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Hoofdstuk 1
Een nieuw Inkoopprotocol
voor de gemeente Etten-Leur

1.1	Waarom een nieuw Inkoopprotocol?
Sinds de inwerkingtreding van het Handboek inkoop en aanbestedingen in januari 2002
is er veel veranderd. De Europese invloed op de inkoopprocessen is toegenomen en ook
in de nationale wet- en regelgeving zijn er veel ontwikkelingen geweest. De tekst van het
Handboek is niet meer op alle punten actueel en volledig.
Basis voor het Handboek uit 2002 vormde het “Strategisch inkoop- en
aanbestedingsonderzoek” uit april 2000, inhoudende een advies over het te ontwikkelen
inkoop- een aanbestedingsbeleid. Naar aanleiding van dit onderzoek is destijds als
ambitieniveau de centrale inkoopfunctie benoemd. Dit houdt in dat er gestreefd wordt
naar een situatie waarbij er sprake is van een professionele inkoopafdeling die voor de hele
organisatie de totale inkoopfunctie verzorgt.
Sinds de vaststelling van het Handboek heeft de gemeentelijke organisatie zich verder
ontwikkeld en dient te worden bezien of het uitgangspunt van de centrale inkoopfunctie bij
de huidige stand van de organisatie op een passende wijze kan worden ingebed.
De organisatie geeft aan behoefte te hebben aan een toegankelijk document waarin de
regels voor het uitvoeren van inkoopprocessen duidelijk zijn verwoord.
Een goede afstemming met de mandaat- en budgethoudersregeling, het integriteitsbeleid
en de gemeentelijke algemene inkoopvoorwaarden vormt een belangrijke voorwaarde voor
huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen.
Verder blijven de kwaliteit van het te leveren product en aandacht voor een evenwichtige
verdeling van (aansprakelijkheids-)risico’s belangrijke aandachtspunten die geborgd dienen
te worden in het inkoopproces.

1.2 Bevoegdheden/opzet Inkoopprotocol
Artikel 13a van de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) stelt dat het college
zorgdraagt voor (en vaststelling van) “interne regels voor de inkoop en aanbesteding van
goederen, werken en diensten”. Het college heeft deze interne regels vastgelegd in het
Besluit ex artikel 13a van de Financiële Verordening/ Leidraad inkoop. De gemeenteraad
heeft de mogelijkheid om aanvullende kaders op het terrein van inkoop en aanbesteding
vast te stellen. Het college dient bij het opstellen van de interne regels rekening te houden
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met deze aanvullende kaders. In dit protocol worden de aanvullende kaders vastgelegd. Daarbij zijn de tot heden door de gemeenteraad benoemde beleidskaders als richtlijn gehanteerd.

1.2.1 Beleidskaders
De gemeenteraad heeft in het Handboek de volgende kaders benoemd:
1. Bepaling soort inkoop
Als uitgangspunt geldt dat inkoop wordt geanalyseerd op twee aspecten, te weten:
a. het kostenniveau van een bepaald product (mate van financieel risico);
b. het aantal potentiële leveranciers (mate van toeleveringsrisico).
Op basis van deze twee aspecten worden producten getypeerd als strategische-, hefboom-,
knelpunt- of routineproducten (producttypering).
Dit uitgangspunt komt onder andere in paragraaf 2.4 en paragraaf 3.2 aan de orde.
2. Procedure
Het beleid geldt zowel voor werken, als voor leveringen en diensten. Op basis van de
producttypering en gerelateerd aan de hoogte van de geraamde waarde van de opdracht
worden procedurevoorschriften vastgesteld.
De procedurevoorschriften zijn vastgelegd in de paragrafen 2.4, 2.5, 2.7 en 2.8.
3. Kredietoverschrijdingen die betrekking hebben op aanbestedingen
De door de raad vastgestelde regels voor dit onderwerp in het Handboek zijn inmiddels
achterhaald door de afspraken met betrekking tot de planning- en controlcyclus. In
paragraaf 2.12 van dit protocol zijn de uitgangspunten van de p&c-cyclus met betrekking tot
kredietoverschrijdingen verwerkt.
4. Positie inkoper en ambitieniveau
Het organiseren van de bedrijfsvoering en de inrichting van de ambtelijke organisatie zijn
taken van het college. De positie van de inkoper maakt derhalve geen onderdeel uit van
dit protocol. Het ambitieniveau uit het Handboek ten aanzien van centrale inkoopsturing
is verwerkt in paragraaf 2.2. De taakverdeling binnen het inkoopproces is benoemd in
paragraaf 3.3.
5. Duurzaam inkopen
De uitgangspunten ten aanzien van duurzaam inkopen zijn in paragraaf 2.9 van dit protocol
vastgelegd.
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6. Lokale ondernemingen
De gemeenteraad heeft als regel benoemd dat bij elke offerte-aanvraag dient te worden
onderzocht of minimaal één lokale onderneming gekwalificeerd is. Verder is vastgelegd dat
indien de procedure meerdere offertes verlangt, er minimaal één leverancier van buiten de
gemeente Etten-Leur afkomstig dient te zijn. Voor zover verenigbaar met de huidige stand
van wet- en regelgeving zijn deze regels verwerkt in paragraaf 2.10.
7. Raamcontracten
De raad heeft benoemd dat bij routineproducten zoveel mogelijk gestreefd moet worden
naar het sluiten van (meerjarige) raamcontracten. Dit onderwerp komt in paragraaf 2.4 aan
de orde.
8. Knelpuntproducten
De raad heeft benoemd dat er zo min mogelijk knelpuntproducten dienen te worden
ingekocht. Hiertoe zijn regels in paragraaf 2.4. van dit protocol opgenomen.
Verder zijn in het Programma-akkoord 2006-2010 een aantal kaders ten aanzien van inkoop
en aanbesteding benoemd:
a. bij de aanbesteding van openbare werken kan de eis worden gesteld dat een bepaald
percentage jongeren of langdurig werklozen bij de uitvoering wordt ingezet;
b. de inkoop van vervoer en zorg dient waar mogelijk geregeld te worden met omliggende
gemeenten, zodat de bureaucratie beperkt kan blijven en kosten worden bespaard.
Deze uitgangspunten zijn respectievelijk in de paragrafen 2.10 en 2.4 verwerkt.
De wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding is volop in ontwikkeling.
Als voorbeeld hiervan wordt de Aanbestedingswet genoemd.
Op 8 juli 2008 verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet.
Indien deze wet in werking zou zijn getreden, zou dit waarschijnlijk gevolgen hebben gehad
voor de beleidsvrijheid van (onder andere) gemeenten ten aanzien van aanbestedingen
onder de Europese drempel.
Het ministerie van Economische Zaken is in mei 2009 een openbare consultatie gestart
voor een nieuw voorstel voor de Aanbestedingswet. Volgens de planning zou dit eind 2010
moeten leiden tot het inwerkingtreden van de (nieuwe) Aanbestedingswet.
Er valt op dit moment op basis van het consultatiedocument geen beeld te verkrijgen van
de inhoud van het wetsvoorstel. Uiteraard zullen de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel
gevolgd worden. Verwachting is dat het Inkoopprotocol na inwerkingtreding van de
Aanbestedingswet aangepast dient te worden.
Vanuit deze signalering is thans als uitgangspunt voor dit protocol gekozen voor het
actualiseren (en aanpassen aan de duale verhoudingen) van de in het Handboek benoemde
uitgangspunten en is niet gekozen voor het benoemen van aanvullende kaders.
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In het kader van de Beleidsverkenning 2010-2014 zal de kaderstelling ten aanzien van inkoop
onder de aandacht van de gemeenteraad worden gebracht.

1.3	Doelstellingen van het
gemeentelijke Inkoopprotocol
Doelstellingen van dit Inkoopprotocol vormen:
1. het naleven van de relevante (Europese) wet- en regelgeving;
2. het realiseren van een doelmatig en rechtmatig aanbestedingsbeleid;
3. het afleggen van verantwoording over de besteding van publieke gelden;
4. het toepassen van de beginselen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie;
5. het optimaliseren van kostenbeheersing en kwaliteit;
6. het waarborgen van de integriteit gedurende het aanbestedingsproces zowel op
bestuurlijk en ambtelijk niveau, als van de opdrachtnemer.
De genoemde doelstellingen zijn geformuleerd aan de hand van de verplichtingen zoals
vastgelegd in de Financiële Verordening en de door de raad geformuleerde kaders.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komen de onderwerpen in korte paragrafen aan de orde. Omwille van de
toegankelijkheid is hierbij gekozen voor een beschrijving per onderwerp. Hierdoor kan het
voorkomen dat de in hoofdstuk 1 benoemde doelstellingen door meerdere onderwerpen
worden beschreven.
In hoofdstuk 3 wordt de onderbouwing van de inkoopprocedure toegelicht. Hierbij komen
onderwerpen zoals fasen van het inkoopproces, producttypering en verantwoordelijkheden
tijdens het inkoopproces aan de orde.
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Hoofdstuk 2
ONDERWERPEN Inkoopprotocol

2.1. Verklaring belangrijke begrippen
a) Inkoop(proces):
alle handelingen waar een externe factuur tegenover staat.
b) Inkoopreglementen:
de bij collegebesluit op de inkoopprocessen van toepassing verklaarde (landelijke)
reglementen.
c) Inkoopprocedures:
- Enkelvoudig onderhands aanbesteden:
de gemeente kiest zelf een opdrachtnemer uit. Er is geen sprake van concurrentie tussen
mogelijke opdrachtnemers.
- Meervoudig onderhands aanbesteden:
de gemeente kiest een aantal (twee of meer) opdrachtnemers/gegadigden uit, die een
offerte uitbrengen.
- Openbaar aanbesteden:
de (Europese of nationale) procedure wordt algemeen bekendgemaakt. Er is vrije
concurrentie tussen de gegadigden. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor
inschrijving. Bij aanbestedingen boven de door de Europese Commissie vastgestelde
drempelwaarden wordt de procedure ingericht volgens de daartoe geldende Europese
regelgeving.
- Niet-openbare procedure (openbare procedure met voorafgaande selectie):
de (Europese of nationale) procedure wordt algemeen bekendgemaakt. Er is vrije
concurrentie tussen de gegadigden. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor selectie.
Uit de gegadigden wordt een aantal potentiële opdrachtnemers geselecteerd die een
offerte mogen uitbrengen.
Bij aanbestedingen boven de door de Europese Commissie vastgestelde drempelwaarden
wordt de procedure ingericht volgens de daartoe geldende Europese regelgeving.
d) Leveringen:
Een schriftelijke overeenkomst voor aankoop, leasing, huur of huurkoop van een product.
Bijkomende werkzaamheden voor het leveren, aanbrengen of installeren van de
producten worden als onderdeel van het product beschouwd.
e) Diensten:
Een schriftelijke overeenkomst voor het verrichten van diensten. Onder diensten worden
alle prestaties begrepen die niet onder leveringen of werken vallen (en niet tastbaar zijn).
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f) Werken:
Het realiseren van infrastructurele dan wel bouwkundige werken die bestemd zijn voor
het vervullen van een economische of technische functie.
Onder werken wordt derhalve verstaan de aanleg, het groot onderhoud en het wijzigen
van civiele, groen- en cultuurtechnische en bouwkundige voorzieningen in de openbare
ruimte. Regulier terugkerend onderhoud aan groenvoorzieningen en kleine reparaties
aan (wegen)bouwkundige werken vallen niet onder de definitie van werken, maar onder
diensten.

2.2	Centrale adviesfunctie
Ter uitvoering van door de gemeente vastgestelde regelgeving met betrekking tot inkoop
en onder verantwoordelijkheid van het college, begeleiden medewerkers van de Stichting
Inkoopbureau West-Brabant (SIW) individuele en gezamenlijke inkoopprocedures.
Op basis van het “Strategisch inkoop- en aanbestedingsonderzoek” uit april 2000 is in 2002
als ambitieniveau de centrale inkoopfunctie benoemd. Dit houdt in dat er gestreefd wordt
naar een situatie waarbij er sprake is van een professionele inkoopafdeling die voor de
totale organisatie de totale inkoopfunctie verzorgt. Hoewel de medewerkers van het SIW op
jaarbasis een groot aantal inkoopprocedures begeleiden, stemt de huidige praktijk (nog) niet
volledig overeen met dit uitgangspunt.
De Centrale adviesfunctie aanbesteden is ondergebracht bij de medewerkers van SIW
(inkopers) en de concernadviseur juridische controlling. Ter borging van de Centrale
adviesfunctie, stelt het college regels vast die het raadplegen van de Centrale adviesfunctie
verplicht stellen bij (tenminste) Europese en nationaal openbare en niet openbare
procedures.

2.3

Beslissingsbevoegdheden/relatie met andere
beleidsdocumenten

De rechtmatige inkoop van werken, leveringen of diensten wordt niet alleen bereikt door
een juiste toepassing van de regels uit dit Inkoopprotocol.
Vanzelfsprekend dient te worden voldaan aan alle Europese en nationale wet- en
regelgeving, waaronder de beginselen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie
uit het EG-verdrag. Ook de begroting, beleidsdocumenten, budgethouders- en
mandaatregeling en het integriteitsbeleid bevatten regels die voor specifieke inkooptrajecten
relevant (kunnen) zijn. Het is dan ook belangrijk dat voorafgaand aan het inkooptraject
onderzoek wordt gedaan naar de toepasselijke regels.
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2.4	Aanbestedingsprocedures, drempelwaarden,
(selectie- en gunnings)criteria, clustering

Terzake van werken gelden de volgende procedures:
Europees aanbesteden:
		

drempelwaarde zoals vastgesteld in vigerende
Verordening van de Europese Commissie

		
Openbaar aanbesteden

> € 400.000,-- tot drempelwaarde

(openbare en niet-openbare procedure):
Meervoudig onderhands:

> € 50.000,-- tot € 400.000,--

		
Enkelvoudig onderhands:

tot € 50.000,--

Terzake van leveringen en diensten gelden de volgende procedures:
Europees aanbesteden:
		

drempelwaarde zoals vastgesteld in vigerende
Verordening van de Europese Commissie

		
Meervoudig onderhands:

> € 25.000,-- tot drempelwaarde

Enkelvoudig onderhands:

tot € 25.000,--

Schema 2.4.1
Schema 2.4.1 hanteert als uitgangspunt de producttypering hefboom- of routineproducten.
Dit omdat de meerderheid van de inkoopprocessen betrekking heeft op deze soorten
producten. Een uitgebreide toelichting op de producttypering is opgenomen in paragraaf
3.2. van dit protocol.
Het inkopen van knelpuntproducten dient zo veel mogelijk voorkomen te worden.
Afwijking van het bepaalde in de schema’s 2.4.1 (dus ook qua producttypering) is alleen
mogelijk met in achtneming van de regels tot afwijking zoals vastgelegd in paragraaf
2.13. Bij afwijking geldt de verplichting tot het overleggen van een advies van de Centrale
adviesfunctie aan het college.
Geraamde waarde:
De geraamde waarde van de opdracht dient te worden bepaald conform het bepaalde in het
Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO).
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Uitgangspunt is het bedrag exclusief BTW. Bij deze berekening dient rekening te worden
gehouden met eventuele opties en verlengingen. Indien de contractsperiode onbekend,
onbepaald of langer is dan 48 maanden, geldt de periode van 48 maanden als uitgangspunt.
Opdrachten mogen niet worden gesplitst om zo aan de toepasselijkheid van de relevante
Europese aanbestedingsregels te ontkomen.
Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk voor zover benoemd in (en in overeenstemming
met) de geldende wet- en regelgeving (en in het op de inkoopprocedure van toepassing
zijnde landelijke reglement).
Selectiecriteria:
De selectiecriteria zijn bedoeld om deelnemers/ inschrijvers te beoordelen op technische,
economische en financiële capaciteiten ten aanzien van de invulling van de beoogde
opdracht. Ook zijn zij gerelateerd aan de beoordeling van de integriteit en eventuele
onbevoegdheid om beroepsactiviteiten te mogen uitoefenen.
Om onevenredige belasting van zowel de gemeente als de deelnemers aan een
inkoopprocedure te voorkomen, hanteert de gemeente Etten-Leur alleen de selectiecriteria
die nodig zijn voor een goed inkoopresultaat.
Gunningscriteria
Gunningscriteria hebben betrekking op de beoordeling van de opdracht. Gunning kan
plaatsvinden op basis van enkel en alleen de laagste prijs, of op basis van de economisch
meest voordelige inschrijving (EMVI). Bij EMVI worden naast de prijs aanvullende criteria
benoemd, zoals kwaliteit, technische waarde, esthetische en functionele kenmerken,
milieutechnische eigenschappen, gebruikskosten, rentabiliteit, klantenservice en technische
bijstand, leveringstermijn en uitvoeringstermijn.
Afhankelijk van de aard en de complexiteit van het in te kopen product (c.q. het gewenste
resultaat) wordt een keuze gemaakt voor een gunningscriterium. Deze keuze wordt bepaald
door de geformuleerde kwaliteitseisen en de mate van oplossingsvrijheid/ creativiteit die aan
de markt dient te worden geboden om het gewenste resultaat te bereiken.
Samenwerking/ clustering
Afhankelijk van de aard van de beoogde opdracht zullen de mogelijkheden tot clustering,
hetzij door gezamenlijke aanbesteding met andere gemeenten, hetzij door het afsluiten van
gemeentebrede raamcontracten, worden onderzocht. Clustering is nadrukkelijk geen doel op
zich, maar een middel om doelmatigheid en (administratieve) efficiëntie te realiseren.
De doelstellingen zoals benoemd in paragraaf 2.10 ten aanzien van het MKB zullen daarbij
zoveel mogelijk worden ingebracht.
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2.5 Aanbestedingsreglement
Bij collegebesluit wordt het (landelijke) reglement vastgesteld dat terzake van
inkoopprocedures zal gelden.

2.6 Algemene voorwaarden
Op grond van artikel 160, eerste lid Gemeentewet ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van
Algemene voorwaarden bij het college. De vigerende Algemene voorwaarden worden als
vast beleid op alle inkoopprocedures van de gemeente Etten-Leur van toepassing verklaard.
Afwijkende bedingen binden de gemeente slechts na schriftelijke akkoordbevinding
harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking
heeft.
Het college kan afwijken van de Algemene voorwaarden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke
inkoopprocedures met andere gemeenten.

2.7 Inkoopdossier
Het college draagt er zorg voor dat er per inkoopproces zo veel mogelijk een volledig
(gestandaardiseerd) inkoopdossier aanwezig is, hetgeen inhoudt dat van het doorlopen van
de verschillende stappen van het inkoopproces bewijs in het inkoopdossier aanwezig is.

2.8 Wet Bibob
De gemeente Etten-Leur stelt eisen aan de integriteit van haar opdrachtnemers. Op 1 juni
2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna:
Wet Bibob) in werking getreden. De Wet Bibob geeft bestuursorganen een extra instrument
in handen om de ongewilde facilitering van criminele activiteiten te voorkomen. Zij stelt
bestuursorganen in staat om informatie te vergaren omtrent het risico van deze ongewilde
facilitering en eventueel een aanvullend advies hierover te vragen aan het landelijk Bureau
Bibob. Ten behoeve van haar onderzoek kan het Bureau Bibob gegevens vergaren uit open
en gesloten bronnen, zoals de persoonsregistraties waarop de Wet politieregisters en de Wet
op de justitiële documentatie van toepassing zijn
De Wet Bibob is van toepassing op bepaalde vergunningen, subsidies en aanbestedingen.
Bouw, Milieu en ICT zijn in het landelijke Besluit Bibob aangewezen als de sectoren waarop
de Wet Bibob bij aanbestedingen van toepassing is.
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Een toetsing aan de wet Bibob met behulp van een advies geldt in beginsel als een uiterst
middel om de integriteit van een betrokken (rechts-)persoon te controleren. De toepasselijke
eisen van subsidiariteit en proportionaliteit brengen met zich mee dat het bestuursorgaan
eerst gebruik moet maken van de informatie uit open bronnen, en dat een adviesverzoek aan
het Bureau Bibob evenredig moet zijn, gelet op de mate van gevaar, de ernst van mogelijke
strafbare feiten en het belang van de vergunning, subsidie of aanbesteding.
Omdat een gemeente vrij is in de beslissing al dan niet de wet Bibob toe te passen, verdient
het de voorkeur dat dit gebeurt op basis van vooraf vastgesteld, transparant beleid. Ten
aanzien van vergunningen in de horecabranche en aanbestedingen heeft het college beleid
vastgesteld.
Dit beleid houdt in dat voor alle aanbestedingen binnen de sectoren (dus ook beneden de
Europese drempelwaarde) Bouw, Milieu en ICT de Wet Bibob van toepassing wordt verklaard.
Ook bij niet-Europese aanbestedingen dienen de uitsluitingscriteria van de Europese
aanbestedingsrichtlijnen expliciet op de desbetreffende aanbesteding van toepassing te
worden verklaard.
In aanbestedingsstukken dient te worden vermeld welke documenten de gegadigde dient
over te leggen om aan te tonen dat de verschillende uitsluitingscriteria niet op hem van
toepassing zijn.

2.9 Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij
mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om sociaalethische zaken als
mensenrechten, kinderarbeid, fraude, discriminatie etc. Bij milieu om de belasting van milieu
en natuur.
Hiertoe dient per inkoopproces in de fase van de behoeftebepaling het aspect duurzaam
inkopen aantoonbaar te worden meegewogen. De ter zake gemaakte afweging dient uit het
dossier te blijken.
In het milieujaarverslag zal jaarlijks worden gerapporteerd over de prestaties van de
gemeente op het gebied van duurzaam inkopen.
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2.10	MKB/ Regionale of lokale aanbieders / doelgroepenbeleid
MKB:
De gemeente streeft ernaar – binnen de kaders van wet- en regelgeving- haar opdrachten
zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor kleine partijen). De kosten voor het verstrekken
van aanbestedingsstukken dienen zo laag mogelijk te worden gehouden. Alle stukken met
betrekking tot openbare en Europese aanbestedingsprocedures zijn kosteloos via de op dat
moment meest gebruikte aanbestedingswebsite te verkrijgen. Op verzoek kunnen tegen een
vergoeding gedrukte aanbestedingsstukken worden verstrekt.
In de aanbestedingsprocedures wordt tevens de mogelijkheid geboden om in combinatie of
in onderaanneming in te schrijven.
Regionale of lokale aanbieders:
Op basis van het beginsel van non-discriminatie kunnen aan regionale of lokale aanbieders
evenveel kansen en mogelijkheden worden geboden als aan elke andere willekeurige
aanbieder. Er bestaat daardoor geen voorkeursbeleid bij het inkopen. Dit is volgens de
(Europese) regelgeving ook niet toegestaan. Vaak hebben regionale of lokale aanbieders
wel al een natuurlijk voordeel door bekendheid met de lokale situatie en de geringere
reisafstanden.
In de aanbestedingsprocedures wordt tevens de mogelijkheid geboden om in combinatie of
in onderaanneming in te schrijven.
De gemeente hanteert als één van de uitgangspunten voor het Sociaal Economisch beleid de
versterking van de lokale en regionale economische situatie.
In algemene zin houdt dit in dat de interactie tussen de gemeente en het lokale/ regionale
bedrijfsleven verbeterd wordt. Daar waar de gemeente met inkoop het lokale/regionale
bedrijfsleven een impuls kan geven, moet zij dit niet nalaten, uitdrukkelijk wel met in
achtneming van de wet- en regelgeving. Van bevoordeling van lokale ondernemers bij
aanbestedingen kan nooit sprake zijn, omdat dit wettelijk niet is toegestaan.
Doelgroepen:
De gemeente dient bij alle leveringen, diensten en werken waar zij als opdrachtgever
functioneert te bezien of bepaalde doelgroepen specifiek bij aanbestedingstrajecten kunnen
worden betrokken:
Onder deze doelgroepen vallen bijvoorbeeld:
1. werkloze jongeren en langdurig werklozen;
2. personen die een indicatie hebben op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening.
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Voor de groep benoemd onder sub 1) kan bij aanbesteding van openbare werken de eis
worden gesteld dat een bepaald percentage bij de uitvoering wordt ingezet.
Voor de groep benoemd onder sub 2) kunnen werkvoorzieningschappen (zogenoemde SWbedrijven) op een specifieke manier worden betrokken bij aanbestedingsprocedures door
gebruik te maken van een artikel 19-procedure op grond van het Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten (Bao), waarbij een voorbehoud wordt gemaakt voor SW-bedrijven.
In dit geval worden reguliere bedrijven uitgesloten van deelname en kunnen slechts SWbedrijven in concurrentie meedingen naar de opdracht.

2.11 Publicatie
De bekendmaking van Europese aanbestedingen is dwingend voorgeschreven.
Het college stelt regels vast om ter uitvoering van het beginsel van non-discriminatie, het
gelijkheids- en het transparantiebeginsel van het EG-verdrag, een passende mate van
openbaarheid bij aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen te bewerkstelligen.

2.12 Kredietoverschrijdingen
De budgethouder toetst, alvorens hij/zij een verplichting in het kader van een inkooptraject
aangaat, of het budget toereikend is en overeenkomt met het doel waarvoor het is
toegekend en of hij/zij op grond van het eerdergenoemde mandaatbesluit bevoegd is het
besluit te nemen en te ondertekenen.
Het college informeert de raad minimaal twee maal per jaar in de Eerste en Tweede
bestuursrapportage over de realisatie van de begroting. In deze rapportages worden
significante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten
en investeringskredieten gemeld.

2.13 Autorisatie tot afwijking
Afwijking van het bepaalde in schema 2.4.1 is alleen mogelijk door middel van een
collegebesluit.
Het college kan nadere (procedure-)eisen stellen ten aanzien van afwijking.
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2.14 Integriteit
Bij de uitvoering van het Inkoopprotocol dienen uiteraard de kaders van het “Besluit regeling
budgethouders” (Budgethoudersregeling), de Mandaatregeling gemeente Etten-Leur en het
Integriteitsprotocol in acht te worden genomen.
De verplichte Centrale adviesfunctie bij Europese aanbestedingen en nationale openbare
en niet-openbare procedures zal tot gevolg hebben dat voor deze inkoopprocessen
een scheiding ontstaat tussen de inkoopfunctie en het budgetbeheer. Een dergelijke
functiescheiding heeft tevens een integriteitsbevorderende werking.

2.15 (Interne) controle/ evaluatie
Het college draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van het Inkoopprotocol. Hiervan zal
verslag worden gedaan in de paragraaf Bedrijfsvoering van de Jaarrekening.
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Hoofdstuk 3
Onderbouwing van het Inkoopprotocol

3.1.	Inkoopproces
Het totale proces voor het verkrijgen van goederen en het laten uitvoeren van diensten en
werken wordt het inkoopproces genoemd.
In elk inkoopproces worden de volgende zeven fasen onderscheiden. Ieder van de zeven
fasen is onlosmakelijk met elkaar verbonden en een fase kan niet gestart worden voordat de
voorafgaande fase goed is afgesloten.
De zeven fasen van het inkoopproces zijn:

1. Identificeren
Er ontstaat een behoefte die geformuleerd moet worden. Vervolgens moet hier
een bedrag aan gekoppeld worden en volgt de budgetaanvraag. Tot slot zal een
inkoopprocedure, mede door de inkoper, bepaald worden.

2. Specificeren
Hier wordt vastgesteld wat de werkelijke inkoopbehoefte is en deze wordt
vastgelegd in een offerteaanvraag, bestek of programma van eisen.

3. Selecteren
Via offertes of inschrijvingen bij een aanbesteding van potentiële leveranciers,
dienstverleners of aannemers wordt de meest geschikte partij geselecteerd
middels een offerte-evaluatie.

4. Contracteren
Hier wordt de uiteindelijke overeenkomst gesloten en schriftelijk vastgelegd.

5. Bestellen
Op basis van de (raam-)overeenkomst worden al naar gelang de behoefte de
bestellingen/ afroepen geplaatst.
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6. Bewaken
Het bewaken en bijsturen van de levertijd, kwaliteit, hoeveelheid,
orderafhandeling en factuurverwerking.

7. Nazorg
Afwikkelen van eventuele claims, meer- en minderwerk en archivering.
Contractbeheer: signaleren einddatum overeenkomst en mogelijkheid tot
verlenging.
Evaluatie van de overeenkomst met aandachtspunten voor een nieuwe
aanbestedingsprocedure.

Dit protocol is vooral van toepassing op de tactische inkoopactiviteiten: juist in de fasen 1
t/m 4 (identificeren, specificeren, selecteren en contracteren) is door professionalisering het
hoogste financiële en kwalitatieve voordeel te behalen.
De toegevoegde waarde van professionele inkoop op de fasen 5 t/m 7 (bestellen, bewaken
en nazorg) is zeker aanwezig, maar in eerste instantie minder groot en minder effectief als
niet de eerste 4 fasen professioneel zijn opgepakt.

3.2.	Inkoopstrategie
Er bestaat geen algemene éénduidige inkoopstrategie die geschikt en goed is voor alle in te
kopen leveringen, diensten en werken. De optimale inkoopstrategie is afhankelijk van het in
te kopen product, dienst of werk en de specifiek geldende marktsituatie.
De toe te passen inkoopstrategie wordt bepaald door de combinatie van 2 factoren:
a. de geschatte waarde van de opdracht (het financiële risico van de gemeente);
b. het inkooprisico (zijn er alternatieven of is de gemeente, om welke reden dan ook, strikt
gebonden aan één of een zeer beperkt aantal leveranciers, dienstverleners of aannemers).
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In onderstaand model (Portfolio-analyse van Kraljic) is weergegeven welke inkoopsegmenten
te onderscheiden zijn. Elk inkoopsegment heeft haar eigen toe te passen inkoopstrategie.

HEFBOOM

STRATEGISCH

Inkoopstrategie is gericht op:

Inkoopstrategie is gericht op:

MAXIMALE CONCURRENTIE

SAMENWERKING

(bijvoorbeeld: bedrijfswagens,

(bijvoorbeeld: uitbesteding exploitatie

grasmaaien, utiliteitsbouw,

sporthal, softwarepakketten, architecten,

aannemerij, aanleg sport-

projectontwikkelaars, reïntegratie-

velden, computers, WVG)

trajecten, nutsbedrijven)

ROUTINE

KNELPUNT

Inkoopstrategie is gericht op:

Inkoopstrategie is gericht op:

EFFICIËNTE PROCESSEN

ZEKERSTELLEN



(bijvoorbeeld: abonnementen,

(bijvoorbeeld: onderhoudscontracten

LAAG

huishoudartikelen, kantoor-

machines en software, bepaalde

artikelen, technische

adviseurs, reserveonderdelen)

Inkoopwaarde

HOOG
↑

Inkoopwaarde

↓

materialen)

LAAG



inkooprisico



HOOG

De inkoopwaarde van de opdracht is belangrijk omdat het voor de hand liggend is dat
we bij de aanschaf van balpennen ons anders moeten gedragen dan bij het afsluiten van
bijvoorbeeld een meerjarige raamovereenkomst voor rolstoelen.
Het inkooprisico is van belang omdat dit aangeeft hoe vrij de gemeente zich kan of wil
bewegen op de markt. Zijn er veel leveranciers die de producten kunnen leveren dan kunnen
we de concurrentie op de markt volledig uitbuiten. Zijn er slechts heel weinig potentiële
leveranciers dan is door het ontbreken van alternatieven samenwerking en veiligstellen
noodzakelijk.
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Hefboom segment - inkoopstrategie: maximale concurrentie
Leveringen, diensten en werken kunnen door veel verschillende aanbieders
geleverd worden. Het wisselen van leverancier is relatief eenvoudig. Door
maximale concurrentie te bewerkstelligen ontstaat de meest aantrekkelijke
aanbieding. Het onderbrengen van individuele aankopen of losse uitbestedingen
van werken in (meerjarige) raamovereenkomsten verhoogt de in te kopen waarde
en verlaagt de totale inkoopinspanning.
Routine segment - inkoopstrategie: efficiënte processen
De leveringen, diensten en werken die in deze categorie vallen, met veel
potentiële aanbieders en relatief lage inkoopwaarden, vergen vaak veel tijd
en aandacht van de gemeente. De toegevoegde waarde van concurrentie is
gering. De strategie hierbij moet gericht zijn op vermindering van de logistieke
en administratieve rompslomp: standaardisatie, beperking aantal leveranciers,
uitbesteden van logistieke en administratieve processen, vermindering aantal
facturen en het bundelen in raamovereenkomsten. Het onderbrengen van
individuele aankopen of losse uitbestedingen van werken in (meerjarige)
raamovereenkomsten verhoogt de in te kopen waarde en verlaagt de totale
inkoopinspanning.
Strategisch segment - inkoopstrategie: samenwerking
Leveringen, diensten en werken in deze categorie zijn van grote waarde voor de
gemeente, terwijl de gemeente afhankelijk is van één of zeer weinig aanbieders.
Dit wordt vaak veroorzaakt door monopolies in de markt, maar vaak ook door
gemaakte keuzes in het verleden (zelf gecreëerde monopolies). Gezien het grote
belang en risico moet de inkoopstrategie gericht worden op het ontwikkelen van
alternatieve producten of leveranciers (verlaging risico). Indien dit niet mogelijk
is dan streven naar langdurige en intensieve samenwerking (partnership-relaties),
waarbij op basis van openheid, argumenten en feitelijkheden via onderhandeling
het belang van de gemeente veiliggesteld moet worden.
Knelpunt segment - inkoopstrategie: zekerstellen
Dit zijn leveringen, diensten en werken met een geringe waarde, waarbij de
gemeente toch een groot risico loopt bij niet- of onjuiste uitvoering van de
opdracht. Ook hier is de toegevoegde waarde van concurrentie gering. De
strategie moet gericht zijn op: het ontwikkelen van alternatieven, het veiligstellen
van toelevering, het creëren van een voorkeurspositie bij de betrokken
leveranciers / dienstverleners / aannemers en het nemen van maatregelen tot
vermindering van het inkooprisico.

17
inkoopprotocol.indd 45

02-09-2009 14:04:59

In geval verzocht wordt om afwijking van het bepaalde in paragraaf 2.4 zal overeenkomstig
de procedure tot afwijking van paragraaf 2.13 door de Centrale adviesfunctie worden bezien
of er sprake is van een strategisch- of knelpuntproduct.
Het op basis van een bestaande schriftelijke raamovereenkomst bestellen van leveringen
en diensten, alsmede het laten uitvoeren van werken op basis van een raamovereenkomst
valt niet onder dit inkoop- en aanbestedingsprotocol (dat is immers alleen bestellen). Het
aangaan van de raamovereenkomst zelf uiteraard wel.
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3.3.	Taakverdeling binnen het Inkoopproces
Schema Taakverdeling bij inkoopproces
Fase

Omschrijving

(Master-)	Inkoper	Concern-

			

Budgethouder		

			

(materie-		

			

deskundige)		

adviseur
juridische
controlling

1	Identificeren
		

Behoeftebepaling

Uitvoerend

Adviserend

Geen

		

Begroting

Uitvoerend

Adviserend

Geen

		

Budgetaanvraag

Uitvoerend

Geen

Geen

		

Bepalen inkoopprocedure

Adviserend

Uitvoerend

Toetsend

Uitvoerend

Adviserend

Toetsend

2	Specificeren
		

Opstellen offerteaanvraag,

		

bestek of programma van			

t.a.v.

		

eisen			

contract

					

en alg. vw

3	Selecteren
		
		

Bepaling gegadigde(n)
(shortlist)

Adviserend

Uitvoerend

Geen

		

Publicatie / offerte aanvraag

Geen

Uitvoerend

Geen

		

Beoordeling voorselectie

Adviserend

Uitvoerend

Geen

		

Nota van inlichtingen

Uitvoerend

Uitvoerend

Geen

		

Aanbestedingsbijeenkomst

Adviserend

Uitvoerend

Geen

		

Controle inschrijvingen

Uitvoerend

Uitvoerend

Geen

		
		

Offerteanalyse en
beoordeling

Uitvoerend

Uitvoerend

Geen

		
		

Onderhandelingen
(mits toegestaan)

Adviserend

Uitvoerend

Geen

		

Europese procedure

Geen

Uitvoerend

Adviserend

4	Contracteren
		

Opstellen overeenkomst

Adviserend

Uitvoerend

Adviserend

		

Gunningprocedure

Uitvoerend

Adviserend

Adviserend

		

Opdrachtverstrekking

Geen

Uitvoerend

Geen

Geen of
Adviserend

Geen of
Adviserend

5,6

Bestellen - Bewaken - Nazorg

en 7
Alle werkzaamheden
Uitvoerend
				
Schema 3.3
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Bij alle nationaal openbare of Europese aanbestedingsprocedures moet de Centrale
adviesfunctie aanbesteden vóór het starten van de procedure verplicht om advies worden
gevraagd.
De inkoper en materiedeskundige stemmen daarbij een nadere invulling van taken af; dit
kan variëren van een inkoopadvies met aandachtspunten tot het samen doorlopen van
de aanbestedingsprocedure. Dit zal mede afhankelijk zijn van de complexiteit van het/
de aan te kopen product/werk/dienst, de marktsituatie en de kennis en ervaring van de
materiedeskundige.
Wanneer in het schema gesproken wordt over “uitvoerend”, dan wordt hier met name
“leidend” bedoeld. Het wil dus niet zeggen dat de inkoper/ materiedeskundige geen
uitvoerende taken heeft wanneer zijn/ haar taak adviserend is en andersom.

3.4.

Fasen in het inkoopproces

Dit inkoop- en aanbestedingsprotocol gaat uit van een verplichte Centrale adviesfunctie bij
nationale openbare en Europese aanbestedingen. Bij onderhandse aanbestedingen is de
inschakeling van de adviesfunctie voor de vakafdeling facultatief. Om deze reden wordt in
deze paragraaf gesproken van “vakafdeling/inkoper”.
Fase 1 Identificeren
Doorgaans kan er geen inkoopproces doorlopen worden wanneer, na de behoeftebepaling,
geen begroot bedrag bekend is. Er zal minimaal een inschatting vooraf bekend moeten
zijn van het beschikbare budget. Dit om ervoor te zorgen dat een inkooptraject afgerond
kan worden, waarbij voorkomen wordt dat er achteraf geen budget beschikbaar is en geen
definitieve gunning kan plaatsvinden. Tevens dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden
wat het inkooptraject financieel en kwalitatief heeft opgeleverd op basis van het vooraf
beschikbare budget.
Vervolgens zal door de vakafdeling/inkoper, in samenspraak met de materiedeskundige, een
planning opgesteld worden die afhankelijk is van de gekozen inkoopprocedure.
Fase 2 Specificeren
Bij het opstellen van een offerteaanvraag, het bestek of programma van eisen is de
materiedeskundige leidend. De materiedeskundige bepaalt immers aan welke functionele of
technische eisen en wensen met betrekking tot de levering, dienst of het werk voldaan moet
worden.
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Indien een programma van eisen opgesteld moet worden zal de inkoper een voorzet maken
met punten die de kwaliteit van de levering, dienst of het werk mede bepalen, zoals de
aanbestedingsprocedure en de financiële randvoorwaarden (bijvoorbeeld facturering,
performanceregeling, boeteclausules, aansprakelijkheid en leveringsvoorwaarden).
De functionele of technische eisen voor het maken van een programma van eisen dienen
door de materiedeskundige opgesteld te worden. De vakafdeling/ inkoper treedt hier
adviserend op.
Fase 3 Selecteren
De vakafdeling/ inkoper zal de correspondentie verzorgen. Hierbij moet gedacht worden
aan het opstellen van de uitnodigingsbrieven, de nota van inlichtingen, afschrijvingen en
opdrachtbevestigingen. De achterliggende gedachte hiervan is dat de vakafdeling/ inkoper
als projectbegeleider het inkoopproces optimaal kan bewaken en de materiedeskundige niet
belast wordt met administratieve taken. Dit geldt voor de trajecten die vermeld staan in het
inkoopplan. Hierdoor komt tijd vrij voor de kerntaken van de materiedeskundige.
- Voorselectie leveranciers: hiervoor geldt dat zowel de materiedeskundige als de inkoper
één of meer mogelijke leveranciers kunnen aandragen op basis van opgedane kennis en
ervaring.
- Evaluatie offertes: de offerte-evaluatie is een taak voor zowel de materiedeskundige als de
inkoper, waarbij de materiedeskundige zich met name richt op de beantwoording van de
technische/ functionele eisen en wensen en de inkoper zich richt op de gehele inschrijving
en met name de randvoorwaarden en financiële aspecten van de offertes.
- Onderhandelen bij een Europese procedure is niet toegestaan, tenzij de inschrijvingen
leiden tot een wettelijk verplichte vervolgprocedure (onderhandelingsgerichte dialoog).
Fase 4 Contracteren
De vakafdeling/ centrale adviesfunctie zal de (raam)overeenkomst opstellen, die grotendeels
gebaseerd zal zijn op het eerder opgestelde programma van eisen of bestek. Na het opstellen
van de overeenkomst zijn de taken van de inkoper grotendeels voorbij.
Fasen 5/6 Afroepen/Bewaken
Het afroepen van hetgeen is vastgelegd in het contract gebeurt uiteraard door de
materiedeskundige. Deze draagt zorg voor het aanmelden van het contract bij het
contractenbestand en de bewaking van de uit het contract volgende acties. Wanneer een
leverancier, dienstverlener of aannemer zijn verplichtingen uit het contract niet nakomt
is het aan de materiedeskundige om dit te signaleren (bewaken). De inkoper/ jurist kan
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adviserend bij deze fase betrokken worden om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer
zijn verplichtingen alsnog nakomt of, wanneer een opdrachtnemer in gebreke blijkt, de
overeenkomst te ontbinden.
Fase 7 Nazorg
Wanneer een overeenkomst loopt of afloopt ontstaat de mogelijkheid om de leverancier/
dienstverlener te evalueren en de overeenkomst opnieuw onder de loep te nemen om te
bepalen hoe een nieuw inkoopproces voor dit onderwerp optimaal doorlopen kan worden.
De fasen van het inkoopproces worden in bijlage 1 toegelicht.

22
inkoopprotocol.indd 50

02-09-2009 14:05:00

Bijlage 1	Toelichting per fase van het
inkoopproces

Fase 1 - Identificeren
Behoeftebepaling
Om tot een juiste behoeftebepaling te komen, zeker indien gebruik gemaakt wordt van
functioneel specificeren, is het van belang een goede probleemanalyse te maken. Wat is
het doel van de aanbesteding. De inkoper kan helpen bij het formuleren van het correcte
probleem.
Er bestaan overigens verschillende vormen van ‘kopen’. Een veel voorkomende is lease. In het
algemeen geldt dat deze vormen op dezelfde wijze moeten worden behandeld als inkoop in
de gebruikelijke zin van het woord.
Begroting
Behoeftebepaling en financiële middelen dienen op elkaar afgestemd te worden. De inkoper
kan hierbij een adviserende rol spelen betreffende actuele marktinformatie.
Bepalen inkoopprocedure
Bij de keuze van de inkoopprocedure is de inkoper uitvoerend en de materiedeskundige
adviserend. In uitzonderingsgevallen waarbij politieke overwegingen een zwaarwegende rol
spelen, kan in overleg bepaald worden dat de keuze van de inkoopprocedure bij het college
van B&W ligt. Voorbeelden hiervan zijn design & construct-werken, turnkey-werken of
werken uitgevoerd door het werkvoorzieningschap.
Alvorens een inkoopprocedure opgestart wordt is het van belang te weten of er geen
verplichtingen meer zijn met huidige leveranciers en of de ingangsdatum voor het nieuwe
contract aansluit met de einddatum van het oude contract.

Fase 2 - Specificeren
Opstellen eisen en wensen bestek
In deze fase van het inkoopproces is het meeste geld te besparen. Het is van groot belang dat
de eisen en wensen worden geformuleerd, waaraan de aankoop moet voldoen. De manier
waarop we dat doen zal verschillen per inkoop-/aanbestedingsmethode. Ook de aard van de
aankoop heeft daarop invloed.
Vroegtijdig inschakelen van de inkoper is noodzakelijk, omdat de keuzes die in de
specificatiefase worden gemaakt bepalend zijn voor het verdere aanbestedingsproces.
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Naast de technisch inhoudelijke eisen en wensen dienen de vakafdeling en inkoper in overleg
te bepalen, welke selectiecriteria, gunningscriteria en overige randvoorwaarden worden
opgenomen in het aanbestedingsdocument.
Meerjarencontracten of raamovereenkomsten
Indien de inkoper mogelijkheden ziet om met behulp van meerjarencontracten of
raamovereenkomsten prijsvoordelen, betere efficiency of andere voordelen te behalen, zal
dit worden voorgesteld. Het doel van meerjarencontracten of raamovereenkomsten is naast
het inkopen van de best mogelijke service en kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs ook de
administratieve last van de vakafdeling te verlichten.
Specifiek voor een raamovereenkomst is:
- de randvoorwaarden worden vastgelegd voor de duur van de looptijd;
- de aantallen worden via zogenaamde afroepen/bestellingen geplaatst;
- er is geen sprake van afnameverplichting van hoeveelheden, wel van afnameverplichting in
die zin dat wanneer behoefte is aan het specifieke product uit de raamovereenkomst, dit
binnen de raamovereenkomst(en) moet worden afgenomen.

Fase 3 - Selecteren
Voorselectie leveranciers
De selectie van leveranciers is afhankelijk van het soort product volgens de
inkoopcategorieën in de inkoopportfolio en de te volgen aanbestedingsprocedure.
Wanneer is een leverancier gekwalificeerd?
1. Positieve financiële beoordeling: de mate waarin de onderneming in staat wordt geacht
gezond en effectief te functioneren tijdens de looptijd van het project. Van belang hierbij
zijn de financiële conditie, de spankracht om te investeren, juridische structuur (ondernemingsvormen) en een redelijk voorspellende financiële analyse (liquiditeit/solvabiliteit).
Mocht het nodig zijn dan kan dit onderzocht worden door een onafhankelijk adviesbureau.
2. Geen technisch risico m.b.t. geschiktheid van het management, productiemiddelen,
de ´knowhow´ en het materieel van de betrokken onderneming voor de benodigde
leveringen, werken en diensten. Die moeten voldoen aan de gestelde eisen en moeten
worden geleverd binnen de gestelde termijn.
3. Geen kwaliteitsrisico, dat betrekking heeft op het kwaliteitsmanagement van de onderneming in het algemeen, en het kwaliteitbeheersingssysteem gericht op het onderhavige
project in het bijzonder (ISO-certificaten, VCA-certificaten, en Onri-predikaat).
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4. Wanneer inkoop en/of de vakafdeling positieve verwachtingen heeft over het verkrijgen
van een commercieel interessante aanbieding. Dit kan veroorzaakt worden door seizoensinvloeden, time to market (marktintroductietijd van een product) of de marktsituatie op
dat moment.
5. Total Cost of Ownership: de potentiële leverancier moet op basis van integrale kostenanalyse gedurende de periode dat het/de product/dienst/werk in bezit is (Total Cost of
Ownership) onderhoud en nazorg kunnen leveren.
Leveranciersdatabase
Op elke afdeling dient een leveranciersbestand te worden bijgehouden waarin
gekwalificeerde leveranciers zijn opgenomen. Deze leveranciersdatabase wordt door continu
marktonderzoek actueel gehouden.
Offertes vragen
De offerteaanvraag, het bestek of programma van eisen, wordt voorzien van alle benodigde
informatie en bijlagen zoals tekeningen, productspecificatie en voorwaarden. De informatie
moet zo volledig mogelijk zijn en voor alle partijen gelijk. Hoe beter de potentiële leverancier
is geïnformeerd, hoe beter voorbereid de inschrijver zijn aanbieding kan opstellen. Elke
onzekerheid of vaagheid zal mogelijk leiden tot hogere inschrijvingen, bepaalde risico’s
worden immers financieel afgedekt. Bij iedere offerteaanvraag wordt omschreven dat de
Algemene voorwaarden van de gemeente van toepassing zijn.
Alle betrokken partijen kunnen (bij voorkeur schriftelijk) aanvullende vragen stellen, deze
worden geanonimiseerd, in een nota van inlichtingen opgenomen en beantwoord. Alle
betrokken partijen krijgen de nota van inlichtingen toegestuurd, zodat iedere partij over
dezelfde informatie beschikt. De offertes worden schriftelijk ingediend.
Evaluatie offertes
Offertes worden beoordeeld door de vakafdeling op:
• De technische, vakinhoudelijke aspecten.
• De mate waarin voldaan wordt aan wat geformuleerd is in de productspecificatie.
De inkoper beoordeelt de offerte onder andere op:
• Commerciële en bedrijfseconomische condities.
• Aanbestedingstechnische en juridische voorwaarden.
Deze bevindingen worden door de twee disciplines samen ingevuld in een offerte-evaluatie
en daaruit volgt de aanbieder met óf de laagste prijs óf de economisch meest voordelige
inschrijving, op basis van vooraf vastgestelde wegingsfactoren.
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Fase 4 - Contracteren
Nadat in de voorgaande fasen is onderzocht en beschreven waar behoefte aan is en een
leverancier is geselecteerd, volgt de volgende stap, het vastleggen van de afspraken in een
contract.
Er zijn verschillende soorten contracten:
- meerjarencontracten of raamovereenkomsten: voor repeterende leveringen, diensten of
werken, waarbij al dan niet hoeveelheden per jaar zijn vastgelegd;
- contracten voor eenmalige leveringen of waarbij de uitvoering van diensten en werken in
een aangesloten korte termijn plaatsvindt.
De basis voor een contract wordt gevormd door het aanbestedingsdocument, de nota(’s)
van inlichtingen, de offerte van de leverancier en eventuele aanvullende afspraken met de
betrokken leverancier. Hierin moeten de volgende items zijn verwerkt:
•

Over het geleverde:
- omschrijving van product, dienst of werk met specificaties.
- prijzen en de daarop geldende kortingen.
- hoe om te gaan met prijsaanpassingen in de loop van de tijd.
- keuringseisen en -methodes.

•

Over de manier van bestellen (afroepen):
- wijze van afroepen.
- wie zijn bevoegd om af te roepen.
- leveringstermijnen en -momenten.
- afleveradressen.
- wijze van verpakken en van transport.

•

Over de betaling:
- frequentie en wijze van facturering.
- betalingstermijnen en kortingen in dit verband.

•

Over het contract zelf:
- looptijd of maximale waarde van het contract.
- de geldende (inkoop-)voorwaarden.
- contactpersonen van opdrachtgever en leverancier.
- garantievoorwaarden.
- ontbindende voorwaarden (voor zover niet geregeld in de algemene voorwaarden).

Tekeningsbevoegdheid en registratie:
De bevoegdheid voor het aangaan en tekenen van een overeenkomst is geregeld in het
mandaat- en volmachtbesluit van de gemeente.

26
inkoopprotocol.indd 54

02-09-2009 14:05:00

Fase 5 - Bestellen (afroepen)
In het contract, dat in de vorige fase tot stand is gekomen, is ook het één en ander
opgenomen over de manier van bestellen (afroepen). In fase 5 van het inkoopproces kunt
u er voor zorgen dat de levering daadwerkelijk plaatsvindt. Het is van de contractuele
afspraken afhankelijk hoe dat moet gebeuren, onderstaand een aantal aandachtspunten:
Bestel altijd schriftelijk. Als dat niet kan (bijvoorbeeld omdat er haast bij is), bevestig dan
achteraf uw bestelling. In een raamcontract staan doorgaans ook bepalingen over de
manier waarop moet worden afgeroepen. Van belang daarbij zijn in elk geval onderstaande
gegevens:
- Is het contract nog geldig?
- Wie is er bevoegd tot afroepen?
- Het nummer van het contract onder de voorwaarden waarvan nu wordt besteld.
- Welke goederen/ diensten worden besteld, aantallen enzovoorts.
- Gevraagde levertijd/-moment.
- Afleveradres en de gegevens van de persoon die de bestelling plaatst.
- De nummers die voor de facturering van belang zijn (grootboeknummers).
- Handtekening van degene die bevoegd is tot de bestelling.
- Een verzoek aan de leveranciers om de levering schriftelijk te bevestigen.

Fase 6 – Bewaken
Levertijd- en kwaliteitsbewaking
We hebben in de voorgaande fasen een contract gesloten en afspraken gemaakt over de
daadwerkelijke levering. Nu komt het erop aan te bewaken of de gemaakte afspraken
worden nagekomen.
Bewaking in de richting van de leverancier:
De te bewaken afspraken kunt u afleiden uit het ondertekende contract, waaronder ook
begrepen zijn:
•

De opgestelde en aanvaarde offerteaanvraag, het bestek of programma van eisen
(de specificatie).

•

De wederzijds aanvaarde algemene voorwaarden.

•

De bij het afroepen gemaakte afspraken over de levering, levertijd enzovoorts.

Ook kan de vakafdeling momenten inbouwen, om het product, dienst of werk op locatie te
controleren op het voldoen aan de gestelde eisen en of de leverancier op schema is.
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Als een leverancier zich niet aan de afspraken houdt moet er actie worden ondernomen.
In de volgende fase (7 – Nazorg) wordt daar verder op ingegaan.

Fase 7 - Nazorg
In de vorige fase is aandacht besteed aan het bewaken van de afspraken die zijn gemaakt.
Die bewaking kan leiden tot een aantal andere activiteiten, die tot de fase Nazorg behoren.
Contractbeheer
Hoewel het beheren van het contract in eerste instantie een taak is voor de gemeente, zal
inkoop ook een aantal gegevens uit de contracten bijhouden en bewaken. Het gaat hierbij
vooral om de looptijd van een contract. Veel contracten kennen opzegtermijnen, vervaldata
enzovoorts, waarvan het van belang is dat ze goed in het oog worden gehouden. De inkoper
zal van de (via inkoop opgestelde) contracten een dossier bijhouden dat de mogelijkheid
biedt om op tijd hierop actie te ondernemen.
Ook meer inhoudelijke aandachtspunten die tijdens de looptijd van een contract naar voren
komen worden verzameld. Het gaat dan om zaken die bij nieuwe contractbesprekingen of
inkoopacties aan de orde moeten komen.
Evaluatie contract
Bij het evalueren van het totale inkoopproces worden de ervaringen van de belangrijkste
partijen in kaart gebracht: van de materiedeskundige/beheerder, de besteller en inkoper
enerzijds en de leverancier anderzijds. Zo wordt inzichtelijk hoe het totale inkoopproces is
verlopen vanuit het standpunt van alle betrokken partijen en hoe eventuele claims en het
niet nakomen van verplichtingen zijn afgewikkeld. Daardoor kan ook een systematische beoordeling van de kwaliteit van een leverancier en het vastleggen van de opgedane
ervaringen worden gerealiseerd, wat kan leiden tot een lijst van leveranciers, die de voorkeur
genieten, en een lijst van niet of minder gewenste leveranciers. Daarvan kan dan weer
gebruik gemaakt worden bij latere inkooptrajecten.
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