouding tussen van belang zijnde aspecten te streven (prijs, kwaliteit, duurzaamheid, 
social return, etc.). Het criterium Beste PKV verdient dus de voorkeur, omdat het past bij de 
doelstelling van de gemeente. De gunningscriteria ‘laagste prijs’, of ‘laagste kosten’ zullen over het 
algemeen slechts worden gehanteerd indien er sprake is van een zeer hoge mate van standaardisatie 
van het aanbestede werk of de opdracht gedetailleerd wordt omschreven waardoor onderscheid van 
aanbiedingen nauwelijks mogelijk is. Ook als alleen gegund wordt op de laagste prijs, of laagste 
kosten worden kwaliteitseisen (programma van eisen) meegenomen die vooraf bepaald zijn en 
waarmee de aanbieder akkoord gaat bij inschrijving op de betreffende aanbesteding.  
 

3.2 Bestuurlijk aanbesteden bij zorg- en welzijnsdiensten 

Bij inkoop van zorg- en welzijnsdiensten kan er voor worden gekozen om vooraf als opdrachtgever 
een vaste prijs vast te stellen en het accent te leggen op selectie op basis van kwaliteitscriteria. Dat 
gebeurt bij bestuurlijk aanbesteden. Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek waarbij een gemeente 
langdurige, flexibele convenanten sluit met leveranciers van zorg- en welzijnsdiensten. Bij deze 
methodiek wordt gebruik gemaakt van de ruimte die geboden wordt binnen de verlichte Europese 
aanbestedingsprocedure zoals die tot wijziging van de Aanbestedingswet gold voor zogenoemde 2b-
diensten en zoals die vanaf de wetswijziging van 1 juli 2016 geldt voor sociale diensten en andere 
specifieke diensten.  
Tijdens de voorbereiding draagt de gemeente zorg voor een intentieverklaring, een 
conceptovereenkomst en mogelijke scenario's. Er wordt overlegd op basis van een basisdocument of 
conceptcontract waarin voorstellen met betrekking tot inhoud en criteria staan. De gemeente besluit 
als opdrachtgever uiteindelijk wat er gebeurt, maar probeert met betrokken partijen vorm te geven 
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aan het proces en de inhoud. In deze aanbestedingsprocedure vindt dus een onderhandeling plaats 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over selectie- en gunningcriteria, prestaties, monitoring en 
prijsvorming.  
 

Na contracteren gaat de onderhandelingsfase in de uitvoering door. Dit is nodig om snel te kunnen 
aanpassen naar wijzigende omstandigheden in de omgeving van het sociale domein. In de contracten 
worden daarom ook formele overlegstructuren vastgesteld waarbinnen aangesloten partijen 
voortdurend kunnen onderhandelen over de inhoudelijke afspraken. Nieuwe aanbieders moeten 
kunnen toetreden en bestaande aanbieders moeten kunnen uittreden.  
 
De looptijd van de overeenkomst na bestuurlijk aanbesteden is 5 tot 10 jaar met de mogelijkheid tot 
stilzwijgende verlenging. Met een langere looptijd krijgen gemeente en leveranciers van zorg- en 
welzijnsdiensten de mogelijkheid investeringen terug te verdienen en te leren van de gedane 
transacties voor de toekomst. Langere contracten zorgen bovendien voor een continuïteit in de 
dienstverlening. 
 
De gemeente Vaals vindt het belangrijk om bij de selectie van zorg- en welzijnsaanbieders het accent 
bij kwaliteit te leggen en om snel te kunnen anticiperen op wijzigende omstandigheden in de 
omgeving van het sociale domein. Daarom koopt de gemeente Vaals zorg- en welzijnsdiensten ook in 
via de methode van bestuurlijk aanbesteden.  
 

3.3 Regionale ondernemers  

De gemeente stelt zich als doel om de regionale ondernemers meer kansen te bieden om mee te 
dingen in haar inkopen. 
 
In het geval van een vormvrije, enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbesteding wordt 
getracht minimaal één bedrijf gevestigd in de gemeente uit te nodigen om een inschrijving in te 
dienen. Indien er geen bedrijf, dat gevestigd is in de gemeente, aan de gestelde criteria kan voldoen, 
dan wordt getracht een regionaal bedrijf uit te nodigen dat aan de eisen kan voldoen. 
 
Het volgende moet daarbij wel in acht worden genomen. 
 De procedure mag de prijs/kwaliteitverhouding niet schaden; 
 De uit te nodigen bedrijven moeten wel in staat worden geacht het werk op een goede wijze uit te 

voeren of de gevraagde producten of diensten te leveren; 
 Het moet te allen tijde gaan om bonafide bedrijven; 
 Uiteindelijke gunning van de opdracht zal alleen op basis van vooraf opgestelde objectieve criteria 

plaatsvinden. Het feit dat het een lokale dan wel regionale leverancier betreft, mag verder geen 
invloed hebben op de beoordeling. 

 Laat kleine opdrachten niet telkens door dezelfde ondernemer uitvoeren. Kijk ook eens of er 
alternatieven zijn binnen de gemeentegrenzen. 

 

3.4 Kleine marktpartijen  

De gemeente stimuleert het bieden van mogelijkheden aan kleine marktpartijen. Dit kan onder meer 
door het toestaan van het aangaan van combinaties en onder aanneming en het hanteren van niet 
onnodig zware selectie- en gunningcriteria. Een ander manier is het verdelen van een opdracht in 
percelen waarbij ook kleinere ondernemers een kans krijgen. De mogelijkheid tot opdeling in percelen 
is hiervoor aan de orde geweest onder 2.3 en 2.5 (onder criteria). Bij een opdracht waarvoor 
verschillende specialismen nodig zijn, kunnen die specialismen worden ondergebracht in afzonderlijke 
percelen. Zo hebben gespecialiseerde bedrijven de mogelijkheid om zelfstandig als hoofdaannemer 
dat deel van de opdracht te verwerven dat bij hun discipline past.  Zeker als uit marktverkenning blijkt 
dat er een beperkte capaciteit is voor een deel van de uit te voeren werkzaamheden, kan het verdelen 
van het werk in percelen oplossing bieden. Bedrijven die wel over capaciteit beschikken, maar feitelijk 
te klein zijn voor het totaal van de opdracht, kunnen op een afzonderlijk perceel inschrijven. Er zijn 
ook nadelen aan het opsplitsen van een opdracht in percelen. Het risico van een goede afstemming 
van de uitvoering van de verschillende percelen ligt bij de opdrachtgever. Bovendien leidt splitsing in 
percelen vaak tot meerdere contracten en dat betekent extra werk aan administratie, toezicht en 



 

14 

communicatie. Of het verdelen van een opdracht in percelen gunstig is moet dus per geval bekeken 
worden. 
  

3.5  Samenwerking 

Samenwerking van gemeenten zal steeds meer toenemen. Gemeenten kopen in grote lijnen allemaal 
dezelfde producten, diensten en werken in. Gemeenten zijn geen concurrenten van elkaar, maar 
kunnen gebruik maken van elkaars kennis. Samenwerking op inkoopgebied ligt dus voor de hand. 
Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, administratie, afval en groenonderhoud en op het 
taakveld van het sociaal domein.   
 
Het aanbestedingsrecht speelt ook een rol als de gemeente een overheidsopdracht verleent aan een 
andere overheid, bijvoorbeeld een andere gemeente. Voor de toepassing van het aanbestedingsrecht 
maakt het niet uit of de opdrachtnemer privaat of publiek is. Het aanbestedingsrecht kent op het 
toepassingsbereik wel een aantal uitzonderingen.  
 
Doelen van samenwerking op het gebied van inkoop kunnen zijn: 

- kwaliteitsvoordelen; 
- prijsvoordeel; 
- vergroten expertise. 

 
Een mogelijke manier van samenwerken is het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling; een 
publiekrechtelijke overeenkomst tussen bestuursorganen op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Om de uitvoering van een opdracht door een GR als quasi-inbesteden te kunnen 
aanmerken moet aan het toezicht- en merendeelcriterium zijn voldaan als hiervoor toegelicht in de 
laatste alinea van 2.3.  
 
Er zijn veel vormen van samenwerking denkbaar uiteenlopend van eenvoudige kennisuitwisseling, of 
incidenteel gezamenlijk aanbesteden tot en met het oprichten van een inkoopbureau voor een aantal 
overheidsorganisaties. In dat laatste geval zijn ook verschillende vormen mogelijk. Bijvoorbeeld het 
onderbrengen van een inkooporganisatie bij een centrumgemeente, of inkoop volledig uitbesteden en 
onderbrengen in een BV. Een fenomeen waar de afgelopen jaren veel aandacht voor is, is het volledig 
onderbrengen van de verschillende ondersteunende activiteiten in een Shared Service Center. Over 
het algemeen gaat het dan om activiteiten die niet tot de kernactiviteiten worden beschouwd. 
Bijvoorbeeld personeelsadministratie, facilitaire zaken en inkoop.  
 
In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is de mogelijkheid van een aankoopcentrale opgenomen die 
als tussenpersoon kan dienen voor het aanbesteden van werken, leveringen of diensten, of die 
optreedt als groothandel van leveringen of diensten (geen werken).  
 
De gemeente Vaals staat open voor samenwerking op het gebied van inkoop met het oog op 
kwaliteitsvoordeel, prijsvoordeel en het vergroten van expertise. 
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Hoofdstuk 4. Ideële uitgangspunten 

 

4.1 Integriteit 

Bij het vergeven van opdrachten heeft de gemeente aan twee zijden te maken met 
integriteitaspecten. Aan de ene kant wenst de gemeente zelf als betrouwbare en integere 
opdrachtgever te handelen. Aan de andere kant wil de gemeente te maken hebben met betrouwbare 
en integere opdrachtnemers.  
 
In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat een aanbestedende dienst passende 
maatregelen neemt om fraude, bevoordeling, corruptie en belangenconflicten tijdens een 
aanbestedingsprocedure doeltreffend te voorkomen, te onderkennen en op te lossen, om vervalsing 
van mededinging te vermijden, de transparantie van de procedure te waarborgen en gelijke 
behandeling van alle ondernemers te verzekeren. Voorbeelden van passende maatregelen van de 
gemeente Vaals zijn de volgende normen.  
 
De inkopende ambtenaar neemt het gemeentelijk belang als uitgangspunt bij de uitoefening van de 
inkoopfunctie. Hij onderhoudt een positieve relatie met leveranciers, waarbij ook oog en oor is voor 
redelijke belangen van de leverancier. Verkregen informatie tijdens uitoefening van de inkoopfunctie 
wordt vertrouwelijk behandeld. Hij ondersteunt eerlijke concurrentie, streeft te allen tijde het hoogst 
mogelijke niveau van deskundigheid na en komt afspraken en overeenkomsten na. Bij een 
aanbestedingsprocedure worden intern geen persoon betrokken die bij de aanbestedingsprocedure 
financiële of andere persoonlijke belangen heeft bij de uitkomst van de procedure.  
 
De gemeente is één entiteit en treedt uniform naar buiten. Bestuurders en ambtenaren onderhouden 
een zakelijke relatie met de opdrachtnemer en moeten te allen tijde integer zijn. Alle inkopen worden 
op objectieve, proportionele, transparante en niet-discriminerende wijze uitgevoerd.  
 
4.2 Duurzaamheid 

Om te komen tot duurzaam inkopen is het programma “Duurzame Bedrijfsvoering Overheden” 
ontwikkeld. Dit programma helpt het Rijk, de provincies en de gemeenten alsmede de waterschappen 
bij het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering. In het kader van dit programma streven 
gemeenten er naar om in 2015 bij 100 % van haar inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als 
zwaarwegend criterium te nemen.  
 
Een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. Daarvoor gaan Rijk en gemeenten zich inspannen, zo 
is afgesproken in het “Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011”. Dit betekent dat gemeenten bij 
100 % van haar inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. 
 
In het kader van het landelijk programma “Duurzaam Inkopen” kunnen de volgende doelstellingen 
gesteld worden: 

- Het stellen van een voorbeeld voor anderen; 
- Het bereiken van directe milieuwinst; 
- Het stimuleren van arbeidsmogelijkheden voor kansarme; 
- Het weren van producten die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot 

stand zijn gekomen (waaronder kinderarbeid); 
- Het beïnvloeden van de markt door een vraag te creëren en te vergroten naar minder 

milieubelastende producten; 
- Meewerken aan de ontwikkeling van een eerlijker handelssysteem.  

 
Het Rijk en alle andere overheden in Nederland hebben besloten om de markt voor duurzame 
producten de komende jaren flink te stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame 
producten te kopen. Van oorsprong gaat het bij het inkopen om het aanschaffen van producten en 
diensten van de gewenste kwaliteit tegen de laagste integrale kostprijs. Duurzaam inkopen voegt hier 
een nieuwe dimensie aan toe, waarbij bovendien van duurzaam samenleven geen sprake kan zijn als 
schendingen van fundamentele rechten van mensen nog aan de orde van de dag zijn. Voortaan 
worden bij de inkoop ook sociale – en milieuaspecten meegenomen in de afwegingen. Voor deze 
“nieuwe” manier van inkopen bestaan de volgende aanknopingspunten: 
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- Bij marktverkenning of –consultaties inventariseren wat de markt te bieden heeft op 
het gebied van duurzaamheid en welke kosten daaraan verbonden zijn; 

- In het inkoop-/aanbestedingsdocument en in het contract duurzaamheidcriteria 
opnemen; 

- Het selecteren van leveranciers die voldoen aan bepaalde duurzaamheidcriteria; 
- Het controleren of de leverancier de gemaakte duurzaamheidafspraken ook 

daadwerkelijk nakomt. 
 
In opdracht van het Ministerie van VROM heeft het Agentschap.nl duurzaamheidcriteria ontwikkeld die 
overheden kunnen toepassen bij hun inkopen en aanbestedingen. Hiervoor worden 
criteriadocumenten vervaardigd. Deze beschrijven voor diverse productengroepen aan welke criteria 
zij moeten voldoen om duurzaam genoemd te kunnen worden. De criteriadocumenten zijn gebaseerd 
op de marktsituatie en de regelgeving voor de productgroepen ten tijde van het opstellen van de 
documenten. Ze worden echter regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Het meest recente overzicht 
van documenten is te vinden op de website over duurzaam inkopen van PIANOo (het 
expertisecentrum op het gebied van aanbesteden). 
 
Een productgroep is 100 % duurzaam ingekocht indien bij de aanbesteding de criteria van die 
productgroep van Agentschap.nl zijn toegepast. Deze specificaties bevatten minimum en 
verdergaande duurzaamheidaspecten. De minimum aspecten dienen in ieder geval overgenomen te 
worden in elke aanbesteding om de inkoop als “duurzaam” te kunnen betitelen. Voor een aantal 
productgroepen worden geen criteria geformuleerd vanwege inhoudelijke of juridische beperkingen of 
omdat het niet mogelijk was om binnen de huidige systematiek criteria te formuleren. Voor deze 
productgroepen zijn alleen aandachtspunten geformuleerd en is een “aandachtspuntendocument” 
opgesteld. 
 
Ook de gemeente Vaals streeft ernaar om duurzaam in te kopen en hanteert daarom het volgende 
beleid.  
 
Allereerst is het van belang om te beseffen dat duurzaam inkopen ook kan zijn: minder inkopen. Het 
goed definiëren van de vraag of de gewenste inkoopbehoefte echt noodzakelijk is, kan een nieuw 
inzicht geven, waardoor de inkoopbehoefte beperkt kan worden. De eerste twee fasen van de initiële 
inkoopfase zijn dus zeer bepalend (zie ook 5.2).  
 
Zodra duidelijk is welke inkoop noodzakelijk is wordt het gebruik van duurzaamheidscriteria 
overwogen. Dit kan door via de website van PIANOo na te gaan of Agentschap.nl met betrekking tot 
de betreffende productgroep criteria, of aandachtspunten heeft ontwikkeld en te overwegen of die 
criteria voor het voorgenomen inkooptraject passend zijn. Daar waar het hanteren van de 
duurzaamheidcriteria leidt tot onoverkomelijke technische of financiële bezwaren kan worden afgezien 
van duurzaam inkopen.  
 
De aan te besteden dienst of product dient beoordeeld te worden op zijn integrale kostprijs. Dit 
betekent dat naast de aanschafprijs alle bijkomende kosten gedurende en na het gebruik ervan mee 
beschouwd worden (zoals milieueigenschappen, levensduur, onderhoudskosten, gebruikskosten en 
leveringstermijn).  
 
Meer specifiek met betrekking tot milieu aspecten wordt getoetst of voldaan wordt aan de vigerende 
milieueisen waarbij zoveel mogelijk de gehele levenscyclus in ogenschouw wordt genomen. Gestreefd 
wordt naar de meest milieuvriendelijke oplossing met een goede functionaliteit tegen een 
marktconforme prijs. Leveranciers die bijdragen aan de structurele reductie van de CO2-uitstoot 
kunnen een hogere beoordeling krijgen op het onderdeel “duurzaamheid” ofwel de milieucriteria. 
 

4.3. Eisen opdrachtnemer 

Er kunnen maatschappelijke eisen worden gesteld met betrekking op de rol van de opdrachtnemer als 
werkgever. Hierbij wordt met name bedoeld dat opdrachtnemer zich houden aan de gangbare normen 
en waarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dit betekent onder meer dat de opdrachtnemer 
zijn werknemers redelijk beloont, geen gebruik maakt van kinderarbeid en niet discrimineert. 
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Om uitdrukking te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen bedrijven 
gedragcodes op met gedragsnormen. Die gedragcodes hebben een vrijwillig karakter. De ILO 
(International Labour Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het 
houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. De ILO werd opgericht vanuit het idee dat een duurzame 
vrede niet mogelijk zou zijn zonder sociale rechtvaardigheid. Goede gedragcodes hebben tenminste de 
volgende acht basisnormen van het ILO opgenomen: 

- Verbod op kinderarbeid; 
- Verbod op dwangarbeid; 
- Verbod op discriminatie van werknemers; 
- Vrijheid van (vak)vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen; 
- Betaling van een leefbaar loon; 
- Buitensporig werk komt niet voor en overwerk wordt gecompenseerd; 
- Er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden; 
- Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract. 

 
De gemeente Vaals doet alleen zaken met organisaties die de basisnormen van de ILO onderschrijven.  
 
Daarnaast wenst de gemeente Vaals niet in zee te gaan met zorgaanbieders die zich niet houden aan 
de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke sector. Bij het afsluiten 
van een contract met een zorgaanbieder dient rekening te worden gehouden met de verhouding 
tussen de beloning van besturen en directie en de omvang van de organisatie.  
 
In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is een verplichting opgenomen om ook bij opdrachten onder 
de Europese drempel ondernemers te vragen om bij het opstellen van een inschrijving rekening te 
houden met (inter)nationale verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Bij 
niet-naleving hiervan dient dit, volgens het wetsvoorstel, te worden gemeld bij de Inspectie van SZW. 
 

4.4 Bevorderen participatie arbeidsmarkt 

De gemeente Vaals streeft er ook naar om door middel van haar inkoopbeleid de participatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen.   
 
Bij inkoop kan een aanbestedende dienst afspraken maken met opdrachtnemers over het creëren van 
extra arbeidsplekken, werkervaringplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen. Dit wordt social return genoemd. Op die manier worden extra 
betaalde arbeidsplaatsen gecreëerd voor de doelgroep, zonder dat bestaande banen worden 
verdrongen. Social return leidt dus tot extra productiviteit die anders onbenut zou blijven.  
 
De gemeente Vaals stelt in het kader van social return een uitvoeringseis bij opdrachten voor werken 
en meerjarige onderhoudsdiensten/-werken (zoals onderhoud wegen, maaien bermen, 
gladheidsbestrijding, etc.) vanaf € 100.000,-. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
arbeidsintensieve en arbeidsextensieve opdrachten. Een opdracht is arbeidsextensief als minder dan 
30% van het aanbestedingsbedrag wordt besteed aan arbeid. Bij arbeidsintensieve opdrachten wordt 
daartoe in beginsel 5% van de opdrachtwaarde als social return verplichting opgenomen. Bij 
arbeidsextensieve opdrachten wordt in beginsel 2% als social return verplichting opgenomen. Deze 
percentages passen binnen de Gids proportionaliteit. Indien mogelijk kan social return ook worden 
toegepast bij opdrachten voor diensten, of leveringen. 
 
Ook door het voorbehouden van bepaalde opdrachten aan sociale werkvoorziening bedrijven probeert 
de gemeente Vaals de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. In 
de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is de mogelijkheid om bepaalde opdrachten voor te behouden 
uitgebreid naar ondernemers die de maatschappelijke of professionele integratie van gehandicapten of 
kansarmen tot belangrijkste doel hebben, of in het kader van programma’s voor beschermd wonen.  
 

Daarnaast is in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 de mogelijkheid opgenomen om opdrachten op 
het gebied van bepaalde gezondheids-, sociale en culturele diensten voor te behouden aan 
organisaties die als doel hebben het vervullen van een taak van algemeen belang en die gebaseerd 
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zijn op werknemers-aandeelhouderschap of op beginselen van participatie van werknemers, 
gebruikers, of belanghebbenden.  
 
De gemeente Vaals hanteert ter bevordering van de arbeidsmarktparticipatie ook het principe van 
quasi-inbesteden (zie ook 2.3 laatste alinea). Bij quasi-inbesteden voert de (regionale) 
uitvoeringsorganisatie (zoals MTB NV en Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) alleen of in hoofdzaak 
opdrachten uit voor de deelnemende gemeenten, die op die organisaties toezien als ware het de 
eigen dienst. Zo wordt dus voldaan aan het toezicht- en werkzaamhedencriterium en kan de opdracht 
op rechtmatige wijze rechtstreeks worden verstrekt.  
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Hoofdstuk 5. Organisatorische uitgangspunten 

 

5.1 Inkoopproces 

De uitvoering van  inkooporganisatie moet dusdanig ingericht zijn dat het de principes van integraal 
management ondersteunt. De inkooporganisatie is gericht op bundeling van gelijksoortige 
inkoopbehoeften. Soms is dit wettelijk verplicht, maar vaak is dit wenselijk vanuit het oogpunt van 
doelmatigheid. Het inkoopproces is als volgt. 
 

   Initiële inkoop   Operationele inkoop 

     

Aanbesteden 

De eerste vier fasen behoren tot de zogeheten initiële inkoop: 
1. Inventariseren: bepalen van de behoefte in de eigen organisatie en/of in samenwerking en 

inventariseren van het aanbod in de markt; 
2. Specificeren: formuleren waar de inkoop aan moet voldoen: opstellen van het programma van 

eisen, het conceptcontract en de offerteaanvraag; 
3. Selecteren: aanvragen en beoordelen van offertes en selecteren van leveranciers; 
4. Contracteren / Gunnen: afsluiten contract(en) met leveranciers.  

 
Zodra de leveranciers zijn gecontracteerd begint de operationele inkoop: 

5. Bestellen: het plaatsen van de orders; 
6. Bewaken: bewaken van het uitleveren van de orders, verifiëren en afhandelen van de 

facturering; 
7. Nazorg: afhandelen klachten en claims, afhandelen meer-/minderwerk, evalueren leveranciers 

en herzien contracten. 
 
5.2 Belang eerste 2 fasen 

Tot slot van deze nota wordt stil gestaan bij het begin. Een goed begin is het halve werk. Bezint eer 
ge begint. Dat zijn kort gezegd de belangrijkste organisatorische uitgangspunten van deze nota.  
 
De vraag om inkoop ontstaat vanuit een behoefte. Voordat tot inkoop wordt besloten moet de 
behoefte worden geconcretiseerd en onderbouwd, zodat duidelijk wordt of de behoefte terecht en 
reëel is en of deze tijdelijk of structureel is. Zo ja, dan moet worden overwogen of inkoop inderdaad 
de beste manier is om de behoefte in te vullen. Niet inkopen, of later inkopen, of alternatieven zoals 
huur, of hergebruik, kunnen ook worden afgewogen evenals mogelijkheden tot samenwerking met 
bijvoorbeeld andere organisaties die een vergelijkbare behoefte hebben. Blijkt inkoop noodzakelijk, 
dan moet de inkoop vraag worden gespecificeerd. Door in aanbestedingsstukken duidelijk aan te 
geven wat wordt verwacht van de opdrachtnemer worden misverstanden, overbodige kosten en 
onvolledige offertes voorkomen.  
 
Om de economische en ideële uitgangspunten/ doelstellingen van deze beleidsnota te bereiken zijn de 
inventarisatie- fase en de specificatie-fase kortom bepalend. Op deze initiële inkooptaken moet dus de 
aandacht zijn gericht. Zo kan de gemeente Vaals door zorgvuldige voorbereiding haar inkoopkracht 
inzetten om haar economische en ideële uitgangspunten vermeld in deze nota te 
bereiken en mee te werken aan de ontwikkeling van een eerlijker handelssysteem in al haar inkopen, 
klein en groot. 
 

 1 Inventariseren   2 Specificeren    3 Selecteren   4 Contracteren    5 Bestellen    6 Bewaken       7 Nazorg 

          Gunnen 
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