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1 Definities

In deze nota inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1  Aanbestedingswet 2012

Gemeente De gemeente Heemskerk

Inkoop rechtshandelingen van de gemeente gericht op de verwerving van werken, 
leveringen of diensten en die één of meerdere facturen van een ondernemer 
met betrekking tot bedoelde werken leveringen of diensten tot gevolg hebben.

Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012

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 2014/23/EU, 
2014/24/EU en 2014/25/EU

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

Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012
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2 Inleiding

2.1 Aanleiding
Voor u ligt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Heemskerk 2016-2017 tot 2020, 
opvolger van de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013-2017. In verband met de komst van een 
wijziging in de Aanbestedingswet 2012 is de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. 
Aanleiding zijn de Europese richtlijnen welke zijn vernieuwd.

2.2 Doel van deze nota
In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door 
de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen, waarbinnen de inkoop in de gemeente 
plaatsvindt. Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de gemeente continu 
bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke 
doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit aan bij het algemene beleid van de gemeente.

De gemeente gaat bij het inkopen van werken, leveringen en diensten uit van:

1. Algemene uitgangspunten: welke doelstellingen heeft de gemeente (zie hoofdstuk 3)
2. Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de relevante regelgeving?(zie 

verder hoofdstuk 4)
3. Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de maatschappij en het 

milieu in haar inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 5)
4. Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers? (zie 

verder hoofdstuk 6)
5. Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de gemeente in? (zie verder hoofdstuk 7) 
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3 Algemene uitgangspunten

3.1 Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op 
controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

De gemeente leeft wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid na. 
Daarnaast koopt de gemeente efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten 
daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke 
verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke uitgaven staan 
centraal. De gemeente houdt in het oog dat er voldoende toegang is voor regionale ondernemers tot 
gemeentelijke opdrachten.

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

Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. Continu 
wordt geïnvesteerd in kennis over de in te kopen werken, leveringen en diensten, de 
marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel 
opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige 
besluitvorming, adequaat risicomanagement, uitgaande van vertrouwen in de contractant en in 
wederzijds respect. De gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan 
de ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

3.3 Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding
Bij het inkopen van werken, leveringen en diensten kan de gemeente ook interne en andere (externe) 
gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Het doel is het creëren van zoveel mogelijk 
maatschappelijke waarde; anders gezegd; rekening houdend met innovatie, duurzaamheids- en 
kwalitatieve aspecten.

3.4 Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van 
de gemeente

Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de gemeente en daar 
direct voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds 
rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen.

3.5 De gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf 
als ondernemers voorop.

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. Concreet kan de gemeente steeds meer 
digitaal inkopen. De gemeente maakt, waar mogelijk, gebruik van de Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument.
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4 Juridische uitgangspunten

4.1 Algemeen juridisch kader
De gemeente leeft de relevante wet- en regelgeving na. Uitzonderingen op de (Europese) wet- en 
regelgeving zullen door de gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat 
het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

 De gewijzigde Aanbestedingswet 2012: dit nieuwe wettelijke kader implementeert de 
Europese richtlijnen  (2014/24/EU). (aanbestedingsrichtlijn) en richtlijn (2014/23/EU) 
(concessies)

 Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is 
afkomstig van de Europese Unie. De áanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de 
belangrijkste basis. De interpretatie van deze aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit 
Groenboeken, interpretatieve mededelingen etc. van de Europese commissie.

 Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten
 Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten

De interne controle en de jaarlijkse accountantscontrole moeten onder andere toezien op de 
rechtmatigheid van gemeentelijke uitgaven. 

4.2 Uniforme documenten
De gemeente streeft ernaar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet 
toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en 
landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. De 
gemeente past bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:

 Aanbestedingsreglement werken 2012 (gewijzigd 2016); tevens biedt de ARW een niet-
bindende handleiding voor overige leveringen en diensten.

 Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (model VNG);
 Gids proportionaliteit 1e herziening
 UAV 2012 en indien nodig UAV-GC 2005

Verder wordt in de gemeente gewerkt met de volgende uniforme modellen:
 Rationalisering automatisering wegenbouw (RAW);
 Standaard bestekken Bouw- en utiliteitsbouw (STABU);
 V&G plan ontwerpfase

Verder dient rekening gehouden te worden met de softwareacceptatielijst gemeente Heemskerk. De 
inkoopvoorwaarden van de gemeente dienen altijd van toepassing verklaard te worden in de 
offerteaanvraag. 

De volgende voorbeeldmodellen zijn ter ondersteuning zijn beschikbaar op intranet:

 Offerteaanvragen en overeenkomsten;
 Startformulier aanbestedingsdossier;
 Gunnen en afwijzen;
 Opbouw van aanbestedingsdossiers.
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4.3 Algemene beginselen bij inkoop
Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht
De gemeente neemt bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten boven de (Europese) 
drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de (Europese) 
drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van 
het aanbestedingsrecht in acht: 

 Gelijk 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. Dit is 

een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en 
oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

 Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de 
inschrijvers mogen  niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De 
gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en 
criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot contractvoorwaarden.

 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 wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de gemeente.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
De gemeente neemt bij haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals 
het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

4.4 Grensoverschrijdend belang
Voorafgaand aan inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk 
grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk 
grensoverschrijdend belang past de gemeente de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht 
toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde 
ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de marktanalyse. Of een 
overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal 
afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de 
opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang, zal de gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het 
transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de gemeente op haar 
website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms, zoals dagbladen.

4.5 Mandaat
De inkoopvoorwaarden van de gemeente dienen altijd vooraf van toepassing verklaard te worden in 
de offerteaanvraag. Maatwerk kan hier altijd in geleverd worden, afhankelijk van de positie van de 
gemeente ten opzichte van een aanbieder. Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst worden 
in naam van het college genomen
met inachtneming van de mandatenregeling van de gemeente. De gemeente wil slechts gebonden 
zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke 
vertegenwoordiging.
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4.6 Inschakelen NMA
Wanneer er reële vermoedens bestaand dat (veel) te hoge inschrijfbedragen verband houden met 
onregelmatigheden aan de zijde van de inschrijver(s), zoals vooroverleg en/of prijsafspraken tussen 
de inschrijvers, neemt de inkoopadviseur contact op met de Nederlandse mededingingsautoriteit 
(NMA).

4.7 Klachten en Rechtsbescherming
Indien een leverancier een klacht heeft in verband met een aanbestedingsprocedure, dan is het 
mogelijk een klacht in te dienen bij de reguliere klachtenregeling van de gemeente, een klacht bij de 
landelijke commissie van aanbestedingsexperts of een procedure bij de rechtbank. In principe kunnen 
deze drie procedures naast elkaar bestaan. De ene procedure sluit de andere niet uit. De 
klachtenregeling bij de gemeente kent de minste formaliteiten en de procedure bij de rechtbank de 
meeste.
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5 Ethische en ideële uitgangspunten

5.1 Integriteit
De gemeente stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.
De gemeente heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De 
bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscode. Voor de gemeente 
Heemskerk is dit de gedragscode medewerkers Heemskerk februari 2009. Zij handelen zakelijk en 
objectief, waardoor belangenverstrengeling wordt voorkomen.

De gemeente contracteert enkel met integere ondernemers.
De gemeente wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met 
criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop (en 
aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door toepassing uitsluitingsgronden of het hanteren 
van de gedragsverklaring aanbesteden. 

5.2 Duurzaam inkopen
Bij inkopen neemt de gemeente milieuaspecten in acht.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De gemeente streeft ernaar 
om honderd procent duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en 
milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

 Bij de product- en marktanalyse inventariseert de gemeente welke werken, leveringen of 
diensten op het gebied van duurzaamheid worden aangeboden.

 In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningcriteria) en in de te sluiten 
overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen.

 De gemeente zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij een 
duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van de gemeente en haar werkwijze.

Agentschap.nl heeft zogenaamde duurzaamheidscriteria opgesteld. Crow (nationaal kennisplatform 
voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) heeft de duurzaamheidscriteria die 
betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemaakt voor toepassing in RAW-bestekken door 
middel van het opstellen van de ‘RAW-catalogus bepalingen Duurzaam Inkopen’.

Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats
Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsre-integratie, arbeidsomstandigheden en – indien passend – 
social return. De gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert 
daarom- waar mogelijk en doelmatig – de participatie  van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. 
Daarnaast worden werken, leveringen en diensten geweerd die onder niet aanvaardbare 
omstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van 
leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

Bovenstaande is verder uitgewerkt in de Nota Social return en sociale voorwaarden en de leidraad 
Social return en sociale voorwaarden. Deze is als bijlage 2 toegevoegd aan deze Nota inkoop- en 
aanbestedingsbeleid.
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6 Economische uitgangspunten

6.1 Product- en marktanalyse
Inkoop vindt plaats met kennis van het product en de markt. De gemeente acht het van belang om de 
markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een 
productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een 
marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en 
hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn. (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een 
marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

6.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie
De gemeente acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk. De gemeente streeft 
naar onafhankelijkheid ten opzichte ondernemers (contractanten) zowel tijdens als na de 
contractperiode. 

6.3 Lokale economie en MKB
De gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm 
van discriminatie van ondernemers leidt. 
In gevallen waar een enkelvoudig- of meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende 
wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale/regionale economie 
en lokale/regionale ondernemers in het midden- en klein bedrijf. Discriminatie moet daarbij worden 
voorkomen en de gemeente moet niet zonder reden nationale, Europese of mondiale kansen laten 
liggen. ‘local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop. 

De gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)
Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De gemeente houdt echter bij 
haar inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan de gemeente doen 
door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van 
combinaties en onderaanneming en geen onnodig zware selectie- en gunningscriteria hanteren.

6.4 Samenwerkingsverbanden
De gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt voor 
zowel samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere gemeenten 
of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 
op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningschappen enz.

6.5 Bepalen van de inkoopprocedure
Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert de gemeente onderstaande methode. De gemeente 
zal – met inachtneming van de Gids proportionaliteit, danwel het eigen inkoopbeleid – bij de 
onderstaande bedragen de volgende procedures* hanteren Indien een van het beleid afwijkende 
methode werd gekozen dient nu een materiele vereiste van een goede motivering vooraf. Alleen het 
normbedrag voor Europees aanbesteden is een harde norm, waar niet van mag worden afgeweken. 



N O T A  I N K O O P -  E N  A A N B E S T E D I N G S B E L E I D  2 0 1 3 - 2 0 1 7

13

Intern beleid* Leveringen en diensten werken
Enkelvoudig onderhands tot € 35.000 tot € 125.000
Meervoudig onderhands 
minimaal 3 offertes aanvragen

van € 35.000 tot € 209.000 € 125.000 tot € 1000.000

Nationaal openbaar 
aanbesteden met of zonder 
voorselectie

van € 1.000.000 tot € 5.225.000

Europees beleid
Europees openbaar 
aanbesteden met of zonder 
voorselectie

vanaf € 209.000 Vanaf € 5.225.000

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag
De Gemeente vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.
Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag
De Gemeente vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten
hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte
Nationaal aanbesteden
Onder de (Europese) drempelbedragen zal de Gemeente
nationaal aanbesteden. De Gemeente zal voorafgaand aan de
opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.
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.

*Deze bedragen zijn gebaseerd op en verder uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit

Bovenstaande bedragen zijn richtlijnen. Het aanbestedingsformulier dient ingevuld te worden en aan 
het inkoopdossier te worden toegevoegd.

De vigerende drempelbedragen voor Europees aanbesteden worden elke twee jaar opnieuw 
vastgesteld door de Europese Commissie. 

Door middel van de beslisboom is op een eenvoudige manier uit te vinden welke procedure dient te 
worden gehanteerd. Zie hiervoor bijlage 1. Afwijken van de voorgeschreven procedure kan 
middels een goede motivering in het Aanbestedingsformulier. Dit betreffen alleen de 
procedures onder de Europese drempelbedragen.

*Bovenstaande procedures zijn de meest voorkomende procedures, in voorkomend geval kan 
ook gebruik worden gemaakt van de andere procedures uit de wetgeving. 

Voor Sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure.

6.6 Aanbesteden op basis van EMVI
Om de indirecte kosten, kwaliteit en duurzaamheid bij de beoordeling te betrekken, worden 
opdrachten betreffende leveringen en diensten bij voorkeur aanbesteed volgens het principe van de 
“economisch meest voordelige inschrijving”.  De keuzes hierin zijn:

 Laagste prijs
 Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit
 De beste prijs-kwaliteit verhouding
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Voorkeur vanuit de wet betreft de beste prijs-kwaliteit verhouding. Indien gebruik wordt gemaakt van 
de andere twee, dient dit vooraf gemotiveerd te worden.

6.7 Raming en financiële budget
Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van 
de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. 
De gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen. 
De raming is ook bedoeld om de juiste procedure te bepalen, hieronder de uitgangspunten:

 De waarde van een overheidsopdracht wordt geraamd naar de waarde op het tijdstip van 
verzending van de aankondiging van die overheidsopdracht of, indien een aankondiging niet 
is vereist, naar de waarde op het tijdstip waarop de procedure voor de gunning door de 
aanbestedende dienst wordt ingeleid.

 De aanbestedende dienst baseert de berekening van de geraamde waarde van een 
overheidsopdracht op het totale bedrag, exclusief omzetbelasting, met inbegrip van opties en 
verlengingen van het contract.

  De aanbestedende dienst gaat bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst 
uit van de geraamde waarde van alle voor de duur van de raamovereenkomst voorgenomen 
overheidsopdrachten. 

 Bij de raming van de waarde van een overheidsopdracht voor werken houdt de 
aanbestedende dienst 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. 

 De aanbestedende dienst raamt de waarde van overheidsopdrachten voor leveringen of voor 
diensten die met een zekere regelmaat worden verricht of die de aanbestedende dienst 
gedurende een bepaalde periode wil hernieuwen, op de volgende grondslag:

a. de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande 
twaalf maanden geplaatste soortgelijke opeen-volgende overheidsopdrachten voor leveringen of 
voor diensten, indien mogelijk gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in de hoeveelheid of de 
waarde gedurende de twaalf maanden die volgen op de eerste opdracht, of
b. de geraamde totale waarde van de soortgelijke opeenvolgende overheidsopdrachten voor 
leveringen of voor diensten over de twaalf maanden die volgen op de eerste levering of 
dienstverrichting of over het boekjaar van de eerste levering of dienstverrichting, indien dat 
boekjaar zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt.

Meer specifieke informatie over de raming in artikel 2.14 tot en met 2.22 in de aanbestedingswet.

6.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen
De gemeente bevordert eerlijke mededinging. De ondernemers moeten een eerlijke kans hebben om 
de opdracht gegund te krijgen. Door 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 wenst geen ondernemers te betrekken 
in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.
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7 Organisatorische uitgangspunten

7.1 Inkoopproces
Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject. In onderstaande tabel 
vindt u de fases en mogelijke stappen en documenten die daarbij kunnen horen.

Stap Fase 
inkoopproces

Toelichting Inkoopdossiervorming

voortraject  Bepalen van 
inkoopbehoefte

 Bepalen van het 
aanbod (bijv. product- 
en marktanalyse

 Raming en bepalen van 
het financiële budget

 Keuze offerteaanvraag

 Melding en 
motiveringsformulier

 Eventueel opzegging oude 
contract

1 specificeren  Opstellen eisen en 
wensen

 Omschrijven van de 
opdracht

 Opstellen 
offerteaanvraag

 Bestek/ programma van 
eisen/ Offerteaanvraag

 Publicatie
 Nota van Inlichtingen

2 selecteren  Eventuele voorselectie 
geïnteresseerde 
ondernemers

 Bekendmaking 
opdracht via verzenden 
van de offerteaanvraag, 
de website of 
Tenderned

 Offertes evalueren
 Nader onderhandelen 

(indien mogelijk op 
grond van geldende 
wet- en regelgeving

 Gunning aan winnende 
ondernemer

 Ontvangen 
offertes/inschrijvingen

 Proces verbaal van 
inschrijving

 Beoordelingsformulier
 Proces verbaal van gunning
 Afwijzingsbrieven
 Gunningsbrieven
 Eventueel verslag 

verificatiegesprek
 Publicatie gunning

3 contracteren  Tekenen (raam) 
overeenkomst met 
(winnende contractant)

 Registreren getekende 
overeenkomst

 Informeren afgewezen 
ondernemers

 Overeenkomst/opdrachtbrie
f

 Melding en 
motiveringssformulier 
achteraf (nacalculatie)

 Eventuele overige 
informatie

4 Bestellen  Uitvoeren van de 
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opdracht
 Eventueel met het doen 

van bestellingen
5 bewaken  Bewaken termijnen

 Controleren nakoming 
afgesproken prestaties

 Tijdige betaling facturen

Eventueel past performance 
formulier

6 nazorg  Beheren van de 
overeenkomst, 
bijvoorbeeld 
prijsindexeringen of 
loopt

 Evalueren 
overeenkomst met 
contractant

Met behulp van de decos 
contractendatabase

7.2 Inkoop in de organisatie
Inkoop is in de gemeente Heemskerk door middel van een gecoördineerde inkoopfunctie 
georganiseerd. Gecoördineerde inkoop combineert de voordelen van centraal inkopen en decentraal 
inkopen en wordt vaak toegepast in overheidsland. De strategische contracten bijvoorbeeld koopt men 
centraal in. Decentrale onderdelen van de organisatie zetten de overige opdrachten zelfstandig in de 
markt

7.3 Verantwoordelijkheden
Inkoop wordt uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Het college van burgemeester en wethouders is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

7.4 Uitnodigingsbeleid
Algemeen, met name leveringen en diensten
Bij onderhandse aanbestedingen worden bij voorkeur regionale partijen uitgenodigd, afhankelijk van 
de proportionaliteit en inhoud worden minimaal 3 en maximaal 5 partijen uitgenodigd. Bij een 
uitnodiging voor meer dan drie partijen zal een aankondiging van het werk / dienst of levering op de 
website van de gemeente Heemskerk worden gepubliceerd waarbij partijen zich kunnen aanmelden. 
Op volgorde van binnenkomst zullen dan partijen worden toegevoegd aan de aanbesteding tot een 
maximum van vijf.  Indien geen partijen zich aangemeld hebben via de website, weegt de 
opdrachtgever af wie hij uitnodigt.

Past performance
 ingenieursdiensten en aannemers    worden geselecteerd op basis van prestaties uit het verleden. 
Ondernemers die slechter dan andere presteren, zullen minder worden uitgenodigd. Dit is in het 
voordeel van goed presterende ondernemers en daarmee ook in het voordeel van de gemeente.
Voor de leveringen en diensten zal dit te zijner tijd ook volgen, 

7.5 Digitaal aanbesteden
Vanaf 1 juli 2017 zijn aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht alle communicatie 
en informatie-uitwisseling elektronisch te laten verlopen. De verplichting geldt voor opdrachten boven 
de drempel. Om elektronisch aanbesteden te faciliteren is TenderNed ontwikkeld met een 
publicatiemodule, inschrijfmodule en een digitaal bedrijfsdossier.
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Naast TenderNed is ook een aantal private aanbestedingsplatforms actief die een koppeling hebben 
met TenderNed om de verplichte publicaties te verzorgen. De gemeente Heemskerk maakt 
vooralsnog alleen gebruik van Tenderned.
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Bijlage 1.
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Bijlage 2.

Social Return en Sociale Voorwaarden in de gemeente Heemskerk 
Richtlijnen en voorwaarden voor Social Return en Sociale Voorwaarden

januari 2012

Geregistreerd onder nummer: 2012/84035
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8 Wat verstaan we onder Social Return bij 
aanbesteden?

8.1 Wat is social return?
Social return betekent letterlijk: sociale opbrengsten, een breed begrip. We verstaan eronder: 
maatregelen die de naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, 
sociale cohesie en solidariteit moeten bevorderen. De essentie is dat de bedrijfsvoering zodanig wordt 
ingericht dat er opbrengsten zijn op het sociale vlak. Deze opbrengsten kunnen bestaan uit 
bijvoorbeeld het terugdringen van werkeloosheid, of om sociale uitsluiting van een bepaalde groep te 
voorkomen of op te heffen.

Onder social return bij aanbesteden verstaan we: het zodanig inrichten van aanbestedingen dat er ook 
sociale doelen worden gerealiseerd c.q. dat er vanuit sociaal oogpunt positieve neveneffecten worden 
bereikt.

8.2 Waarom social return bij aanbesteden?
Door het meenemen van social return bij aanbesteden kan een bijdrage worden geleverd vanuit 
politiek-bestuurlijk perspectief aan wenselijke ontwikkelingen op sociaal economisch gebied. In het 
algemeen gaat het dan om ontwikkelingen op lokaal/ regionaal niveau met betrekking tot de woon-, 
leef- en werkomgeving.

8.3 Bij welke aanbestedingen kan social return een rol spelen?
Het maakt voor het inrichten van aanbestedingen waarin social return een rol speelt, niet uit of de 
aanbesteding betrekking heeft op een ‘sociaal doel’. Social return kan dus net zo goed worden 
meegenomen in bijvoorbeeld een aanbesteding voor schoonmaak als een aanbesteding voor een 
nieuw gemeentehuis.

De mogelijkheden om social return mee te nemen zijn groter bij opdrachten voor werken en diensten 
dan bij opdrachten voor leveringen:

- bij de aankoop van goederen kan hooguit gespecificeerd worden dat er alleen producten van 
een bepaalde samenstelling worden geaccepteerd, of dat producten volgens een bepaalde 
duurzame productiemethode tot stand zijn gebracht.

- Bij opdrachten voor werken en diensten kan de wijze van uitvoering worden voorgeschreven 
en dat vergroot de speelruimte voor social return

Uiteraard moet de speelruimte voor social return- net zoals voor alle andere aspecten- zodanig 
worden ingevuld dat dit past binnen de vigerende (Europese) wet- en regelgeving. Binnen die wet- en 
regelgeving zijn er meerdere mogelijkheden om bijvoorbeeld bepaalde categorieën personen te 
bevoordelen of positieve actie op het gebied van werkgelegenheid te bevorderen.

8.4 Wat zijn de consequenties van het meenemen bij social return bij 
aanbesteden?

Het antwoord op bovenstaande vraag wordt vaak als eerste beantwoord met: ‘dat kost geld’ en als 
tweede ‘dat is lastig’.

Het tweede punt (lastig) is zeker waar: er moet immers nog beter en anders worden nagedacht over 
de wijze waarop een aanbesteding wordt ingericht. Dit geldt overigens vooral voor de eerste 
aanbestedingen; als men meer ervaren is wordt het eenvoudiger. Daarna weet men waar men op 
moet letten en wordt het minder lastig.
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Ten slotte: het toepassen van sommige vormen van social return bij (Europese) aanbestedingen 
bevindt zich op het grensvlak van het bij wet toelaatbare. Gezien de toenemende juridificering in de 
inkoop- en aanbestedingspraktijk is het aan te bevelen tijdig een ter zake deskundige te raadplegen.

8.5 Welke doelgroepen kunnen worden ingezet
Er zijn verschillende uitkeringsgerechtigden die kunnen worden ingezet. 

- Wajongers: mensen met een lichamelijke beperking
- W.S.W gerechtigden: iemand die is geïndexeerd i.h.k.v. Wet sociale werkvoorziening
- WWB
- WW (langer dan 12 maanden werkloos en/of 50 jaar of ouder)
- WIA/WGA/WAZ
- IAOW/IOAZ
- Niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden*

Tevens kunnen jongeren in een scholingstraject worden ingezet :
- Praktijkplaatsen bij een leerwerktraject (BBL)

*Grotere afstand tot de arbeidsmarkt: mensen die langere tijd werkloos zijn, langer dan 12 maanden, 
50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig 
aan werk kunnen komen.

De praktische invulling van social return is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, die daartoe 
waarschijnlijk gemeenten, WSW instellingen, re-integratiebureaus en/of UWV zal benaderen. 
De gemeente Heemskerk zal zich inspannen om de aanlevering van kandidaten te bevorderen.

8.6 Wanneer passen we Social Return toe in de gemeente Heemskerk
Social Return dient te worden toegepast bij:

 Alle Europese aanbestedingen werken en diensten
 Of opdrachten met een drempelbedrag van > 250000, gebaseerd op 5% loonsom 

arbeidskracht minimum loon
 En/of een minimale opdrachttermijn /looptijd van de overeenkomst van 6 maanden

8.7 Zijn er nog meer mogelijkheden voor Social Return?
Het is mogelijk om bij aanbestedingen opdrachten in zijn geheel voor te behouden aan SW-bedrijven. 
Dit houdt in dat alleen SW-bedrijven op een opdracht in mogen schrijven. Hierbij moeten wel alle SW-
bedrijven gelijke kansen krijgen en dus in onderlinge concurrentie een aanbieding doen. 

8.8 Uitvoering in het inkoopproces
Voor de uitvoering van Social return is de leidraad Social Return in het inkoopproces gemaakt, die als 
hulpmiddel op intranet wordt geplaatst. Ook de implementatie wordt onder de aandacht van de 
afdelingen gebracht.
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9 Sociale Voorwaarden

9.1 Introductie: Aan de slag met sociale voorwaarden 
Duurzaam Inkopen is meer dan alleen milieu. Daarom zijn er nu – naast de milieucriteria – ook sociale 
voorwaarden geformuleerd. Deze zijn bedoeld voor toepassing in Europese aanbestedingen. Hiervoor 
is een vaste werkwijze afgesproken binnen de overheid, die onder meer rekening houdt met de 
juridische aspecten. In de aanbestedingsfase van een contract werkt dit eenvoudig. In principe gaat 
het alleen om het vragen van een akkoordverklaring met de sociale voorwaarden. 

9.2 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden 
In de aanbestedingsdocumenten  worden de sociale voorwaarden meegenomen als bijzondere 
uitvoeringsvoorwaarden. Ze worden dus niet gebruikt in het selectieproces. Pas bij de 
contractondertekening wordt de dialoog aangegaan over de invulling van de sociale voorwaarden en 
worden nadere afspraken gemaakt. 

Generieke en aanvullende voorwaarden 
Om wat voor voorwaarden gaat het? Allereerst zijn er de generieke sociale voorwaarden die in elke 
Europese aanbesteding worden toepast. Deze bevatten de verplichtingen voor de opdrachtnemer, 
gericht op het respecteren van de algemene mensenrechten en meer specifiek de vier fundamentele 
arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO): 

vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen; 
afschaffing van dwangarbeid en slavernij; 
effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep. 

Voor enkele specifieke producten/productgroepen gelden aanvullende sociale voorwaarden, gericht 
op het respecteren van de volgende normen: 

leefbaar loon/leefbaar inkomen; 
de eerlijke handelsnormen minimumprijs en voorfinanciering; 
werktijden; 
veiligheid en gezondheid op de werkplek. 

9.3 Regimes 
Bij de contractondertekening kiest de opdrachtnemer een regime. Het gekozen regime bepaalt de 
manier waarop de invulling van de sociale voorwaarden wordt bewaakt en beoordeelt. De volgende 
regimes zijn mogelijk: 
Regime 1. Opdrachtnemer is aangesloten bij een gekwalificeerd keteninitiatief 
Regime 2. Opdrachtnemer voorziet geen risico's op schending van de sociale normen 
Regime 3. Risico's zijn aanwezig of onzeker 

Inspanningsverplichting opdrachtnemer 
De sociale voorwaarden verplichten de opdrachtnemer zich bewust te worden van de effecten die de 
betreffende opdracht heeft op de arbeids- en mensenrechtensituatie in zijn productieketen. Hij moet 
zich inspannen om de risico’s op schending van de normen in beeld te brengen. En om 
daadwerkelijke schendingen te voorkomen of schendingen op te lossen, als ze zich toch voordoen. 
Als opdrachtgever moet je er rekening mee houden dat een opdrachtnemer vaak geen volledig zicht 
en invloed kan hebben op de gehele internationale productieketen. De opdrachtnemer moet doen wat 
binnen zijn invloed ligt binnen de hele keten. Bij deze redelijke inspanning ligt de focus in eerste 
instantie op het beïnvloeden van zijn directe toeleveranciers. 
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Beperken administratieve lasten 
Onderdeel van de werkwijze is het beperken van de administratieve lasten voor de opdrachtnemer. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld door de bewijslast beperkt te houden (high trust) en standaarddocumenten 
(formats) aan te bieden. 

Verschillen ten opzichte van milieucriteria 
-generieke aanpak 
-beperkt tot Europese aanbestedingen; 
-procesaanpak gericht op verbetering in de keten; 
-inspanningsverplichting in plaats van resultaatsverplichting; 
-juridische inbedding via bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. 
-milieucriteria vallen onder de doelstellingspercentages voor duurzaam inkopen, de sociale  
voorwaarden vooralsnog niet. 

9.4 Leidraad Sociale Voorwaarden in het inkoopproces
Op intranet wordt een leidraad sociale voorwaarden geplaatst als hulpmiddel bij de uitvoering hiervan. 
Ook de implementatie wordt onder de aandacht van de afdelingen gebracht.


