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INLEIDING 

In deze nota beschrijven we of verwijzen we naar doelen, uitgangspunten en kaders waarbinnen de gemeentelijke 

organisatie inkoopt.  

De basis voor het inkoopbeleid zijnde door de Europese Richtlijnen (2014/23/EU en 2014/24/EU) en de hieruit 

voortvloeiende Aanbestedingswet. Het is niet nodig om de wetgeving in dit stuk te herhalen. De relevante (uitvoerings-) 

informatie uit dit stuk en uit de Aanbestedingswet, is voor de inkopers van de vakafdelingen beschikbaar op Intranet, en de 

inkoopadviseur is beschikbaar voor ondersteuning en advies. 

Het VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is de basis van dit beleidsplan. Het VNG model hebben we waar mogelijk 

omgezet in meer klare taal en we hebben lokale doelstellingen (voor het grootste deel al vastgelegd in andere 

beleidsstukken) en uitvoeringskeuzes toegevoegd.  

De nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bernheze, door het college van burgemeester en wethouders 

vastgesteld op 3 februari 2015, komt hierbij te vervallen. 
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1. DEFINITIES 

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder: 

Contractant De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente. 

Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.  

 (Bijvoorbeeld schoonmaak, adviseurs, groenonderhoud.) 

Gemeente De Gemeente Bernheze, zetelend te Heesch, aan de Misse 6. 

Inkoop (Rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of 

 Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer tot gevolg hebben. 

Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.  

 (Bijvoorbeeld meubilair, kantoorartikelen, strooizout.) 

Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties of 

 een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese 

 aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. 

Ondernemer Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’. 

Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet. 

 (Bijvoorbeeld aanleg van wegen, sportvelden, bodemsanering.) 
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2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 

We willen met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: 

a. Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat we gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde manier 

besteden. 

We houden ons aan wet- en regelgeving en aan dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid, en we kopen efficiënt en effectief 

in. 

b. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. 

Onze medewerkers zijn betrokken bij de inkoopambitie, we streven naar slagvaardige besluitvorming en, adequaat 

risicomanagement. We hebben vertrouwen in de Contractant en gaan uit van wederzijds respect tussen de Gemeente 

en de Contractant. De Gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer 

voor zover die nodig zijn voor het inkoopproces.  

c. We nemen het Fair Play Convenant met Bouwend Nederland, getekend in 2012, in acht. 

d. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding. 

Bij het Inkopen kunnen we naast de inkoopprijs ook interne en andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de 

afweging. De kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten is belangrijk en ook de beleidsdoelen die 

door middel van inkoop (mede) gerealiseerd kunnen worden (voor zover bestaande wet- en regelgeving dat toestaat). 

e. Waar het kan, stellen we in het inkoopproces administratieve lastenverlichting voorop. 

Zowel de Ondernemers als de Gemeente verrichten veel administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. We 

proberen dit zoveel als mogelijk te verminderen, bijvoorbeeld door proportionele eisen en criteria te stellen en door een 

efficiënt inkoopproces uit te voeren.  

f. Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit aan op het algemene beleid van de Gemeente.  

In het bijzonder noemen we hier de Kadernotitie Social Return, de Economische Beleidsnota Bernheze en, ofschoon 

geen beleidsdocument, het Actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen (opgesteld na tekenen Convenant 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). Ook hebben we oog voor de lokale economie (zie paragraaf 5.3). We houden 

hierbij altijd rekening met de uitgangspunten van de Aanbestedingswet.  

Om de doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten 

vastgelegd in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 6 uitgewerkt. 

De verschillende doelstellingen zijn niet altijd te combineren. Soms betekent het inzetten op de ene doelstelling 

(bijvoorbeeld ‘zo circulair mogelijk’), dat je de andere (bijvoorbeeld lokaal inkopen) moet laten varen. Per inkoopopdracht 

bepalen we waar de beste kansen liggen.  
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3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen juridisch kader 

We leven relevante wet- en regelgeving na. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en 

regelgeving volgen uit: 

- Aanbestedingswet 

- Gidsproportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken: verplichte richtsnoeren die nadere uitleg geven over hoe 

de wet in de praktijk moet worden toegepast.  

- Europese wet- en regelgeving 

- Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten. 

- Gemeentewet. 

3.2 Uniforme documenten 

We streven er naar om uniforme documenten te hanteren, behalve als een concreet geval dit niet toelaat. De Gemeente 

past bij de betreffende Inkoop in ieder geval toe: 

- Aanbestedingsreglement werken 2012 (‘ARW 2012’); 

- Richtsnoeren Leveringen en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; 

- Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; 

- Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten , ICT en inhuur. 

- Gids Proportionaliteit. 

3.3 Algemene beginselen bij Inkoop 

a. Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht: 

- Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief 

gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden. 

- Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet. 

- Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn.  

- Proportionaliteit (evenredigheid): Eisen, voorwaarden en criteria mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de 

opdracht.  

- Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten 

worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige manier kunnen voorzien in de legitieme 

behoeften van de Gemeente. 

b. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

We nemen bij al onze Inkopen (zowel boven als beneden de Europese drempelwaarden) de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel. 
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3.4 Mandaat en volmacht 

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de mandaatregeling van de Gemeente.  

3.5 Afwijkingsbevoegdheid 

Wanneer een andere procedure wordt gekozen dan volgens de richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit gebruikelijk is bij een 

bepaalde opdrachtwaarde, is toestemming nodig. 

Concreet: 

- Als we kiezen voor een procedure ‘in het rood’ (zie schema’s paragraaf 5.5), dan moet daar een collegebesluit aan ten 

grondslag liggen.  

- Kiezen we voor een procedure ‘in het oranje’, dan is hiervoor instemming nodig van de inkoopadviseur.  

In beide gevallen moet de keuze goed gemotiveerd worden. De motivering en het instemmingsbesluit moeten 

gedocumenteerd worden in het aanbestedingsdossier. 

3.6 Klachtenregeling 

Gestimuleerd wordt dat de Gemeente en Ondernemers geschillen in onderling overleg oplossen en niet onnodig aan de 

rechter voorleggen. In de Offerteaanvraag kan de Gemeente opnemen hoe een klacht wordt ingediend en op welke wijze 

de Gemeente de klacht vervolgens zal behandelen. 
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4. ETHISCHE EN IDEËLE UITGANGSPUNTEN 

4.1 Integriteit 

a. De Gemeente Bernheze stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. 

Bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes . We handelen zakelijk en objectief, waardoor 

bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen. 

De gemeente Bernheze houdt geen inkoop- en aanbestedingstrajecten met of bij medewerkers of met of bij medewerkers 

die de afgelopen twee jaar in dienst zijn geweest van de gemeente Bernheze. (Onder meer om draaideurconstructies te 

voorkomen.) In aanbestedingsprocedures wordt als norm gehanteerd, dat een voormalig ambtenaar niet bij de uitvoering 

van de te verstrekken werkzaamheden betrokken wordt. Alleen in het kader van afspraken over het beëindigen van het 

dienstverband kan van het bovenstaande voor een bepaalde, aan te geven tijd worden afgeweken. 

Alle andere gevallen waarbij van dit uitgangspunt wordt afgeweken, moeten aan het college worden voorgelegd. 

b. De Gemeente Bernheze contracteert geen Ondernemers waarvan bekend is dat ze niet integer zijn. 

De Gemeente Bernheze streeft ernaar alleen zaken te doen met integere Ondernemers; dat betekent dat ze zich houden 

aan wet- en regelgeving. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de 

toepassing van uitsluitingsgronden, het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’, verklaring betalingsgedrag 

nakoming fiscale verplichtingen en waar nodig het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.  

Ook kan het Landelijk Bureau BIBOB (LBB) advies worden gevraagd over de achtergrond van bedrijven en personen, 

overeenkomstig de Beleidsregel Toepassing Wet BIBOB gemeente Bernheze 2015. 

4.2 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

a. Bij Inkopen wordt het actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) gemeente Bernheze in acht 

genomen. 

Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces, bijvoorbeeld door: 

- Bij de product- en marktanalyse te inventariseren welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van 

duurzaamheid op de markt worden aangeboden. 

- In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst 

duurzaamheidscriteria op te nemen. 

b. Social Return On Investment (SR) en Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). 

Ofschoon SR één van de zeven thema’s is van het actieplan MVI, willen we het hier afzonderlijk benoemen. Waar mogelijk 

en doelmatig stimuleren we de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. We doen dit onder meer door 

te handelen conform Kadernotitie Social Return en bijbehorende uitvoeringsregels.  

Ook ISV wordt benoemd in het actieplan MVI. Op deze plaats nogmaals expliciet: Werken, Leveringen en/of Diensten 

waarvan vermoed wordt dat ze onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, 

discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen, worden geweerd. 

 



 

Pagina 9  

4.3 Innovatie 

De Gemeente maakt graag gebruik van de innovatieve kracht van ondernemingen. Ze biedt –binnen de kaders van de wet- 

kansen voor ondernemers die zich onderscheiden door een innovatieve oplossing of aanpak. We maken waar mogelijk en 

zinvol gebruik van innovatieve aanbestedingsmethodes om zo het aanbod uit de markt zo optimaal mogelijk te laten 

aansluiten bij onze vraag. 
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5. ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN 

5.1 Product- en marktanalyse 

Waar zinvol doen we voor het inkooptraject een product- en/of marktanalyse. 

Dit kan een simpele desktopresearch zijn, maar ook een marktconsultatie met Ondernemers. Dit kan gedaan worden om 

bijvoorbeeld te bepalen welke selectie- of gunningseisen en –criteria leiden tot het beste resultaat.  

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie 

a. De Gemeente Bernheze vindt een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk. 

b. De Gemeente kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. 

Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van de Gemeente. De Gemeente kiest voor 

de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere 

bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) 

en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers. 

5.3 Lokale economie en MKB 

a. De Gemeente Bernheze heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie 

van Ondernemers leidt. 

Bij een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag kan rekening worden 

gehouden met de lokale economie. Bij enkelvoudige trajecten kopen we bij voorkeur in bij een lokale ondernemer. Bij 

meervoudige aanbestedingen vragen we minimaal 3 en maximaal 5 offertes aan. Hierbij streven we ernaar om minimaal 2 

plaatselijke, in Bernheze gevestigde leveranciers te benaderen. Als er geen lokale leveranciers zijn, dan gaat de voorkeur 

uit naar leveranciers gevestigd in de buurgemeenten (’s Hertogenbosch, Landerd, Oss, Meierijstad en Uden). Voorwaarde 

is dat de leveranciers voldoen aan de gestelde selectie- en kwaliteitseisen. Hierbij moet discriminatie worden voorkomen 

en mogen we regionale, nationale, Europese of mondiale kansen niet onnodig laten liggen. 

b. De Gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en voor het MKB in Bernheze in het bijzonder. 

Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De Gemeente Bernheze 

houdt echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kunnen we doen door 

opdrachten niet onnodig samen te voegen, gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het 

aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van 

onnodig zware selectie- en gunningscriteria.  

We moeten hierbij steeds de afweging maken tussen kosten voor de gemeente (beheerslast en prijs) en de belangen van 

het bedrijfsleven. 

c. De Gemeente heeft oog voor het sociale ondernemingen. 
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Bij inkopen kan de Gemeente opdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen of sociale ondernemingen die werk 

bieden aan kwetsbare doelgroepen. Door oog te hebben voor deze ondernemingen kan aan alle onderdelen van 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden bijgedragen. Artikel 2.82 Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid deelname 

aan aanbestedingsprocedures voor te behouden aan sociale werkplaatsen en sociale ondernemingen die de 

maatschappelijke en professionele integratie van mensen met een afstand tot de arbeids- markt als belangrijkste doel 

hebben. 

5.4 Samenwerkingsverbanden 

De Gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit geldt zowel voor 

samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere gemeenten of aanbestedende 

diensten. Het Inkoopplatform Noordoost Brabant (INOB) is voor ons het meest relevant, maar indien zinvol, werken we ook 

in andere verbanden samen.  

De doelen van samenwerken zijn kortgezegd o.a. kennisdeling, kwaliteitsverbetering, prijsvoordeel en tijdbesparing.  

5.5 Bepalen van de inkoopprocedure 

Het bepalen van de inkoopprocedure hangt in belangrijke mate af van de waarde van de opdracht. We hanteren hierbij de 

richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit. Als de te volgen procedure niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de 

markt waarin de Ondernemers opereren, dan kunnen we, mits goed gemotiveerd, kiezen voor een andere procedure. (Het 

zogeheten Inkoopportfolio van Kraljic kan hierbij ook een bruikbaar instrument zijn.) De inkoopadviseur wordt hier altijd bij 

betrokken. Bij afwijking ‘in het rood’, beslist het college. De drempel wel/niet Europees aanbesteden, is een ‘harde’ drempel; 

de wet staat afwijken niet toe. 

(Per 1 januari 2022 bedraagt de Europese drempel voor leveringen en diensten € 215.000,- en voor werken € 5.382.000,-. 

De bedragen zijn exclusief BTW; ze worden elke 2 jaar aangepast.) 
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Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag 

De Gemeente vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte, wanneer geschikt bij voorkeur een lokale. 

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag 

De Gemeente vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte (waarvan zo 

mogelijk minimaal twee lokaal: zie paragraaf 5.3). 

Nationaal Openbaar aanbesteden 

Bij grotere opdrachten onder de Europese drempelwaarden, wordt de hele nationale markt benaderd door de opdracht 

vooraf aan te kondigen. We gebruiken TenderNed bij deze vorm van aanbesteden. 

Europees aanbesteden 

Boven de (Europese) drempelbedragen zal de Gemeente in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald 

geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. (Zo gelden bijvoorbeeld bij inkoop van Sociaal en andere 

Specifieke Diensten andere drempelbedragen.)  

TenderNed is het platform waarop gepubliceerd wordt bij een Europese aanbesteding  
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5.6 Raming en financiële budget 

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande raming van de opdracht.  

5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen 

De Gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de 

opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de 

Gemeente een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de 

lange termijn). De Gemeente wil geen Ondernemers betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen. 
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6. ORGANISATORISCHE UITGANGSPUNTEN 

6.1 Inkoop in de organisatie 

In de Gemeente Bernheze is de inkoopfunctie decentraal georganiseerd. De medewerkers van de vakafdelingen zijn 

verantwoordelijk voor het inkoopproces, team financiën (inkoopadvies) adviseert en ondersteunt hierbij. Inkoop wordt in elk 

geval betrokken bij het inkoopproces van opdrachten boven € 30.000,- (exclusief btw); door middel van een startformulier 

wordt de inkoopadviseur voor de start van het traject in kennis gesteld. Per traject wordt de mate van betrokkenheid 

bepaald.  

Daarnaast heeft de inkoopadviseur een rol in de opzet van de structuur van de inkooporganisatie, het opstellen van het 

inkoopbeleid en de onderliggende processen.  

6.2 Inkoopproces 

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject. 

 

Op Intranet staat de benodigde informatie, waarmee stap voor stap het inkoopproces doorlopen kan worden en waardoor 

je tegelijkertijd op de goede manier een werk- (= aanbestedings-)dossier opbouwt. Een goed aanbestedingsdossier is 

belangrijk voor de verantwoording achteraf (zowel in- als extern), maar ook tijdens de uitvoering van het proces. Hierbij 

verwijzen we naar de eerder opgesomde algemene beginselen van het Aanbestedingsrecht en de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur. Alleen uit een goed opgebouwd dossier, kan blijken dat we ons hieraan gehouden hebben. 

Het grootste deel van de stappen wordt ingegeven door de Aanbestedingswet en bijbehorende jurisprudentie. Het is niet 

nodig deze regels in dit beleidsstuk opnieuw vast te stellen. De lokale (uitvoerings-)regels die we in acht moeten nemen, 

noemen we op dit punt wel. 

Lokale (uitvoerings-)regels 

- Bij elke inkoop of aanbesteding > € 30.000,- moet een start- en een gunningsformulier ingevuld worden. Voordat het 

daadwerkelijke inkopen start, is er afstemming met de inkoopadviseur. Om onnodige administratieve lasten te 

voorkomen., kunnen tot een opdrachtwaarde van € 45.000,- (alleen wanneer er geen sprake is van politieke 

gevoeligheid) het start- en het gunningsformulier gecombineerd worden.  

- Bij alle Europese aanbestedingen en bij aanbesteding van werken > € 500.000,- wordt het college altijd 

betrokken. De inkoper overlegt met de inkoopadviseur of het college wordt geïnformeerd over de op handen zijnde 

aanbesteding, of dat zij vooraf om instemming wordt gevraagd om het traject in te gaan. Ook over het moment in het 

traject en op welke manier vindt afstemming plaats.  

- Voor aanbestedingen die complex of politiek gevoelig zijn of waarover aanbestedingstechnisch discussie bestaat 

tussen portefeuillehouder en degene die de aanbesteding uitvoert, wordt vooraf instemming gevraagd aan het college 

om het traject in te gaan. Ook achteraf wordt het college geïnformeerd over de gunningsbeslissing. 
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- Wanneer we bij de procedure-keuze afwijken van beleid (meer concreet: wanneer we ‘in het rood komen’ in de 

schema’s van paragraaf 5.5), dan moet daar een collegebesluit aan voorafgaan. 

- Voor ‘aanbestedingsvoordeel’ geldt dat het uitgangspunt is dat de projectleider het beschikbare budget aanpast 

wanneer er zich een aanbestedingsvoordeel voordoet. Het volledige aanbestedingsvoordeel vloeit terug naar de 

algemene dienst. (Vastgestelde financieel beleid.) Alle aanbestedingsvoordelen worden via de reguliere rapportages 

verantwoord. Noodzakelijk meerwerk of andere noodzakelijke en direct aan het project te relateren kosten moeten 

binnen de projectbegroting opgevangen worden. Als het meerwerk het gunningsbedrag overstijgt, moet dat apart 

verantwoord worden. Wel kan in de begroting een post onvoorzien opgenomen worden. Bij exploitaties met een 

gesloten financiering hebben de resultaten geen invloed op de algemene dienst. Om deze reden kan dan het 

aanbestedingsvoordeel terugvloeien in het desbetreffende fonds/reserve/voorziening. 

Ook belangrijk om te weten 

Verder is het belangrijk te weten dat: 

- er overheidsopdrachten uitgezonderd zijn van de Aanbestedingswet; 

- er een categorie sociale en specifieke diensten bestaat, waarvoor zowel boven als onder de Europese drempel van 

€ 750.000,- een verlicht aanbestedingsregime geldt. We conformeren ons aan de wet- en regelgeving. Omdat de 

Aanbestedingswet en tot dusver ook jurisprudentie beneden de drempel weinig richting geeft, worden deze procedures 

altijd onder begeleiding van de inkoopadviseur gevoerd. Nieuwe relevante jurisprudentie nemen we hierbij in acht.; 

- wanneer een overheidsopdracht uit een combinatie van werk & dienst of levering bestaat, er regels bestaan die bepalen 

of je drempelbedragen en procedures voor overheidsopdracht werk of overheidsopdracht dienst/levering moet 

aanhouden; 

- de inhuur van externen ook valt onder de Aanbestedingswet. Voor bepaalde categorieën inhuur hebben we een 

contract met een uitzendorganisatie, voor een andere categorie is een Dynamisch Aankoop Systeem ingesteld; 

- de inkoop van Wmo- en Jeugdzorgproducten door de respectievelijke centrumgemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch 

plaatsvindt; 

- IBN-groep bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op 26 februari 2008 aangewezen is als houder 

van uitsluitend recht om voor de gemeente Bernheze diensten te verrichten op het vlak van 

groenonderhoudswerkzaamheden, gebouwenbeheer, bodediensten en cateringactiviteiten.  

We gaan inhoudelijk in dit stuk niet in op deze onderwerpen. Dat is niet nodig, omdat de regels vastliggen in de 

Aanbestedingswet, waaraan we ons als gemeente Bernheze conformeren. Inkoopadvies ondersteunt graag wanneer van 

een van deze situaties (vermoedelijk) sprake is.  

Bij ‘inhuur’, kan naast de inkoopadviseur ook de HRM-adviseur ondersteunen.  

6.3 Verantwoordelijkheid en bevoegdheden 

Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Het college van burgemeester en wethouders is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Zoals al beschreven in paragraaf 6.1, is de behandelend ambtenaar van het domein (de medewerker van de 

vakafdeling/projectleider) verantwoordelijk voor het inkoopproces. Op het moment dat het contract gesloten is, is de 

behandelend ambtenaar van de vakafdeling verantwoordelijk voor het contractbeheer en –management. Inkoopadvies 

beheert het contractbeheersysteem en stelt de contractbeheerders elk kwartaal een signaleringslijst ter beschikking met 

de contracten waarvan de einddatum in zicht is. Het is dus van belang dat alle contracten geregistreerd worden; dit is de 

verantwoordelijkheid van de contractbeheerder. Goed contractbeheer zorgt voor risicobeheersing, kostenbeheersing, 

relatiebeheer, informatiebeheer en professionalisering. Inkoopadvies kan hierbij desgewenst ondersteunen. In de bijlage 

een overzicht van de mandaten op het gebied van inkoop- en aanbesteding.  
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BIJLAGE 1: MANDATERING 

Hoofdstuk 1: Alle Domeinen 

 

Nr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 

Mandaat Ondermandaat Instructies 

 Categorie aanbestedingen      

 Bedrag < € 30.000,- Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Budgethouder Medewerker  

 Bedrag € 30.000,- tot 

€ 150.000,- (diensten/leveringen) 

Bedrag € 30.000,- tot € 500.000,- (werken) 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Budgethouder Medewerker - Minimaal drie en maximaal vijf 

offertes aanvragen 

- Invullen startformulier bij start 

traject, wachten op akkoord 

inkoopadviseur 

 Diensten en leveringen: 

Bedrag € 150.000,- tot Europees.drempelbedrag  

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Budgethouder Medewerker - Minimaal drie en maximaal vijf 

offerteaanvragen of Nationaal 

openbare procedure 

- Inkoopadviseur betrekken bij het 

traject, o.a. voor procedurekeuze. 

- Invullen startformulier bij start 

traject, wachten op akkoord 

inkoopadviseur 

- Wanneer politiek gevoelig dan 

besluitvorming college 
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Nr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 

Mandaat Ondermandaat Instructies 

 Werken: 

Bedrag: > € 500.000,- tot 

Europees.drempelbedrag 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Budgethouder Medewerker - Informeren college tenzij politiek 

gevoelig dan besluitvorming college 

- Inkoopadviseur betrekken bij het 

traject, o.a. voor procedurekeuze. 

- Invullen startformulier bij start 

traject, wachten op akkoord 

inkoopadviseur 

- Minimaal drie en maximaal vijf 

offerteaanvragen of Nationaal 

openbare procedure 

 Bedrag: ≥ Europese drempelbedragen voor 

leveringen, diensten en werken 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Budgethouder Medewerker - Informeren college tenzij politiek 

gevoelig dan besluitvorming college 

- Inkoopadviseur betrekken bij het 

traject 

- Invullen startformulier bij start 

traject, wachten op akkoord 

inkoopadviseur 

 Afwijking keuze soort aanbesteding oranje 

gebied (tabellen Gids Proportionaliteit) 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Inkoopadviseur   

 Afwijking keuze soort aanbesteding rood gebied 

(tabellen Gids Proportionaliteit) 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W   Besluitvorming college 
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Nr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 

Mandaat Ondermandaat Instructies 

 Nemen van gunningsbeslissing Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Domeinmanager Medewerker - Invullen gunningsformulier bij 

gunning > €30.000 (bij 1-op-1 

gecombineerd start-

/gunningsformulier toegestaan)  

- Wanneer bij start van het traject 

college geïnformeerd is of een 

besluit heeft genomen, dan college 

ook informeren over de gunning. 

 Tekenen contract/overeenkomst diensten en 

leveringen ≤ € 50.000,- én looptijd 4 jaar of 

minder 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Domeinmanager Medewerker Contract toezenden naar 

aanbestedingen@bernheze.org.  

 Tekenen contract/overeenkomst diensten en 

leveringen > € 50.000,- en/of bij contracten met 

een looptijd langer dan 4 jaar 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Domeinmanager  Contract toezenden naar 

aanbestedingen@bernheze.org. 

 Tekenen contract/overeenkomst werken 

≤ € 500.000,- én looptijd 4 jaar of minder 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Domeinmanager Medewerker Contract toezenden naar 

aanbestedingen@bernheze.org. 

 Tekenen contract/overeenkomst werken 

> € 500.000,- en/of contracten met een looptijd 

langer dan 4 jaar 

Handboek inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

B&W Domeinmanager  Contract toezenden naar 

aanbestedingen@bernheze.org. 
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