
Bijlage 3: Verwijderde passages 
Onderstaande passages betreffen alle passages welke opgenomen staan in de huidige nota inkoop- 

en aanbestedingsbeleid en welke niet zijn opgenomen in de nieuwe ophanden nota inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2017. Onder iedere verwijderde passage wordt een motivatie gegeven 

waarom de betreffende passage niet meer wordt opgenomen.     

 

5 Economische uitgangspunten 

5.3 Clusteren 
Het is niet toegestaan om opdrachten onnodig te clusteren c.q. samen te voegen. Bij het samenvoegen van 
opdrachten houdt de gemeente rekening met de structuur en de concurrentie in de markt, de organisatorische 
gevolgen en risico’s voor de gemeente en de ondernemer en de mate van samenhang van de opdrachten. Het 
aantal potentiële inschrijvers dient dusdanig te zijn dat de mededinging geborgd blijft en de concurrentie niet 
merkbaar c.q. verder dan noodzakelijk wordt beperkt. Voordat opdrachten worden samengevoegd wordt in ieder 
geval acht geslagen op: 

 de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de 
opdracht voor voldoende bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf; 

 de organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging van de opdrachten voor de gemeente en 
de ondernemer; 

 de mate van samenhang van de opdrachten. 
 
Indien de gemeente besluit om opdrachten samen te voegen, dan zal dit in het aanbestedingsdocument worden 
gemotiveerd en wordt de opdracht verdeeld in percelen. Wanneer het verdelen in percelen niet als passend wordt 
geacht, dan wordt dit ook gemotiveerd in het aanbestedingsdocument. 
 
Motivatie voor verwijderen: 
De betreffende passage vloeit voort uit de wet. Het betreft procesmatige informatie en staat eveneens  
met zoveel woorden in de inkooptool. 
 
 
5.4 Raamovereenkomsten en overheidsopdrachten 
 
Overheidsopdrachten 
Overheidsopdrachten zijn schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel tussen één of meer ondernemers 
en één of meer aanbestedende diensten met betrekking tot de uitvoering van werken, de levering van producten 
of de verlening van diensten. De woorden ‘onder bezwarende titel’ houden in dat door de aanbestedende dienst 
een tegenprestatie in geld of een op geld waardeerbare tegenprestatie wordt geleverd. Er is dus een afname- en 
een leveringsverplichting. 
 
Raamovereenkomsten 
Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of  
meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden ten aanzien van te plaatsen 
opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid. De 
maximale duur van een raamovereenkomst is vier (4) jaar inclusief verlengingen. De gemeente kan hier in 
uitzonderingsgevallen van afwijken. Die afwijking moet verband houden met het voorwerp van de opdracht en 
goed gemotiveerd worden. Een afwijking kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn om effectieve mededinging te 
verzekeren, als de opdracht een prestatie inhoudt waarvoor een investering met een afschrijvingstermijn van 
meer dan vier jaar nodig is. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen raamovereenkomsten; raamovereenkomsten met 
één opdrachtnemer en raamovereenkomsten met meerdere opdrachtnemers.  



 Raamovereenkomsten welke worden aangegaan met één enkele opdrachtnemer 
In deze raamovereenkomsten worden alle voorwaarden, waaronder nadere opdrachten worden 
geplaatst, vastgelegd. Enkel de exacte omvang van de nadere opdrachten is onbekend en veelal 
ontbreekt een afnameplicht. Bij deze raamovereenkomsten kan de gemeente de opdracht dus 
rechtstreeks bij de opdrachtnemer plaatsen. Het staat de gemeente echter niet per definitie vrij om een 
opdracht bij een derde te plaatsen. 

 Raamovereenkomsten welke worden aangegaan met meerdere opdrachtnemers  
Bij deze raamovereenkomsten dient de raamovereenkomst met minimaal drie opdrachtnemers te 
worden aangegaan. Dit om te voorkomen dat opdrachtnemers afspraken met elkaar kunnen maken en 
een minimaal niveau van concurrentie  te borgen. In een raamovereenkomst met meerdere 
opdrachtnemers kan de gemeente: 

o nadere opdrachten direct verstrekken op basis van de voorwaarden van de raamovereenkomst; 
o wanneer niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald, via een minitender, alle 

gecontracteerde opdrachtnemers uitnodigen om een bieding in te dienen. Bij de minitender 
moet gebruik worden gemaakt van vooraf kenbare, objectieve en transparante maatstaven en 
moet de gunningsbeslissing worden gemotiveerd. 

 
Indien de gemeente ervoor kiest raamovereenkomsten aan te besteden verliest zij daarbij de proportionaliteit niet 
uit het oog. Bij de afweging van het al dan niet gebruiken van raamovereenkomsten wordt rekening gehouden 
met de positie van de potentiële marktpartijen. Daarbij wordt de positie van het MKB zorgvuldig geanalyseerd en 
afgewogen. Het aantal potentiële inschrijvers dient dusdanig te zijn dat de mededinging geborgd blijft en de 
concurrentie niet merkbaar wordt beperkt.  
  
Motivatie voor verwijderen: 
De betreffende passage vloeit voort uit de wet. Het betreft procesmatige informatie en staat eveneens met zoveel 
woorden in de inkooptool. 

 
5.6 Bepalen van de inkoopprocedure 
Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert de gemeente de volgende methode: 
 
Stap 1: Werk levering of dienst? 
 
Werk:  
De definitie van “Werken” is: Het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe 
bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Het begrip ‘werk’ omvat in ieder geval 
de volgende activiteiten: algemene bouwnijverheid, sloperswerkzaamheden, burgerlijke en utiliteitsbouw, 
waterbouw, spoorwegbouw, wegenbouw, cultuurtechnische werken, installatiebouw, de afwerking van gebouwen 
en verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel. 
 
Levering:  
De definitie van een “Levering” is: alle opdrachten met betrekking tot de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met 
of zonder koopoptie, van producten. Het gaat in dit geval om een overheidsopdracht die betrekking heeft op de 
levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van deze 
producten. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de levering van kantoorartikelen, warme 
drankenvoorzieningen en WMO hulpmiddelen 
 
Dienst:  
De definitie van een “Dienst” is: alle opdrachten die niet als levering of werk kunnen worden aangemerkt. 
Diensten zijn niet tastbaar. Voorbeelden van diensten zijn schoonmaakdienstverlening, 
accountantsdienstverlening of bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. 
 
Combinatie 
Het komt wel eens voor dat een overheidsopdracht onder meerdere regimes valt. Denk bijvoorbeeld aan het 



leveren en installeren van straatlantaarns. In dat geval moet berekend worden wat de hoogste waarde heeft, het 
werk, de levering of de dienst. Als de levering de hoogste waarde heeft, dan valt de opdracht onder leveringen. 
Voor het bepalen van het type opdracht kan gebruik worden gemaakt van de CPV codes. Meer informatie 
hierover is te vinden in het inkoophandboek. 
 
Stap 2: Bepalen van de opdrachtwaarde: 
De te volgen aanbestedingsprocedure vloeit onder andere voort uit de totale opdrachtwaarde, exclusief BTW 
maar inclusief alle mogelijke opties en verlengingen. Alle gelijksoortige opdrachten binnen de gemeente moeten 
daarvoor bij elkaar opgeteld worden. Het ‘knippen’ in opdrachten om daarmee onder het Europese 
drempelbedrag te komen, is verboden. Het is wel mogelijk om de opdracht in percelen te verdelen of meerdere 
individuele Europese aanbestedingen te organiseren voor één opdracht. 
 
Voor opdrachten die over langere tijd plaatsvinden, zijn specifieke regelingen opgenomen voor het bepalen van 
de opdrachtwaarde. 

 Voor opdrachten met een vaste looptijd van maximaal 12 maanden geldt de totale waarde voor de 
gehele looptijd (het betreft hier geen opdrachten die jaarlijks verlengd worden met dezelfde 
leverancier).  

 Voor opdrachten met een vaste looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 48 maanden, betreft 
het de totale waarde voor de gehele looptijd.  

 Voor opdrachten met een vaste looptijd met meer dan 48 maanden, van onbepaalde duur en/of 
waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, geldt als contractwaarde het maandelijks te betalen 
bedrag vermenigvuldigd met 48.  

 
Voor regelmatig terugkerende opdrachten zijn specifieke regelingen opgenomen voor het bepalen van de 
opdrachtwaarde. Uitgangspunt hiervoor is de totale reële waarde van soortgelijke opdrachten die geplaatst zijn 
tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande 12 maanden gehanteerd worden.  Het is 
toegestaan deze totale reële waarde te corrigeren op grond van verwachte wijzigingen in de hoeveelheid of de 
totale reële waarde te ramen op basis van de periode gedurende de 12 maanden volgende op de eerste 
opdracht.  
 
Bij een raamovereenkomst dient de gezamenlijke waarde van de onder de raamovereenkomst te plaatsen 
opdrachten als uitgangspunt te worden genomen voor het bepalen van de opdrachtwaarde. 
 
Bij de raming van de waarde van een overheidsopdracht voor werken houdt de gemeente rekening met de 
waarde van de werken en met de geraamde totale waarde van de voor de uitvoering van die werken 
noodzakelijke leveringen en diensten die door de aanbestedende dienst ter beschikking van de aannemer worden 
gesteld. 
 
Aanbesteden verloopt, na het doorlopen van bovengenoemde stappen, volgens één van de volgende procedures 
(Een nadere beschrijving van deze procedures vindt u in bijlage 1): 

1. Europese Aanbestedingsprocedure: 
 Europees openbare aanbesteding (openbare publicatie, iedereen mag inschrijven) 
 Europees niet-openbare aanbesteding (openbare publicatie, selectie van aanbieders) 

2. Nationale aanbestedingsprocedure: 
 Nationaal openbare aanbesteding (openbare publicatie, iedereen mag inschrijven) 
 Nationaal niet-openbare aanbesteding (openbare publicatie, selectie van aanbieders) 

3. Meervoudig onderhandse aanbesteding: 
 Onderhandse aanbesteding met minimaal 3 en maximaal 5 offrerende aanbieders 

4. Enkelvoudig onderhandse uitnodiging bij wisselende bedrijven. 
 
5.7 Algemene voorwaarden 



Bij alle inkopen en aanbestedingen van de gemeente worden in principe de algemene inkoopvoorwaarden van de 
gemeente van toepassing verklaard. De algemene leverings- of verkoopvoorwaarden van de leverancier worden 
van de hand gewezen.  
 
Niet in alle gevallen worden de algemene inkoopvoorwaarden door de marktpartijen geaccepteerd. Deze 
acceptatie verschilt per branche en is afhankelijk van de grootte van de opdracht. Indien de verwachting is dat 
algemene inkoopvoorwaarden niet geaccepteerd worden, is het mogelijk om de inkoopvoorwaarden daarop aan 
te passen. Wanneer er contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die in onderling overleg tussen 
belanghebbenden zijn opgesteld dan past de gemeente deze integraal toe. Bij aanbestedingen van werken wordt 
de UAV 2012 van toepassing verklaard, tenzij dit niet als passend wordt ervaren. 
 
Motivatie voor verwijderen: 
De betreffende passage vloeit voort uit de wet. Het betreft procesmatige informatie en staat eveneens met zoveel 
woorden in de inkooptool. 

 
5.8 Administratieve lasten 
De gemeente streeft er naar een zo hoog mogelijke verlichting van administratieve lasten voor zowel zichzelf als 
voor ondernemers. Zowel de gemeente als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het 
inkoopproces. De gemeente verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en 
door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. De gemeente maakt, waar mogelijk, gebruik van de uniforme 
‘eigen verklaring’. 
 
Motivatie voor verwijderen: 
Is opgenomen in nieuwe paragraaf ‘uniforme documenten’ waar onder andere zal worden verwezen naar het 
uniform Europees aanbestedingsdocument. 

 
5.9 Gunningscriterium 
Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat opdrachten in beginsel dienen te worden gegund op basis van het 
gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Om dit te benadrukken wordt emvi in de 
Aanbestedingswet gebruikt als overkoepelende term voor alle gunningscriteria. De Aanbestedingswet maakt 
onderscheid tussen de volgende emvi mogelijkheden: 
 

1. Beste prijs-kwaliteitsverhouding 
2. Laagste prijs 
3. Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit 

 
De gemeente hanteert bij iedere aanbesteding het gunningcriterium ‘Beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Dat 
betekent dat inschrijvingen worden beoordeeld op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. De gemeente 
kan,  als daarvoor een goede motivering is, de opdracht gunnen op basis van het gunningscriterium ‘laagste 
prijs’. In dat geval dient dit in de aanbestedingsdocumenten te worden gemotiveerd. Tenslotte kan de opdracht 
worden gegund op basis van kosteneffectiviteit (bijvoorbeeld de laagste levenscycluskosten). Dit betekent dat 
naast de aanschafkosten van een dienst of product, ook gekeken wordt naar de financiële gevolgen van de 
gebruiks- en afdankfase. In de beoordeling van offertes wordt dus rekening gehouden met de totale kosten 
gedurende het gebruik van een product of dienst. 

Motivatie voor verwijderen: 
De betreffende passage vloeit voort uit de wet. Het betreft procesmatige informatie en staat eveneens met zoveel 
woorden in de inkooptool. 


