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Geachte dames, heren, 
 
Inleiding 
In het kader van het plan van aanpak inkoop treft u bijgaand het nieuwe regionaal afgestemd 
inkoopbeleid 2017-2021 en de daarmee samenhangende Algemene inkoopvoorwaarden 2017 aan. 
De herziende aanbestedingswet 2012 vraagt om een nieuw regionaal inkoopbeleid en daarop 
afgestemde Algemene inkoopvoorwaarden. 
Het nieuwe inkoopbeleid geeft het kader voor het regionaal inkopen van leveringen, diensten en 
werken. In het inkoopbeleid staan de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen inkoop in 
de regio plaats vindt. Het nieuwe inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden zijn binnen een 
regionaal ambtelijk voorbereidingsteam bestaande uit inkoopadviseurs en enkele juristen van 
deelnemende gemeenten gezamenlijk voorbereid binnen de Gooi en Vechtstreek. 
Het beleid kent een aantal uitgangspunten waaraan de uitvoering van de regels omtrent de inkoop 
en aanbestedingen dienen te voldoen. Deze beleidspunten zijn in blauwe kaders opgenomen binnen 
de tekst. Tevens is voor de leesbaarheid aan het begin van het document een opsomming 
opgenomen van deze beleidsuitgangspunten. 
 
Het afgestemd inkoopbeleid is reeds in de loop van het eerste halfjaar van 2017 door gemeenten 
lokaal separaat vastgesteld. De algemene inkoopvoorwaarden zijn medio juli 2017 vlak voor het 
zomerreces gereed gekomen en worden daarom nu in de tweede helft van dit jaar als aanvulling op 
het inkoopbeleid eveneens door de gemeenten vastgesteld. De regio heeft er voor gekozen deze 
samenhangende documenten gezamenlijk te behandelen en ter vaststelling aan te bieden. 
 
Afstemming lokaal en regionaal inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden 
Door ambtelijke afstemming over dit regionaal inkoopbeleid bestaat er op de kernpunten van dit 
beleid geen onderscheid meer tussen lokaal en regionaal inkoopbeleid. Belangrijkste doelstelling is 
dat er een eenduidig beleid wordt gehanteerd dat tegemoet wordt gekomen aan de wens van de 
wetgever om te streven naar een heldere, transparante en zoveel mogelijk uniform inkopende 
overheid. De wetgever streeft namelijk nadrukkelijk in de nadere regelgeving bij de 
Aanbestedingswet (via ‘de Gids Proportionaliteit’) naar het bevorderen van een zo breed mogelijke 
toepassing van uniforme (inkoop)procedures. 
 
Samenhangend onderdeel van het inkoopbeleid zijn de Algemene inkoopvoorwaarden. 
De Algemene inkoopvoorwaarden bestaan uit vier delen: (I) een algemeen deel dat altijd van 
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toepassing is, (II) een deel dienstverlening dat alleen van toepassing is bij een opdracht voor 
dienstverlening (in samenhang met het algemeen deel), (III) een deel leveringen dat alleen van 
toepassing is bij een opdracht voor levering van goederen (in samenhang met het algemeen deel) en 
(IV) een deel Privacy, beveiliging en archivering, dat van toepassing is voor zover met de opdracht 
persoonsgegevens worden verwerkt (in samenhang met deel I en deel II of III). 
 
De nu voorliggende algemene inkoopvoorwaarden hebben overigens geen betrekking op  
ICT leveringen en diensten. Voor het zomerreces is door het regionaal ambtelijk voorbereidingsteam 
besloten om de GIBIT-voorwaarden (Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT) opgesteld door KING-
VNG te gaan hanteren. Op enkele onderdelen zal deze GIBIT worden aangepast en daar wordt op dit 
moment aan gewerkt. De verwachting is dat de specifieke ICT inkoopvoorwaarden aan het eind van 
dit jaar ter vaststelling zullen worden voorgelegd. 
 
Bekendmaking en informatieplicht 
Na vaststelling van het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden verdient het de voorkeur 
om deze documenten via de website van de regio openbaar te maken. Verder geldt voor de 
algemene inkoopvoorwaarden een extra informatieplicht. 
 
In de overeenkomsten en opdrachtbrieven van de regio wordt verwezen naar de algemene 
inkoopvoorwaarden (de zogenaamde ‘kleine lettertjes’ van het contract). De wetgever heeft ter 
bescherming van vooral de  kleinere contractspartijen tegen deze standaardvoorwaarden in het 
Burgerlijk wetboek beschermende regelgeving opgenomen. Er geldt ten aanzien van de Algemene 
inkoopvoorwaarden op grond van artikel 6:233 lid b BW een informatieplicht. 
Algemene voorwaarden zijn namelijk vernietigbaar (ongeldig) indien de wederpartij niet een redelijke 
mogelijkheid is geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. 
Dit betekent dat de algemene voorwaarden ter hand gesteld of toegezonden moeten worden aan de 
wederpartij. Deze terhandstelling (of toezending) moet geschieden voor of bij het afsluiten van de 
overeenkomst. Gebeurt dit na het sluiten van de overeenkomst, dan is dat te laat. 
Is het niet mogelijk om de algemene voorwaarden ter hand te stellen, dan kan bekend gemaakt 
worden dat de voorwaarden ter inzage liggen of gedeponeerd zijn bij een door de regio opgegeven 
Kamer van Koophandel of een griffie van een gerecht (art 6:234 lid 1 BW). 
Geadviseerd wordt daarom om naast publicatie op de website van de regio de algemene 
inkoopvoorwaarden eveneens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. 
 
Voorstel 
Gezien de regionale ontwikkelingen op inkoopgebied en de wijze van totstandkoming van het 
integraal afgestemde inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden zijn er geen redenen om strikt 
een gescheiden eigen inkoopbeleid of afwijkende algemene inkoopvoorwaarden te (gaan) voeren en 
verdient het aanbeveling dit regionaal beleid en de algemene inkoopvoorwaarden over te nemen en 
op de voorgeschreven wijze te publiceren. 
 
Op basis van het voorstaande stellen wij u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp besluit nr. 
17.0000000 . 
 
 
Het dagelijks bestuur van de Regio en Vechtstreek, 
 
De secretaris,   de voorzitter, 
 
 
 
J.J. Bakker   P.I. Broertjes,  


