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Bron: dongeradeel.nl Bron: roermond.nl

Bron: http://www.zeist.nl/Ondernemen

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dongeradeel.nl/plaat.php%3Ffileid%3D2119&imgrefurl=http://www.dongeradeel.nl/index.php%3Fmediumid%3D3%26pagid%3D93&usg=__nF2qu_cd6ZJy_7sTlg0XHbpME-E=&h=215&w=215&sz=49&hl=nl&start=21&zoom=1&tbnid=JzcY3xOsKu8HqM:&tbnh=106&tbnw=106&ei=RDt7TvO3MMrItAbk5LHBDw&prev=/search%3Fq%3Dinkoopvoorwaarden%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.roermond.nl/pics/images_stadhuisbeheer/winkelwagentjegeld.JPG&imgrefurl=http://www.roermond.nl/index58021.htm&usg=__CuVP0A8ZTeY-0-bkWokeor7JzYw=&h=191&w=189&sz=10&hl=nl&start=30&zoom=1&tbnid=bw0dbwMiPTZNdM:&tbnh=103&tbnw=102&ei=0Dt7TvyCLMz1sgastcnfDw&prev=/search%3Fq%3Dinkoopvoorwaarden%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.zeist.nl/Ondernemen/Inkoop_en_Aanbesteding
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Bron: http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
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http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/aanbestedingen/Algemene-Inkoopvoorwaarden-Gemeente-Eindhoven-1.htm
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Aanleiding

• behoefte aan gestandaardiseerde set bij gemeenten 
en bedrijfsleven

• flankerende beleid onder wetsvoorstel inzake Nieuwe 
Aanbestedingswet
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Toepasbaarheid wetsvoorstel

Nieuwe Aanbestedingswet                                                                                                                  

Boven Europese                                                               

drempelwaarden

“Europese aanbesteding”

Hele wetsvoorstel.

Beneden Europese 
drempelwaarden 
“nationale aanbesteding”                                                         

Aanbesteding met duidelijk 
grensoverschrijdend                   
belang

Deel 1 van het wetsvoorstel.

Aanbesteding 
zonder duidelijk 
grensoverschrijde
nd belang 

„
„

Deel 1 van het wetsvoorstel.

(Hoofdstuk 1.2.2)

Meervoudig 
onderhandse 
procedure.

Deel 1 van het wetsvoorstel.

(Hoofdstuk 1.2.3)

Enkelvoudig 
onderhandse 
procedure.

Wetsvoorstel is niet van 
toepassing.
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Totstandkoming concept

Schrijfgroep ontwikkelt model

(VNG, gemeenten, advocaat) 

Klankbordgroep levert opmerkingen Model

(VNG, gemeenten, bedrijfsleven, schrijfgroep, ELI)

Publieke Consultatie van Model 

Herziening Model n.a.v. opmerkingen

Klankbordgroep levert opmerkingen Model

Consultatiebijeenkomsten VNG

mei- juni 2011

eind juni 2011

juli- aug 2011

aug –sept 2011

sept 2011

sept/okt 2011
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Rood/Groen

De Gemeente beroept zich na een aanbesteding op de 
toepasselijkheid van haar algemene inkoopvoorwaarden (het VNG 
model). De algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente kunnen 
worden gedownload op de website van de G emeente. Het bestek 
vermeldt niets over de algemene inkoopvoorwaarden. 

De leverancier is het hier niet mee eens:  

1) de Gemeente heeft de Leverancier niet geïnformeerd over de 
toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden en de 
inkoopvoorwaarden zijn niet ter hand gesteld. 

2) de offerte en de algemene inkoopvoorwaarden zijn niet door de 
Leverancier ondertekend. 

Heeft de Leverancier gelijk?

Rood = De Leverancier heeft gelijk, want reden 1.

Groen = De Leverancier heeft gelijk, want reden 2.
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Toepasselijkheid AV

1. Aanbod en aanvaarding

2. Vernietingingsgronden
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Tips toepasselijkheid

1. Bij aanbestedingen voeg de algemene 
inkoopvoorwaarden toe aan de 
aanbestedingsstukken c.q. offerteaanvraag. 

2. In het bestek vermelden dat uw algemene 
inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. 

3. Indien u bepaalde bepalingen wilt laten 
gelden tijdens de aanbestedingsprocedure, 
dan opnemen in bestek of via verwijzing in 
het bestek. 
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Rood/Groen: toepasselijkheid 

De Gemeente neemt de algemene inkoopvoorwaarden in de 
volgende aanbesteding wel op in het bestek. 

De Leverancier – aan wie uiteindelijk wordt gegund - heeft de 
Gemeente een e-mail gezonden en daarin bericht:

“Daaristiedan […] ziet er goed uit, helder voor t grootste gedeelte 
dus wat mij betreft kunnen we zaken doen en aan de slag”

Daarna heeft de Leverancier gehandeld conform het bepaalde in de 
Offerte door de Gemeente de gegevens te verschaffen voor de 
facturering en in aansluiting daarop de eerste factuur betaalt. 

Kan dit worden beschouwd als aanvaarding van de toepasselijkheid 
van de algemene inkoopvoorwaarden?

Rood = Nee

Groen = Ja
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Model AV

I ALGEMEEN

II UITVOERING OVEREENKOMST

III FINANCIËLE BEPALINGEN

IV BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERINGEN VAN GOEDEREN

V BEPALINGEN BETREFFENDE VERRICHTEN VAN DIENSTEN

VI EINDE OVEREENKOMST
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Deel I: Algemeen

Artikel 1 Definities

• Aflevering / Levering

• Contractant

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming 
Overeenkomst

• Intrekken / wijzigen aanbesteding 

• Kosten
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Rood/Groen: Intrekken aanbesteding

U heeft een aanbesteding georganiseerd voor het leveren van 
straatbakstenen. De algemene inkoopvoorwaarden heeft u als 
bijlage gehecht aan het bestek. Vervolgens besluit u aan de 
goedkoopste leverancier een voornemen tot gunning te zenden. 

Wegens een wijziging in de organisatiestructuur voor de 
grootschalige centrale inkoop van materialen bent u echter 
genoodzaakt om de aanbesteding af te breken. 

U doet hierbij een beroep op uw nieuwe algemene 
inkoopvoorwaarden (Model VNG) waarin staat dat de:

gemeente de Offerteaanvraag kan intrekken. 

Mag u de aanbesteding intrekken?

Rood: Nee

Groen: Ja
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Rood/Groen: vervolg casus

Stel u trekt de aanbesteding in. 

Mag u vervolgens gaan heraanbesteden?

Rood: Nee

Groen: Ja
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Deel II: Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

Artikel 7 Geheimhouding

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

Artikel 10 Uitrusting en materialen

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 15 Boete

Artikel 16 Toepasselijk recht & geschillen
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Deel II: Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Uitgangspunt: I.e.-rechten die ontstaan worden 
overgedragen aan de gemeenten (bescherming 
gemeenten) 

Toelichting; in veel gevallen kan gebruiksrecht 
voldoende zijn.
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Rood/Groen: Aansprakelijkheid 

Tijdens het beoordelen van inschrijvingen in een 
aanbesteding voor advisering inzake installatietechnisch 
vraagstukken bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis. 

In één van de inschrijving staat dat de inschrijver niet 
instemt met de aansprakelijkheid voor alle schade, zoals 
bedoeld in de algemene voorwaarden.

U wilt de inschrijver afwijzen, maar had u „onbeperkte‟ 
aansprakelijkheid mogen eisen of is dit een disproportionele 
eis? 

Rood: nee, dit is een disproportionele eis. 

Groen: ja, ik mag dit eisen.
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Artikel 8 Aansprakelijkheid 

“Deze aansprakelijkheidsbepaling gaat niet verder dan 
de aansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek (BW). […] Er is dus geen sprake van een 
nieuw criterium en de aansprakelijkheidsbepaling in 
de conceptraamovereenkomst is evenmin 
disproportioneel.” 
(Vzr Rechtbank Utrecht d.d. 21 maart 2007, LJN: BA2053)

“Daarbij komt dat het bij overheidsaanbestedingen 
veelal gaat om publieke voorzieningen, waarbij 
wellicht eerder dan bij private partijen een dergelijke 
vérgaande vrijwaring, waarvan aannemelijk is dat die 
de opdrachtnemer tot een uiterste zorgvuldigheid 
noopt, gerechtvaardigd zal zijn.” 
(Rechtbank Haarlem d.d.5 december 2005, 117486/KGZA05-547)
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DEEL III: Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minderwerk

Artikel 18 Facturering & betaling
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Deel IV: Leveringen

Artikel 19 Leveringen

Artikel 20 Verpakking en transport 

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico
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Rood/Groen: Eigendom & Risico

De leverancier - met wie u een overeenkomst heeft gesloten –
levert de bestelde blikjes frisdrank af op het gemeentehuis. 

Zonder dit te melden bij de receptie, worden de pallets in de 
ontvangsthal van het gemeentehuis geplaatst. De leverancier 
vertrekt na aflevering.

Toevallige voorbijgangers denken dat het gaat om een speciale 
actie en trekken vrolijk blikjes open. 

U (inkoper) loopt toevallig voorbij en ziet dat er een flinke bres is 
geslagen in de blikjes voorraad. U wilt de leverancier aanspreken. 
De Leverancier meent echter dat de blikjes zijn geleverd en dat 
eigendom en risico berusten bij de Gemeente. 

Heeft de Leverancier gelijk?

Rood: Ja
Groen: Nee
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Deel V: Diensten

Artikel 22 Diensten

Artikel 23 Personeel
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Deel VI: Einde overeenkomst

Artikel 24 Opzegging

Artikel 25 Ontbinding

Artikel  26 Vernietiging
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Waarom het nieuwe VNG model 
gebruiken?

• Compact model met toelichting

• U voldoet aan de nieuwe regelgeving; Nieuwe 
Aanbestedingswet, Richtsnoeren Leveringen & 
Diensten, Gids Proportionaliteit.

• Model is ook afgestemd met bedrijfsleven.

• Uniformiteit onder gemeenten.
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BESLISSINGSVRAAG

Uit hoeveel artikelen bestaat het 
wetsvoorstel Aanbestedingswet?
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Wilt u nog input aanleveren?

Maria van der Velden
AKD

Functie: Advocaat
Expertise: Europees & mededingingsrecht
Kantoor: Brussel
Telefoon: +31 88 253 5086
Fax: +31 88 253 5050
Email: mvandervelden@akd.eu

Martine Gruppen
AKD

Functie: Advocaat
Expertise: Europees & mededingingsrecht
Kantoor: Brussel
Telefoon: +31 88 253 5052
Fax: +31 88 253 5050
Email: mgruppen@akd.eu

Eveline de Bruin
VNG

Functie: Senior Jurist
Expertise: Privaatrecht
Kantoor: Den Haag
Telefoon: +31 70 3738499
Email: Eveline.deBruin@VNG.NL
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