
Agenda

1Door samenwerking nog sterker!

• Even voorstellen

• Basisbeginselen Europees aanbesteden

• Relatie en ervaring met IGEA

•Ontwikkelingen



Wie ben ik?
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mr. K. (Krispijn) Klein Nagelvoort
Burgemeester Kerssemakersstraat 32-B
8101 AN Raalte 
telefoon: 0572-362240
fax : 0572-362245
e-mail : its@its-projects.nl
www.its-projects.nl
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International Tender Services
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Kernactiviteiten:

• Advisering en de begeleiding van opdrachtgevers in de publieke sector bij inkoop 
en complexe (Europese) aanbestedingsprocedures en –strategieën;

• Advisering met betrekking tot de organisatie en inrichting van de inkoopfunctie;

• Juridische expertise rond inkoop en aanbesteden, contracten, second opinions 
etc.;

• Opleidingen rond inkoop en aanbesteden.

Kennisgebieden:

• Bouw;

• ICT;

• Verkeer & Vervoer;

• Algemeen. 



Basisbeginselen Europees Aanbesteden
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Waarom is er EU regelgeving?

Aanleiding: Interne Markt  (1992)                            

Doel: invulling interne markt                                             
gelijke kansen in Europa       

Beginselen: transparantie                                                           
non-discriminatie                                                     
objectiviteit



Basisbeginselen Europees Aanbesteden
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Wat zijn de regels?

Europese richtlijnen
W/L/D Richtlijn 2004/18/EG
Nutssector Richtlijn 2004/17/EG

Nederland
BAO per 01.12.2005 (RI W/L/D)
BASS per 01.12.2005 (RI Nutssector)
ARW 2005 per 01.12.2005 (rijksoverheid)
Eigen invulling door overheden (inkoopbeleid)



Basisbeginselen Europees Aanbesteden
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Wie moet Wat Wanneer aanbesteden?

Wie? Overheden en Publiekrechtelijke instellingen
'aanbestedende diensten' / 'overheidsbedrijven'

Wat? Overheidsopdrachten 
werken > leveringen > diensten

Wanneer? Drempelbedragen

Uitzonderingen: met bewijslast bij de aanbestedende dienst!!



Basisbeginselen Europees Aanbesteden
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Wanneer: bij opdrachten boven de drempel

> Elke 2 jaar worden deze opnieuw vastgesteld!

Rijk Overige

Werken € 4.845.000 € 4.845.000

Leveringen € 125.000 € 193.000

Diensten € 125.000 € 193.000



Basisbeginselen Europees Aanbesteden
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Hoe?
Via een aanbestedingsprocedure

Openbare procedure: 
1 fase met selectie (kwalificatie organisatie) & gunning (inhoudelijke aanbieding)

Niet openbare procedure:
1e fase: aanmelding en selectie (kwalificatie)
2e fase: inschrijving en gunning (aanbieding)



Relatie en ervaring met IGEA
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Carrousel, voorbeeld:

Producten
Aangeboden 

product Inkoopprijs
Opslag

percentage Verkoopprijs Service beantwoording Beoordeling
Desktop A € € Ondersteuning " xx "
Notebook B € € Electronisch bestelsysteem " xx "
Monitor C € € Garantie en onderhoud " xx "

Totaal beoordeling

50% 50%

Rangorde
1. Leverancier X
2. Leverancier Y
3. Leverancier Z

WENSEN
SERVICE

Totaal prijs

EISEN
SPECIFICATIES



Vast in raamovereenkomst
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Carrousel, voorbeeld:

Producten
Aangeboden 

product Inkoopprijs
Opslag

percentage Verkoopprijs Service beantwoording Beoordeling
Desktop A € € Ondersteuning " xx "
Notebook B € € Electronisch bestelsysteem " xx "
Monitor C € € Garantie en onderhoud " xx "

Totaal beoordeling

50% 50%

Rangorde
1. Leverancier X
2. Leverancier Y
3. Leverancier Z

WENSEN
SERVICE

Totaal prijs

EISEN
SPECIFICATIES



Variabel in raamovereenkomst
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Carrousel, voorbeeld:

Producten
Aangeboden 

product Inkoopprijs
Opslag

percentage Verkoopprijs Service beantwoording Beoordeling
Desktop A € € Ondersteuning " xx "
Notebook B € € Electronisch bestelsysteem " xx "
Monitor C € € Garantie en onderhoud " xx "

Totaal beoordeling

50% 50%

Rangorde
1. Leverancier X
2. Leverancier Y
3. Leverancier Z

WENSEN
SERVICE

Totaal prijs

EISEN
SPECIFICATIES



Ontwikkelingen - Rechtmatigheid
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• Geen goedgekeurde jaarrekening
• Klacht van belanghebbende bij de Europese 

Commissie
• Op 19 februari 2010 is de Wet Implementatie 

Rechtsbeschermingsrichtlijn Aanbesteden (WIRA) in 
werking getreden.

– 6 maanden na sluiten overeenkomst vernietiging 
overeenkomst door rechter indien ten onrechte niet is 
aanbesteed



Ontwikkelingen - Duurzaamheid
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Greenpeace voert actie bij Dell   
Uitgegeven:29 maart 2010 09:51Laatst gewijzigd:29 maart 2010 09:57
AMSTERDAM - Actievoerders van de milieuorganisatie Greenpeace zijn maandagochtend een actie 
begonnen bij het hoofdkantoor van het elektronicaconcern Dell in Amsterdam. 

De actievoerders hebben de hoofdingang geblokkeerd met een grote berg sopschuim dat door een 
machine wordt aangemaakt. Ook hebben ze een groot spandoek opgehangen aan de gevel.
Greenpeace roept Dell op om geen giftige stoffen te verwerken in zijn computers en alleen nog maar 
schone apparaten te maken.

''Dell steekt bleek af tegen de concurrenten HP, Acer en Apple, die al wel computers verkopen zonder 
schadelijke gifstoffen'', aldus een woordvoerster van Greenpeace.

Duurzaamheid
''De directie en medewerkers van Dell hebben vandaag in Houston (Texas) een belangrijke bespreking 
over duurzaamheid. Dell moet de toezegging doen dat ze de giftige stoffen uit de elektronica halen. Tot 
die tijd blijven we",' aldus de woordvoerder.
Greenpeace voert al jaren campagne voor gifvrije producten. De organisatie eist dat de toepassing van 
pvc en broomhoudende vlamvertragers in elektronica wordt verboden

Bron: NU.nl



Ontwikkelingen - Duurzaamheid
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Tweeledig:
– Eisen aan de leverancier

• ISO-certificering of gelijkwaardig

• Of: Eigen verklaring leverancier

– Eisen en wensen aan het product
• Milieukeur in de vorm van Prestatie-eisen of 

functionele eisen (nen-normen, energy star, TCO-03, 
etc)



Ontwikkelingen - Open standaarden
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• Overheden moeten gebruik maken van open 
standaarden, comply-or-explain and commit. Dit is 
vastgelegd in het actieplan 'Nederland open in 
verbinding'. 

• De overheid wordt met open standaarden 
toegankelijker en is daarnaast minder afhankelijk 
van ICT-leveranciers.

• www.noiv.nl

http://www.noiv.nl/�


Ontwikkelingen - Contractmanagement
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• Bepalen en vastleggen gewenst service level

•monitoring van contractafspraken, 
performance en bijsturing op KPI’s

•Het nemen van acties (verlenging of 
vernieuwing contract)



Ontwikkelingen - Subsidie
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• Check op mogelijkheden!

•www.agentschapnl.nl
– Het zevende kaderprogramma (kortweg KP7) 

http://www.agentschapnl.nl/�


Vragen
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Contactgegevens
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mr. K. Klein Nagelvoort
Burgemeester Kerssemakersstraat 32-B
8101 AN Raalte 
telefoon: 0572-362240
fax : 0572-362245
e-mail : kleinnagelvoort@its-projects.nl
www.its-projects.nl
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