
Bijlage 2: Overzicht wijzigingen Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid  

 

De belangrijkste wijzigingen tussen de huidige- en nieuwe nota Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid zijn: 

 

Modelkeuze 

Bij de opstelling van de nieuwe nota is geen gebruik meer gemaakt van het (gedateerde) 

VNG-model, waarop de huidige nota is gebaseerd. Hierdoor is het aantal pagina’s 

teruggebracht van 20 naar 6 en bevat de belangrijkste kaders uit de Europese 

aanbestedingswet- en regelgeving. De uitvoering van wet- en regelgeving en de nota zal in 

werkinstructies nader worden beschreven. Het drempelwaardemodel vanuit de gids 

proportionaliteit blijft ongewijzigd met de opmerking, dat de bevoegdheid tot afwijken van 

de inkoop- en aanbestedingsprocedures is gemandateerd aan de afdelingshoofden. De 

afwijkingen van de inkoop- en aanbestedingsprocedures worden achteraf gemeld aan het 

college in kwartaalrapportages. 

 

Belangrijkste wetswijzigingen: 

 Extra inzet op verlaging administratieve lasten. Onder andere door verplicht digitaal 

aan te besteden en gebruik te maken van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument; 

 Voor de diensten beschreven in de aparte bijlage XIV van de nieuwe Richtlijn, geldt 

de aanbestedingsprocedure met een verlicht regime (zorg- en sociale diensten) 

Voor de overige inkoop van diensten geldt het volledige aanbestedingsregime; 
 Voor wezenlijke wijzigingen in bestaande contracten zijn in de nieuwe Richtlijnen 

kaders beschreven. Dit betekent, dat wijzigingen in contracten binnen de beschreven 

kaders beperkt is toegestaan. In overige gevallen, kan indien sprake van een 

wezenlijke wijziging betekenen, dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure dient te 

worden gestart; 

 Het enig gunningcriterium in de nieuwe Richtlijn is EMVI met keuze uit drie varianten: 

laagste prijs, laagste levenscycluskosten en beste prijs/kwaliteitverhouding. Hiernaast 

geldt de plicht de keuze voor een variant te motiveren.  

 De nieuwe wetgeving biedt meer mogelijkheden om duurzaam, sociaal- en 

innovatief in te kopen.  

 Er is meer aandacht voor integriteit, onder andere de mogelijkheid om niet-integere 

ondernemers uit kunnen sluiten van deelname aan inkoop- en 

aanbestedingsprocedures en borging van belangenverstrengeling door de 

aanbestedende diensten. 

 

Ontwikkelingen  

In de komende periode kunnen de volgende interne- en externe ontwikkelingen worden 

verwacht, die invloed kunnen hebben op de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016: 

 

 Bij de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen is door de 

wetgever nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de huidige 

Aanbestedingswet 2012 te evalueren. Deze evaluatie zal echter de komende periode 

plaatsvinden en leidt tot mogelijke aanpassingen in wet- en regelgeving. 

 De afschaffing van het 2B regime (verkort aanbestedingsregime) betekent onder 

andere, dat voor het inhuren van derden/personeel het volledige 

aanbestedingsregime van toepassing is. Voor het inhuren van personeel dienen meer 

inkoop- en aanbestedingsprocedures te worden gevolgd en zal meer capaciteit 

vragen van de gemeentelijke organisatie. 

 

 

 


