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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en context

Waarom dit beleidsplan?
Om haar bestuurlijke doelen en ambities te vervullen heeft de gemeente Den Haag 
een aantal instrumenten ter beschikking. Naast het werk dat ambtenaren verzetten 

maakt inkoop daar een wezenlijk en integraal onderdeel van uit. Om dit instrument 
zo goed mogelijk in te zetten, is een consistent beleid nodig. Deze nota beschrijft het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Den Haag. Op 7 juli 2015 stemde 
het college van burgemeester en wethouders in met dit beleid.

De gemeente kocht in 2013 voor ongeveer 700 miljoen euro op jaarbasis in. De grote 
omvang van dit volume maakt dat inkoop een belangrijk instrument voor het bestuur 
is om ambities te realiseren op het gebied van innovatie, duurzaamheid,  
Social Return en MKB. Daarnaast biedt dit volume grote  

kansen om doelmatiger in te kopen.

Maar een groot inkoopvolume geeft ook verplichtingen. Europese aanbestedingen 

zijn regelmatig aan de orde en tegelijk kunnen onze bestedingen bijdragen aan de 
versterking van het lokale MKB. Ook nemen we steeds vaker deel aan gezamenlijke 

inkooptrajecten met andere organisaties. Veranderende regelgeving en verjuridise-
ring van de inkooppraktijk brengen bovendien juridische en financiële risico’s  
met zich mee.

Deze kansen en verplichtingen vragen om een gedegen inkoopbeleid en een profes-

sionele inkooporganisatie.  
Daarmee ondersteunen we de diensten, die in opdracht van het bestuur bijvoorbeeld 
bruggen bouwen, adviezen vragen en systemen, instrumenten en werkplekken 

aanschaffen. Met deze nota beogen wij hen hiervoor de juiste handvatten te bieden.

Was er tot nu toe dan geen beleid?
Op veel onderdelen van inkoop is er al jaren zorgvuldig geformuleerd en gedegen 

uitgewerkt beleid binnen de gemeente Den Haag. Dit beleid is vastgelegd in besluiten 
als de aanbestedingsrichtlijn, de regeling Social Return, het MKB-vriendelijk aanbe-
stedingsbeleid en het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Deze regelingen zijn op 
diverse niveaus in de organisatie uitgewerkt. In deze nota worden ze voor het eerst in 
onderlinge samenhang gebundeld in een integraal beleid.



Figuur 1: Inkoop als proces

Initiatie, Speci�ceren

Tactische InkoopStrategische 
Inkoop

Selecteren Contracten Bestellen

Operationele Inkoop

Bewaken Nazorg

Initiatie,
plannen Speci�ceren Selecteren Contracten Bestellen Bewaken Nazorg

6 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Den Haag

De reden om dat nu te doen wordt mede ingegeven door de invoering van de 
Aanbestedingswet 2012 en de snelle ontwikkeling die het inkoopvak op dit moment 
doormaakt. Hierdoor is een natuurlij k moment ontstaan om het gemeentelij k 
inkoopbeleid tegen het licht te houden en te actualiseren.

Wat is het doel van deze nota?
Het doel van deze nota is het vastleggen van het beleid dat de gemeente hanteert bij  

het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van haar inkooptaken. Het 
inkoopbeleid beschrij ft de doelen, de uitgangspunten en kaders voor het inkopen van 
leveringen, diensten en werken. Het draagt zorg voor een inbedding van de actuele 
politieke thema’s. En ten slotte geeft het een visie op de inrichting van de 
inkooporganisatie.

Voor wie is deze nota bedoeld?
Het college legt verantwoording aan de raad af voor het gevoerde beleid. Met deze nota 
presenteert het college haar visie op het gemeentelij k inkoopbeleid daarom allereerst 
aan de raad.

Binnen de gemeente zij n het de lij nmanagers die de inkoop behoefte formuleren. Dit 
beleid is daarom relevant voor hen. Daarnaast krij gen leveranciers en bewoners met 
deze nota inzicht in hoe de inkoop van de gemeente is georganiseerd en welke 
uitgangspunten en kaders hiervoor gelden. En ten slotte bundelt de nota alle 

relevante informatie die inkopers van de gemeente Den Haag nodig hebben om 
professioneel te kunnen handelen.

Evaluatie
Uiteraard zal dit beleid periodiek worden geëvalueerd, waarbij  beoordeeld wordt of 

de beoogde doelstellingen worden bereikt en de uitgangspunten nog actueel zij n. Zo 
nodig wordt het beleid op basis van deze evaluaties bij gesteld.
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Figuur 2: De niveaus van inkoop
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1.2 Leeswij zer

Deze nota geeft een integraal beeld van alle aspecten die binnen de gemeente Den 
Haag op het gebied van inkoop aan de orde zij n. Soms zullen onderdelen en begrip-
pen op verschillende plekken opnieuw aan de orde komen, waardoor het lij kt dat er 
dubbelingen in de tekst zitten. Deze schij nbare dubbelingen zij n nodig om de 
onderlinge samenhang te illustreren.

In hoofdstuk 1 beschrij ven we het gedeelde begrippenkader dat als basis dient voor 
deze nota. Hierin worden de 
verschillende aspecten waaruit het inkoopvak bestaat globaal toegelicht en enkele 
centrale begrippen gedefi nieerd.

In hoofdstuk 2 worden de bestuurlij ke doelstellingen 
beschreven die de gemeente met dit inkoopbeleid nastreeft. 
Deze doelen zij n op een hoog niveau geformuleerd, zodat ze ruimte bieden om op de 
praktij k te worden toegespitst.

In hoofdstuk 3 worden per doel de inhoudelij ke kaders en uitgangspunten verwoord 
die de gemeente voor de inkoop 
wil gaan hanteren.

Om de leesbaarheid te bevorderen wordt met het begrip leverancier ook dienstverle-
ner of aannemer bedoeld en met hij , hij /zij .
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1.3 Begrippenkader

Het inkoopvak heeft haar eigen begrippenkader. Mede door de nieuwe aanbeste-
dingswet is de terminologie stevig verankerd. Toegankelijke teksten zoals GIDS 
PROPORTIONALITEIT en  
SITE METROKAART PIANOO zijn voor verdere uitleg algemeen beschikbaar.

Een eigen gemeentelijk begrippenkader is daarom niet langer nodig. Maar voor een 
juist begrip van deze nota is het toch handig om het gebruik van enkele termen 

enigszins toe te lichten. Deze toelichting geeft weer wat wij binnen deze nota onder 
deze begrippen verstaan, waarmee niet is gezegd dat  
dit de enige juiste definiëring is.

1.3.1  Het begrip Inkoop

In deze nota wordt het woord inkoop op verschillende manieren gebruikt. Meestal 
overkoepelend als verzamelterm voor zaken die samenhangen met zowel de inhoude-
lijke kant van inkoop, als het inkoopproces als de inkooporganisatie. Soms wordt het 
woord gebruik voor slechts een van deze aspecten. Waar nodig zal het begrip nader 

worden toegelicht.

In alle gevallen gaat het om de inkoop van leveringen, diensten en werken. Bij 
leveringen gaat het om de aankoop, huur, lease en huurkoop van tastbare producten, 
zoals bureaus of auto’s. Onder werken vallen alle bouwkundige en civieltechnische 

werken, zoals de bouw van bruggen of gebouwen.  
Onder diensten vallen alle inkopen die niet onder werken of leveringen vallen, zoals 
adviezen en trainingen.  

Sommige Diensten, de zogenaamde 2B diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg 
kunnen volgens aparte eenvoudiger regels worden ingekocht. Het exacte onderscheid 

tussen deze groepen is vastgelegd in wetgeving.

Veel regelgeving en inkoopprocessen zijn volgens deze indeling geordend. Zo zijn er 
bijvoorbeeld verschillende drempel bedragen aan gekoppeld waarboven verplicht 

meervoudig, nationaal of Europees moet worden aanbesteed.

Vaak ook zijn inkooporganisaties volgens deze verdeling ingerichtWanneer dat 
relevant is worden de groepen in deze notitie apart benoemd.
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1.3.2 Inkoop als proces en het verschil tussen inkoop en aanbesteding
Het inkopen van leveringen, diensten en werken is te  
beschrijven in een aantal processtappen. Het proces begint met het vaststellen en 
formuleren van een ‘behoefte’ en eindigt met evaluatie en nazorg.

Samenhang en ordening van deze begrippen kan als volgt in een schema worden 
weergegeven:

Deze nota betreft het hele proces van initiatieffase tot en met nazorg.

Van belang is verder het verschil tussen het begrip inkoop als het totaal aan pro-
cesstappen, en het begrip aanbesteding. Aanbesteding betreft een aantal stappen 

binnen het inkoopproces die op een geformaliseerde wijze kunnen (en vaak moeten) 
worden doorlopen. In bovenstaand schema zijn dit de stappen Specificeren, Selecte-

ren en Contracteren.

Er zijn verschillende soorten aanbestedingen. De exacte stappen, en de mate van 

openbaarheid hangen onder andere af van drempelbedragen. Het belangrijkste 
onderscheid wordt gemaakt tussen Europese en niet-Europese aanbestedingen. 

Overigens vallen onder aanbestedingen ook enkelvoudige en meervoudig onder-
handse aanbestedingen.

Maar deze nota gaat dus verder dan alleen de processtappen van aanbesteden. Ook 
de latere fasen van het proces, zoals het beheer van de contracten en de handhaving 

van de contractvoorwaarden, maken deel uit van het inkoopbeleid. Want hoewel de 
acties in de eerste fasen vaak bepalend zijn voor het realiseren van beleidsdoelen, 
vraagt het professioneel beheer in de latere stadia ook aandacht. De juiste toepassing 

van contractvoorwaarden bijvoorbeeld, kan gedurende de looptijd tot lagere kosten 
leiden of tot steeds hogere kwaliteit van de leveringen of dienstverlening.

Van belang is verder dat het hele proces rechtmatig, doelmatig en efficiënt wordt 
doorlopen. De controle hierop dient als onderdeel van het inkoopbeleid te worden 

geformuleerd.
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1.3.3 De niveaus van inkoop
Inkoop kan worden bekeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze 
niveaus kunnen worden gekoppeld aan stappen in het inkoopproces en kunnen 
worden gebruikt als aanknooppunt voor de inrichting van de organisatie.  
Maar deze koppeling is niet altijd 1 op 1 vanzelfsprekend.

De gebruikelijke samenhang tussen de niveaus en de proces stappen is in de volgende 

figuur geschetst:

Strategische inkoop betreft de zaken die op het hoogste (concern)-niveau moeten 
worden geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vertalen van gemeentebrede 
doelen naar inkoopdoelen en kaders, en de kwaliteit van de inkoop organisatie als 

geheel. Ook de ordening van dienstoverstijgende inkoopvraagstukken is strategisch. 
Dat gebeurt vaak in de vorm van categoriemanagement (zie definitie 5).

Tactische inkoop valt grotendeels samen met het proces van aanbesteden t/m het 
sluiten van een contract.

Operationele inkoop vindt plaats in de fase nadat het  

contract is gesloten. Dan kunnen bestellingen worden gedaan en worden facturen van 
leveranciers verwerkt. Wanneer dit elektronisch/geautomatiseerd plaatsvindt, wordt 
dat e-procurement genoemd.

In z’n algemeenheid zijn deze begrippen helder, maar in de detaillering kan soms 
onduidelijkheid optreden. De plaats waar grenzen getrokken worden tussen stappen 

en niveaus kunnen bijvoorbeeld samenhangen met de verdeling van bevoegdheden 
en rollen in een organisatie. Waar deze niveaus in deze nota aan bod komen zal ter 
plaatse een toelichting worden gegeven.

In deze nota worden in elk geval in hoofdstuk 3 de begrippen algemeen gehanteerd 

en omwille van de overzichtelijkheid algemeen gehouden.

1.3.4 Enkele inhoudelijke begrippen

Total Cost of Ownership (TCO) houdt in dat er bij een inkoop beslissing niet alleen 
gekeken wordt naar de initiële of aanschafkosten, maar naar de kosten over de gehele 
levensduur van het werk, de dienst of de levering, Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
beheers-, gebruiks-, onderhouds- en sloopkosten.
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In deze nota verstaan we onder categoriemanagement dat alle inkopen binnen de 
gemeente worden ingedeeld in categorieën van gelijksoortige inkopen. Die noemen 
we productgroepen. Voorbeelden zijn automatisering en telecommunicatie,  
of kantoorinrichting en -benodigdheden. Productgroepen zijn op zich verdeeld in 
segmenten.
Per productgroep worden inkoopstrategieën bepaald,  
met onder meer de best toepasbare aanbestedingsmethode. Deze strategieën wordt 

vastgelegd in een segmentplan.

Een productgroepeigenaar is verantwoordelijk voor de gemeentebrede productgroep. 
Deze brengt de verwachte inkoopbehoefte voor de productgroep in kaart en stelt 
samen met inkoopprofessionals en materiedeskundigen een inkoopstrategie op. Ook 

bepaalt hij de inhoudelijke kaders en de strategische koers voor het inkopen binnen 
de betreffende productgroep. Hij bevordert op basis van zijn product specialisme 

dienstoverstijgende samenwerking.

Een tenderboard is een platform van deskundigen, dat in een vroeg stadium betrok-

ken wordt bij (grotere) inkoopvraag stukken. De board toetst deze voorgenomen 
inkopen aan zaken als doelmatigheid, toepassing van beleidskaders, noodzaak en 

gebruik van de juiste aanbestedingstechnieken. De tenderboard bestaat uit onafhan-
kelijke experts met verschillende achtergronden, die op directieniveau opereren.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving [EMVI] hoort bij een vorm van aanbesteden 
waarbij gunning plaats vindt op basis van een optimale verhouding tussen prijs en 

kwaliteit.  
Deze verhouding en het gewenste kwaliteitsniveau wordt bepaald bij het formuleren 
van de gunningscriteria.
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2 Doelstellingen

Het bestuur van de gemeente ziet inkoop, dankzij het inkoopvolume en een profes-
sionele (innovatieve) inkoopfunctie, als een belangrijk instrument om de bestuurlijke 
doelen te realiseren.

Een professionele inkoopfunctie (organisatie, proces, controle) moet er primair aan 
bijdragen dat de gemeente voor alle inkopen zo veel mogelijk de best passende 
oplossing realiseert met wat de markt op dat moment te bieden heeft.

Het inkoopbeleid is gebaseerd op de volgende missie en visie:

2.1 Missie
De missie van inkoop is om met in achtneming van bestuurlijke kaders en met expertise 

het primaire proces te ontzorgen in de realisatie van de beleids- en organisatiedoelstel-

lingen, door het optimaal ondersteunen van het inkoopproces van externe bronnen 

tegen de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding

2.2 Visie
Inkoop realiseert de komende periode kwalitatieve verbeterslagen op strategisch en 

tactisch niveau door vergroting van regievoering en interne expertise en op operatio-

neel niveau door het neerzetten van een excellente basis (= efficiënt en betrouwbaar) 

om zo kostenbesparing te realiseren; waarbij op alle niveaus doelmatigheid, duur-

zaamheid, Social Return, MKB-beleid, innovatiebeleid en rechtmatigheid in optimaal 

even wichtig zijn betrokken.

Doelstellingen
Concreet wil de gemeente met dit inkoop- en aanbestedings beleid de volgende 

doelstellingen realiseren:

De gemeente koopt doelmatig in
De inkoop op zich dient in aanleg doelmatig te geschieden.  
Dat wat ingekocht wordt moet de maximaal haalbare kwaliteit bieden tegen redelijke 
kosten, waarbij de gemeente greep houdt op de uitgaven. Inkoop moet net als alle 
andere  

organisatieonderdelen en processen een continue positieve bijdrage leveren aan het 
gehele prestatieniveau van de gemeente. In lijn met de nieuwe aanbestedingswet 
wordt dit gestimuleerd door het hanteren van het principe van de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving [EMVI].

De gemeente benut bij inkoop de mogelijkheden om beleidsdoelen te realiseren
Het grote inkoopvolume geeft de gemeente de mogelijkheid om door middel van 
inkoop een aantal beleidsdoelen te realiseren. Het gaat om de volgende doelen:

a De gemeente benut de mogelijkheden om Social Return te realiseren 

Social Return houdt in dat investeringen niet alleen een economisch rendement 
opleveren, maar ook een sociale opbrengst hebben. Binnen de gemeente verstaan 
we onder een sociale opbrengt, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
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aan het werk worden geholpen. In toenemende mate krijgt dit bredere betekenis Bij 
alle inkopen wordt bezien hoe Social Return optimaal kan worden gerealiseerd.

b De gemeente benut de mogelijkheden om duurzaam in te kopen 
De gemeente zorgt ervoor dat alle inkopen aan de relevante duurzaamheidscriteria 
voldoen. Daarnaast gebruiken we het inkoopvolume om extra, ambitieuzere 
duurzaamheidsdoelen te helpen bereiken

c De gemeente benut de mogelijkheden om regionaal en MKB-vriendelijk aan te 

besteden 
De gemeente heeft zich als doel gesteld om een MKB- 
vriendelijk opdrachtgever te zijn. Dat betekent dat we voorwaarden scheppen die 

ook kleinere (regionale) bedrijven meer kansen bieden om in te tekenen op opdrach-
ten en als leveranciers te worden geselecteerd.

d De gemeente benut de mogelijkheden om innovatie te bevorderen 
De gemeente heeft zich als doel gesteld om innovatie te stimuleren. Dit zowel in de 

eigen organisatie als in de stad. De gemeente ziet goede aanknopingspunten om 
dit zowel in de manier van inkopen als bij de in te kopen leveringen, diensten en 

werken vorm te geven.

De gemeente koopt vanzelfsprekend rechtmatig in

Rechtmatigheid is voor ons een vanzelfsprekende basis. Inkopen vinden in lijn met de 
Europese beginselen en de Nederlandse aanbestedingswetgeving transparant,  

non-discriminatoir en proportioneel plaats. Op die manier waar borgen we dat 
gemeenschapsgelden op controleerbare  
en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

De gemeente is een integer en professioneel opdrachtgever

De gemeente wil een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en 
opdrachtgever zijn. Ook willen we een professionele partner zijn in inkooptrajecten 
die we samen met anderen uitvoeren. Omgekeerd werkt de gemeente alleen samen 

met partners en opdrachtnemers die eerlijk en betrouwbaar handelen.

Hoe de gemeente hieraan invulling geeft, is te lezen in de volgende hoofdstukken.
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3 Inhoudelijke kaders en 
uitgangspunten

In hoofdstuk 2 hebben we de doelstellingen geschetst die de gemeente met het 
inkoopbeleid wil bereiken. Hieronder geven we per doelstelling aan welke inhoude-

lijke kaders en uitgangspunten wij hanteren om deze doelstellingen te bereiken.

3.1 De gemeente koopt doelmatig in

De uitgangspunten die de gemeente hanteert als het gaat om doelmatig inkopen, 

betreffen onder andere het gebruik van de EMVI-methodiek, de toepassing van 
categoriemanagement en het maken van afgewogen keuzes voor in- of uitbesteden. 
Hieronder lichten we de uitgangspunten nader toe.

EMVI

De gemeente stelt in lijn met de wet en de Gids Proportionaliteit de EMVI-methodiek 

(Econonomisch Meest Voordelig Inkopen) bij de inkoop als leidend principe. De 
gemeente streeft er bij elke aanbesteding actief naar om deze methodiek te hanteren 

zodat deze daadwerkelijk meerwaarde oplevert. Door kennisdeling en het centraal 
verzamelen van best practices en lessons learned zal de gemeente de komende jaren 
steeds meer bedreven raken in het toepassen van de verschillende stappen in de 

methodiek, zoals het opstellen van kwaliteitscriteria en het doen van uitvragen die in 
kwaliteiten zijn geformuleerd.

Total Cost of Ownership (TCO)
De gemeente streeft er (als onderdeel van de EMVI benadering) naar om daar waar 

mogelijk en opportuun bij inkopen TCO te hanteren. Dit houdt in dat we niet alleen 
kijken naar de kosten van de aanschaf, maar naar de kosten over de gehele levens-

duur van de levering of het werk.

2B-dienst / verlicht regime:
De gemeentelijke hanteert het uitgangspunt dat voor een 2B-dienst (ongeacht 
bedrag) een enkelvoudige onderhandse procedure kan worden gevolgd mits de 
opdracht geen grensoverschrijdend karakter heeft. Hierbij gelden de voorwaarden 
zoals opgenomen in artikel 2.39 van de Aanbestedingswet 2012. Dit uitgangspunt 

blijft van kracht. Welke diensten onder de 2B-diensten vallen, is beschreven in de wet.

Tenderboard
De gemeente richt tenderboards op, die (grotere) inkoopvraagstukken onafhankelijk 
en vooraf bekijken. Zij toetsen deze aan zaken zoals doelmatigheid, toepassing van 

beleidskaders, noodzaak en gebruik van de juiste aanbestedingstechnieken. Binnen 
de gemeente zullen meerdere tenderboards worden ingevoerd.
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Versterken concernsturing en categoriemanagement
De gemeente gaat de inkoop vanuit het principe van categoriemanagement organise-
ren. Dit houdt in dat alle inkopen worden ingedeeld in productgroepen en dat per 
productgroep gemeentebreed gekeken wordt naar optimalisatie van de inkoop. Met 
deze werkwijze beoogt de gemeente de samenhang tussen de inkopen onderling en 
de inbedding van inkopen in beleid te optimaliseren.

Zelf doen of uitbesteden
Vaak is het verstandig om gebruik te maken van externe bronnen (lees: leveranciers). 

Dat is de basis van inkoop. Maar soms is het beter om de behoefte aan een oplossing 
in te vullen met de mogelijkheden die de eigen organisatie biedt. In veel gevallen 
gebeurt dat al en wordt een levering of dienst binnen de gemeente gerealiseerd. 

Bijvoorbeeld door het IDC of de Haeghegroep. We spreken dan van inbesteden.

De keuze tussen in- of uitbesteden is een afweging die in beginsel door de lijn moet 
worden gemaakt, vanuit een juist inzicht in de mogelijkheden en beperkingen die de 
markt en de eigen organisatie bieden. Maar deze afweging is niet vrijblijvend. De 

afweging is verplicht als het gaat om producten die door de Haeghegroep kunnen 
worden gerealiseerd. Daarnaast is in de organisatie verankerd dat dingen die 

gezamenlijk kunnen worden aangepakt, ook daadwerkelijk gezamenlijk worden 
opgepakt in de vorm van shared services. Concreet betekent dit dat dienstonderdelen 
zaken die in een shared service zijn ondergebracht, niet meer zelfstandig op de markt 

kunnen inkopen, bestellen of aanbesteden.

Op basis van deze afspraken moet als vast onderdeel van het inkoopproces verkend 
worden of oplossingen al in de organisatie beschikbaar zijn. Als hulpmiddel zal op de 
Inkoopportal een lijst worden geplaatst van producten en diensten die binnen de 

eigen organisatie moeten worden afgenomen.

Administratieve lasten verlichten
Bij het aangaan van contracten wordt gestreefd naar verlichten van administratieve 
lasten voor aanbieder en gemeente. Ontzorgen van het primaire proces vindt 

bijvoorbeeld plaats door de producten uit mantelcontracten onder te brengen in een 
‘winkelfaciliteit’ in ORACLE.
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3.2 De gemeente benut bij inkoop de mogelijkheden om 
beleidsdoelen te realiseren

De gemeente heeft innovatie, Social Return, duurzaamheid en een goede relatie met 
het MKB hoog in het vaandel staan.

Deze beleidsgerichte onderwerpen worden vaak bekeken vanuit het PPP-principe. De 
3 dimensies People, Planet, Profit worden dan elk afzonderlijk, maar ook in onderlinge 

samenhang gezien. Na een periode waarin ‘duurzaam inkopen’ als een apart 
vakgebied werd gezien, wordt nu uitgegaan van professioneel inkopen waarbinnen 
duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is.

Binnen het gemeentelijk inkoopbeleid houden we rekening met alle drie de P’s, voor 

deze nota vertaald in de drie deelgebieden:
• Social Return (People): paragraaf 3.2.1;
• duurzaamheid in enge zin (Planet – milieuaspecten): paragraaf 3.2.2;

• MKB-vriendelijk en regionaal inkopen (Profit): paragraaf 3.2.3.

Stimuleren van innovatie is het vierde zelfstandige beleidsdoel. Innovatie is boven-
dien een instrument om op de andere beleidsterreinen hogere kwaliteit van de 
inkopen te realiseren.: paragraaf 3.2.4

3.2.1  de mogelijkheden bij inkoop om sociale doelen te realiseren

De gemeente Den Haag streeft naar een optimaal maatschappelijk rendement van 
haar investeringen. Daarom vraagt ze aan aanbieders een tegenprestatie in de vorm 
van Social Return. Onder Social Return verstaat de gemeente het zodanig inrichten 

van aanbestedingen dat er ook sociale doelen worden gerealiseerd c.q. dat er vanuit 
sociaal oogpunt positieve neveneffecten worden bereikt. Meer specifiek gaat het bij 

Social Return om inspanningen die de positie van mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt verbeteren.

Maatwerk
De afspraken over Social Return zijn vastgelegd in de  
Beleids regels Social Return. Deze regeling wordt ingezet  
in samen werking met diverse partners en is toegespitst  
op specifieke doelgroepen.
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De toepassing van de Beleidsregels Social Return is maatwerk. Uitgangspunt is dat 
minimaal 5% van de aanneemsom/opdrachtwaarde aan Social Return wordt besteed. 
Het mag echter niet zo zijn dat de strikte toepassing van de regeling er (mede) toe 
leidt dat de (bedrijfsvoering van de) opdrachtnemer in de problemen raakt, of dat de 
kwaliteit of het vereiste resultaat van de gegunde opdracht niet wordt behaald. 
Daarom dient bij het voorbereiden van een aanbesteding een zorgvuldige overweging 
plaats te vinden over de toepassing van de regeling.

Het uiteindelijke percentage en de uiteindelijke vorm van de Social Return worden 

afgestemd op de beleidsdoelstellingen van de gemeente, op de korte en middellange 
arbeidsmarkt ontwikkelingen (per branche/sector specifiek) en op de mogelijkheden bij 
de opdrachtnemer. Het toepasselijk  

percentage wordt (vooraf) in de aanbestedingsdocumenten opge nomen. Daarnaast 
worden ondernemers actief  

gestimuleerd om met andere innoverende en/of compen serende oplossingen te 
komen.

Coördinatie door Werkgevers Service Punt (WSP)
Het WSP regisseert en coördineert de uitvoering van de Beleidsregels Social Return 

voor de gemeente Den Haag. Daarnaast kan het WSP werkgevers faciliteren in de 
(rijks)doelstelling om meer mensen met een beperking aan te stellen. Dit kan door het 
aanbieden van geschikte kandidaten uit de verschillende doelgroepen.

Toepassing van de Beleidsregels

Tot nu toe hanteert de gemeente Den Haag de regeling bij opdrachten vanaf 
€ 207.000,-. Maar ook onder de drempel liggen vaak mogelijkheden om social return 
toe te passen. Uitganspunt is dan ook om ook bij de overige aanbestedingen zo veel 

als mogelijk kansen voor Social Return te benutten.

Inbesteden bij de Haeghe Groep
Een goed voorbeeld van een onderwerp waar gemeentelijke uitwerking van rijksbe-
leid en inkoop complementair zijn, is de sociale werkvoorziening de Haeghe Groep. De 

Haeghe Groep levert producten en diensten die in de bedrijfsvoering van de 
gemeente kunnen worden gebruikt, zoals schoonmaak, onderhoud van openbare 
ruimte, administratieve diensten en allerhande industriële producten.
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Daarom is in het gemeentelijk inkoopbeleid nadrukkelijk afname bij de Haeghe Groep 
geborgd. Alvorens een opdracht in de markt gezet wordt, onderzoekt de inkopende 
dienst of de opdracht door de Haeghe Groep kan worden uitgevoerd.

Pas als de algemeen directeur van de Haeghe Groep  
aangeeft de opdracht niet te kunnen uitvoeren, kan deze alsnog op de markt gezet 
worden. Maar ook in dat geval  

zal onderzocht worden of delen van de opdracht, al dan niet  
in samenwerking met marktpartijen, door de Haeghe Groep kunnen worden 

ingevuld.

Monitoring

De gemeente monitort op SMART-doelstellingen voor Social Return en rapporteert 
hierover jaarlijks.

3.2.2 de mogelijkheden bij inkoop om duurzaamheid te bevorderen.
Bij de inkoop van werken, leveringen en diensten weegt de gemeente duurzaam-

heidscriteria integraal mee. Te denken valt dan aan zaken als groen bankieren, 
biologische en lokale voedsel (catering), gebruik van Fair Trade produkten bij aanschaf 

middelen, het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen door de 
gemeente etc.

Daarmee verwacht de gemeente grote invloed te kunnen uitoefenen op de verduurza-
ming van zowel de productie van leveringen als de uitvoering van diensten en 

werken. Centrale kapstok voor de beleidsagenda is het manifest Professioneel 
Duurzaam Inkopen RIS 260909.

Uitgangspunten voor het Haagse beleid
• Voor een aantal inkoopcategorieën zijn op landelijk niveau duurzaamheidscriteria 

geformuleerd. De gemeente hanteert deze criteria als minimale duurzaamheidsei-
sen voor die categorieën. Dat wordt concreet door toepassing van de duurzaam-
heidscriteria van Agentschap NL (de nieuwe naam is: Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland) en het betrekken van door de raad gewenste vormen van 
maatschappelijk verantwoord inkopen. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de 
gemeentelijke inkoop steeds de maatschappelijke en economische ontwikkeling op 
het gebied van duurzaamheid weerspiegelt.
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• De gemeente zet extra in op die categorieën waar door aard en omvang van de 
inkoop substantiële duurzaamheidswinst kan worden behaald. Dat doen we door te 
streven naar een niveau van best practise.

Deze uitgangspunten worden concreet uitgewerkt in een beleids- en professionalise-
ringsagenda voor professioneel duurzaam inkopen RIS 271204.

Green spend analyses
Voor het realiseren van substantiële duurzaamheidswinst is het raadzaam om te 

bezien welke categorieën/inkooppakketten door omvang en aard in aanleg het meest 
kunnen bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld door een green spend analyse op de gemeen-
telijke uitgaven uit te voeren. Als daaruit blijkt dat een inkooppakket substantieel kan 

bijdragen aan de door het college gestelde milieu- en duurzaamheidsdoelen, dan zal 
in afstemming met de productgroepeigenaren worden bezien op welke wijze en in 

welke mate deze bijdrage kan worden ingevuld bij volgende aanbestedingen.

Monitoring

De gemeente monitort op SMART-doelstellingen voor duurzaamheid en rapporteert 
hierover jaarlijks in het gemeentelijke jaarverslag (hoofdstuk bedrijfsvoering).

CO2-reductie
Onderzocht wordt in welke mate binnen de aanbestedings criteria van marktpartijen 

kan worden geëist dat zij aantoonbaar CO2-reductie in hun productieproces 

nastreven.

Green deals
Landelijk zijn green deals in voorbereiding of al afgesloten.  
Dit zijn deals die de overheid sluit met bedrijven of maat schappelijke organisaties die 
duurzame initiatieven willen realiseren. Met de green deals verplicht de overheid zich 
om knelpunten voor deze initiatieven zo veel mogelijk weg te nemen.

De gemeente sluit waar mogelijk op deze landelijke green deals aan. Concreet wordt 
onderzocht of de gemeente kan aansluiten bij de Green deal Duurzaam GWW. Ook 

heeft de gemeente tijdens de Innovatie-estafette 2013 de Green deal Circulair 
inkopen ondertekend.



22 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Den Haag

Fair Trade gemeente
Het college wil graag dat het vanaf 2015 het predicaat Fair Trade Gemeente mag 
dragen. Om deze titel te bemachtigen moet Den Haag aan een zestal criteria voldoen. 
Eén van die zes criteria is dat de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geeft 
door Fair Trade producten in te kopen. Daartoe verdis conteert de gemeente de 
principes van eerlijke handel en de inkoop van Fair Trade producten in haar inkoop- 
en aanbestedingsbeleid.

Voorgaande leidt bijvoorbeeld in 2015 tot het aanbod van minstens vier eerlijke 

producten, zoals Fair Trade koffie en thee, in de gemeentelijke kantine. Op dit moment 
wordt al meer dan 60% van de koffie en thee Fair Trade ingekocht. Het college heeft als 
voornemen om vanaf 2020 alle koffie en thee met een  

Fair Trade keurmerk in te kopen. Het gaat hierbij om de merken, keurmerken en 
winkels die handelen volgens de internationaal afgesproken Fair Trade-criteria. Waar 

om juridische redenen niet expliciet naar Fair Trade producten gevraagd kan worden 
zal de uitvraag zoveel als mogelijk in lijn met de beginselen van  
Fair Trade worden geformuleerd.

Daartoe zullen in aanbestedingsdocumentatie waar mogelijk uitgangspunten 

worden opgenomen voor de inkoop van eerlijke producten, zoals een kostendekkende 
minimumprijs waarbij de leverancier een vaste minimumprijs garandeert om zeker 
te stellen dat de kosten van sociaal- en milieuvriendelijke productie worden gedekt.

3.2.3 de mogelijkheden om regionaal en MKB-vriendelijk in te kopen

Den Haag wil zich graag profileren als MKB-vriendelijke stad.  
In het Coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht' maakt Den Haag zich sterk voor 
een aantrekkelijk ondernemers klimaat en meer ruimte voor ondernemers. Deze 

ambities staan ook beschreven in de 'De Kracht van Kwaliteit', de Economische Visie 
van Den Haag en het Masterplan Dienst verlening 2012-2015, waarin de focus ligt op 

een reductie van de regeldruk en administratieve lasten van burgers en bedrijven in 
de stad.

In het verlengde van de gemeentelijke ambitie zich te profileren als MKB-vriendelijke 
stad maakt de gemeente Den Haag zich al geruime tijd sterk voor MKB-vriendelijk 
aanbesteden. De gemeente wil de kansen voor het Haagse MKB om mee te dingen 
naar aanbestedingen vergroten.
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Ook de invulling van innovatie, Social Return en duurzaam aanbesteden wil zij op een 
ondernemersvriendelijke wijze organiseren. MKB-vriendelijk aanbesteden is belang-
rijk, omdat het MKB een belangrijke regionale werkgever is. Het behoud van werkge-
legenheid en de stimulering van de economie zijn gemeentelijke taken waaraan 
aandacht moet worden besteed.

Bovendien kan bij kleinere opdrachten meer flexibiliteit en kwaliteit op onderdelen 

worden gewaarborgd.

De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
1 De invoering van een aanbestedingspaspoort. Het aanbestedingspaspoort overlapt 

deels met de nieuwe eigenverklaring uit de wet. Beide kunnen echter naast elkaar 

bestaan.
2 Het actief inzetten op regionale bedrijven en MKB-bedrijven bij onderhandse 

offerteprocedures.
3 Het tegengaan van het onnodig bundelen van grote opdrachten.
4 De hantering van het uitgangspunt van proportionele eisen, d.w.z. dat de eisen in 

aanbestedingen redelijk moeten zijn.

Om in contact te blijven met de markt is er o.a. vanuit het Bestuurlijk Overleg 
Economische Zaken (BOEZ) de Taskforce Aanbesteden ingesteld. In de Taskforce zitten 
vertegenwoordigers van MKB Den Haag, VNO-NCW Den Haag en de gemeente Den 

Haag die zich gezamenlijk inzetten voor MKB vriendelijk aanbesteden, duurzaam en 
innovatief aanbesteden en de invulling van Social Return.

Voor 2014/2015 heeft de Taskforce de volgende doelstellingen geformuleerd:
1 De realisatie van een gebruikersvriendelijke website;

2 Het vergoten van de toegankelijkheid voor het lokale en regionale bedrijfsleven;
3 Verbeterde werking van het klachtenloket voor aanbesteden;

4 Reductie van de administratieve lasten.

Onder andere vanuit de Taskforce Aanbesteden worden verder symposia en informa-

tiebijeenkomsten georganiseerd. De inkopers en ondernemers uit de Haagse regio 
zijn hierbij aanwezig.
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3.2.4 de mogelijkheden bij inkoop om innovatie te stimuleren
Het stimuleren van innovatie in de stad is een speerpunt van het college. Dit door 
zowel in eigen organisatie als in de stad voorwaarden voor innovatie te realiseren en 
door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Het programma Smart City is hiervan 
een krachtig voorbeeld maar de ambitie gaat verder dan het programma alleen. De 
omvang van de gemeentelijke inkoop biedt ook op dit punt mogelijkheden voor 
meerwaarde; zowel voor wat betreft de ingekochte leveringen, diensten en werken als 

voor het inkoopproces als zodanig.

Actief nastreven van innovatieve oplossingen
Minimaal dienen de inkoopprocessen te worden ingericht op een wijze die er voor 
zorgt dat de manier van aanbesteding en de manier waarop de uitvraag wordt 

geformuleerd innovatie niet belemmeren. Er zal onderzoek gedaan worden naar 
manieren om dit concreet in het aanbestedingsproces te borgen.

Bij de behoeftestelling die vooraf gaat aan de inkopen zijn de mogelijkheden het 
grootst om voorwaarden voor oplossingen buiten de geijkte paden te stellen. Door in 

de vraagstelling aan de markt innovatie expliciet te benoemen en innovatieve 
oplossingen bij de aanbesteding hoger te waarderen (binnen de kaders die de wet 

stelt) kan de markt actief worden uitgedaagd innovatievere oplossingen aan te 
dragen. Gedacht kan worden aan aanbesteden op basis van ‘opgave’ in plaats van 
product of oplossing (vragen om licht i.p.v. lampen).

Vanuit het Haagse deel van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West is 

bijvoorbeeld een stimuleringsregeling (Launching customerfonds) in onderzoek om 
een aanbestedingsinstrument voor innovaties op maatschappelijke thema’s te 
realiseren. Symposia, bijeenkomsten en andere contacten met het MKB en het lokale 

bedrijfsleven worden actief benut om gezamenlijk met de markt de mogelijkheden 
voor de inkoop van innovaties te verkennen.

De inkoopprocessen en de advisering door de inkooporganisatie dienen zo ingericht 
te worden dat innovatieve oplossingen mogelijk worden, maar dit vraagt ook een 

andere mindset bij alle ambtenaren die betrokken zijn bij die behoeftestelling.

Innovatieve aanbestedingsvormen
Allereerst wordt waar mogelijk bezien of innovatieve aanbestedingsmethoden 
kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van innovatieve aanbestedingsvormen zijn 
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Concurrentiegerichte dialoog, Prijsvraag, Best Value Procurement (Prestatie inkoop) 
en Elektronische veiling.

Indien deze vormen worden gehanteerd moeten zowel de aanbestedende dienst als 
de inschrijvende partijen hier klaar voor zijn. Om dit doel te bereiken dienen deze 
vormen onder de aandacht te worden gebracht.

Voor nieuwe vormen van aanbesteden kan tevens worden gedacht aan Elektronisch 
aanbesteden. Op dit moment is het alleen voor de Europese aanbestedingen wettelijk 
verplicht om via TenderNed te publiceren (aankondiging en gegunde opdracht). Door 

de nieuwe Richtlijn, welke met ingang van 2016 wordt geïmplementeerd in nationale 
wetgeving, worden de procedurestappen tot en met de definitieve gunning ook 

verplicht gesteld. Voor die tijd wordt deze nieuwe vorm van aanbesteden ook binnen 
gemeente Den Haag ingevoerd. Voor de meervoudig- onderhandse aanbestedingen 
wordt momenteel onderzocht of de processtappen voor de inkopende medewerkers 

kan worden gedigitaliseerd.

3.3 De gemeente koopt vanzelfsprekend rechtmatig in

Inkoop is zoals in de inleiding aangegeven primair een van de instrumenten die de 
lijn kan inzetten bij het verwezenlijken van bestuurlijke doelen. De lijnmanagers zijn 

echter niet helemaal vrij in de inkoop van leveringen, werken en diensten. Zo moeten 
zij bevoegd zijn om in te kopen, binnen de grenzen van hun mandaat blijven en zich 
houden aan de wet en interne regelingen. Deze regels, zowel extern als intern, zijn 

niet vrijblijvend. De gemeente vindt het immers belangrijk dat de bestaande wet- en 
regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid worden 

nageleefd.

Wettelijke kaders (extern)

Vooreerst zijn er wettelijke bepalingen (zoals aanbestedingsregels) van toepassing op 
vrijwel elke inkoop van enige omvang. De regels zijn onder andere vastgelegd in:
• Richtlijn 2004/18/EG
• Aanbestedingswet 2012 en flankerend beleid
• Gids proportionaliteit

• ARW 2012
Zodra er nieuwe wetgeving is wordt die vanzelfsprekend ook toegepast.
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De gemeente is één entiteit
Binnen de wettelijke kaders willen we één regel nader benoemen. Dat is de regel dat 
de gemeente wettelijk gezien één entiteit is. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor 
het bepalen van de toepasselijkheid van de aanbestedingsregels. Praktisch betekent 
dit het volgende

Voor het bepalen van 'de waarde van een opdracht' moet worden gekeken naar de 

gemeente als geheel en niet naar de waarde die de opdracht voor een 
dienst(onderdeel) heeft.

Het feit dat de gemeente één entiteit is, betekent echter niet dat alle soortgelijke 
opdrachten van alle afdelingen altijd moeten worden opgeteld voor de waardebepa-

ling. De uit zonderingen zijn echter beperkt en aan wettelijk regels gebonden. 
(bijvoorbeeld CPV codes)

En ook als de totale waarde gemeentebreed boven de aan bestedingsdrempel ligt 
betekent dat niet automatisch dat  

dan de inkopen in 1 aanbesteding moeten worden gebundeld.  
In lijn met de aanbestedingswet kunnen (en moeten) aan bestedingen een proportio-

nele omvang hebben die kleinere ondernemers de gelegenheid geeft kansrijk in te 
schrijven.  
Dit kan worden ondervangen door bij een Europese aanbesteding te werken met 

kleinere opdrachten of percelen.

Het inkoopbeleid van de gemeente is er nadrukkelijk op  
gericht om deze morgelijkheid om aanbestedingen ook voor kleinere ondernemingen 
toegankelijk te houden te benutten.  

(paragraaf 3.2.3)

Het artikel over waardebepaling regelt bovendien iets anders voor homogene 
leveringen dan voor werken. Homogene leveringen en diensten moeten in de regel 
voor de hele gemeente worden opgeteld om deze waarde te bepalen.

De vraag wat één opdracht is, ligt complexer en is iets wat  
per geval beoordeeld moet worden.
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De vuistregel is dat er gekeken moet worden naar welke werkzaamheden technisch 
en economisch één geheel vormen.  
In een bouwproject mag men dus wel degelijk afbakeningen maken op basis van het 
uitvoeringsgebied of de planning.

Een opdracht mag in elk geval nooit gesplitst worden om de aanbestedingsplicht te 
omzeilen. Er kunnen aparte aan bestedingen gevoerd worden of de aanbesteding kan 

in percelen opgedeeld worden. Het gaat er om dat die  
afbakeningen logisch zijn en niet het doel hebben om de aanbestedingsplicht te 

omzeilen.

Het feit dat de gemeente één entiteit is, betekent tenslotte  

niet dat zij haar inkoop moet centraliseren. Dat is een  
organisatorisch en doelmatigheidsvraagstuk.  

Hoe de gemeente hier mee omgaat wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3.

Mantelovereenkomsten

Voor veel inkopen is vanwege deze entiteitsbepaling en omwille van de efficiëntie 
gekozen voor centrale aanbesteding en het sluiten van centrale (mantel)overeenkom-

sten. Wanneer er gemeentebrede overeenkomsten zijn gesloten (o.a. shared-service-
mantel) is afname binnen deze overeenkomsten verplicht. Van deze interne verplich-
ting kan bij hoge uitzondering worden afgeweken, na toetsing in een tenderboard, 

maar dan blijven wel de wettelijke drempels van toepassing en moeten de uitzonde-
ringen in de aanbestedingsdocumenten zijn omschreven.

Gemeentelijke regelingen
Als uitwerking van de wetgeving en als uitwerking van de bestuurlijke beleidsdoelen 

heeft het college een aantal regelingen vastgesteld die binnen de gemeentelijke 
organis atie verplichtend zijn.

De vigerende regelingen worden gepubliceerd op de  
website www.denhaag.nl

Inkoopvoorwaarden
De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente zijn in 2009 vastgesteld en van 
toepassing op alle gemeentelijke inkopen, met uitzondering van situaties waar 
specifieke voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard.  



28 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Den Haag

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ICT opdrachten (ARBIT (Rijksvoorwaarden)).  
In de praktijk kan de gemeente op dit moment ook gebruikmaken van landelijke 
standaarden op het gebied van werken, en van algemene voorwaarden voor leverin-
gen en diensten. Onderzocht wordt de mogelijkheid om nieuwe meer gedifferenti-
eerde inkoopvoorwaarden te formuleren.

Klachtenafhandeling

Als flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012 is het advies ‘Klachtafhandeling 
bij aanbesteden’ vastgesteld. Dit advies bevat een standaard voor het vrijwillig 

(lokaal) afhandelen van klachten bij aanbestedingen. De gemeente Den Haag heeft 
het klachtenmeldpunt ondergebracht bij de afdeling Juridische Zaken van de 
Bestuursdienst.

3.4 De gemeente is een integere en professionele 
opdrachtgever

Integriteit en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden in het inkoopbeleid. 

Hieronder wordt beschreven hoe de gemeente daar invulling aan geeft.

3.4.1 Integer

Om integriteit te waarborgen heeft de gemeente allereerst de Gedragscode 2008 
vastgesteld. Hierin staan de gedragsregels die gelden voor de medewerkers van de 
gemeente Den Haag. Deze regels betreffen bijvoorbeeld de vertrouwelijke behande-
ling van prijs- en producttechnische informatie, het afwijzen van geschenken en de 
zorgvuldige manier waarop met eventuele familiebelangen moet worden omgegaan. 

Naast deze regels worden de medewerkers de komende jaren ook getraind in morele 
oordeelsvorming. Tenslotte zal inkoop betrokken worden bij een risico-analyse van 
kwetsbare processen.

Functiescheiding

Integriteit wordt ook geborgd door functiescheiding of het vierogenprincipe. Dit 
betekent dat er altijd verschillende personen bij de inkoop betrokken zijn.
Voor onderhandse aanbestedingen zijn dit ten minste:
1  de persoon die een leverancier selecteert;
2 de persoon die de opdracht geeft, c.q. het contract ondertekent en die de levering 

bevestigt;
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3 de persoon die de factuur accordeert.
Bij voorkeur worden deze drie rollen door verschillende personen uitgevoerd, maar op 
zijn minst zijn de tweede en de derde rol gescheiden. Dit is verwerkt in het 
mandaatbesluit.
Bij Europese aanbestedingen is er een groter aantal personen betrokken. Zo moet de 
beoordelingsgroep die op basis van de aanbestedingen de leverancier(s) selecteert en 
gunt, uit een voldoende representatief aantal leden bestaan.

Financieel belang

Het is niet toegestaan dat de gemeente enkelvoudig onderhands een opdracht plaatst 
bij een bedrijf waar een medewerker van dezelfde afdeling een belang in heeft. Deze 
regel geldt zowel voor eigen medewerkers als voor extern ingehuurde medewerkers. 

Het bedrijf is niet uitgesloten voor de opdracht, maar de inkoop moet meervoudig 
onderhands of openbaar worden aanbesteed.

Integriteit partners en opdrachtnemers
De gemeente wil graag een integere en professionele opdrachtgever zijn. Omgekeerd 

verwachten wij van onze partners en opdrachtnemers dat deze ook eerlijk en 
betrouwbaar handelen. Niet alleen als het contract al getekend is, maar ook in de 

aanloopfase daarnaartoe. Dit geldt zowel voor leveranciers die inschrijven op 
aanbestedingen als voor alle andere leveranciers.

De gemeente wil geen zaken doen met ondernemers/ondernemingen die zich 
bezighouden met criminele of illegale praktijken. Om dat zeker te stellen moeten 

potentiële opdrachtnemers volgens de wet een Uniforme Eigen Verklaring hierom-
trent ondertekenen. Daarnaast zal bij een voorgenomen gunning gevraagd worden 
om nadere bewijsstukken aan te leveren, ter controle van de ondertekende verklaring. 

Indien daar aanleiding toe bestaat, houdt de gemeente zich het recht voor een 
BIBOB-onderzoek naar de potentiële opdrachtnemer te laten uitvoeren.

Verder geldt dat manipulatief inschrijven is verboden. Bij het opstellen van aanbeste-
dingsdocumenten wordt bovendien nadrukkelijk onderzocht en zo nodig beschreven 

hoe ‘onwenselijk strategisch inschrijven’ wordt voorkomen.
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3.4.2 Professioneel
De gemeente stelt zich ten doel stelt professioneel in te kopen. Dit uit zich op de 
volgende manieren:

• Heldere rollen en bevoegdheden 
Helderheid hierover is een belangrijke voorwaarde voor een professioneel inkoop-
proces. Daarnaast hanteren we een mandaat- en volmachtregeling waar alle 

diensten aan gehouden zijn. De mandaatregeling is te vinden op de website www.
denhaag.nl.

• Inkoopportaal 
Er is op het gemeentelijk intranet sinds september 2014 een gemeentebreed 

inkoopportaal beschikbaar, dat wordt gevuld door de inkoopafdelingen van de 
gemeente. Hier kunnen ambtenaren alle relevante informatie over inkoop vinden, 

zoals contactgegevens, handboeken en inhoudelijke contractinformatie. 
 
Daarnaast zal via het portaal een inkooptoolkit beschikbaar worden gesteld. Deze 

geeft medewerkers de mogelijkheid een inkooptraject aan te melden. Na deze 
aanmelding zal de medewerker in het inkooptraject worden begeleid en geadvi-

seerd en voorzien worden van de juiste formats en documenten.

• Vastleggen ervaring en evaluaties 

Aanbestedingen worden door de gedocumenteerd en na gunning geëvalueerd. 
 

Daarnaast is het gebruikelijk dat partijen die een aanbesteding hebben verloren, 
gebruik kunnen maken van een toelichtingsgesprek over hun afwijzing. Doel 
hiervan is om de partijen constructieve feedback te geven, zodat zij bij een volgende 

aanbesteding mogelijk een betere aanbieding kunnen doen. In dit gesprek moti-
veert de interne opdrachtgever alleen de score van de betreffende kandidaat; er 

wordt vanzelfsprekend geen bedrijfsgevoelige informatie van andere inschrijvers 
gedeeld. 
 

Na afronding van de uitgevoerde levering, dienst of werk, evalueert en registreert 
de interne opdrachtgever de prestaties van de leverancier.
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• Nauwe samenwerking met de lijnmanagers 
Uiteindelijk is inkoop een uitvloeisel van de keuzes die de lijn maakt over de inzet 
van mensen en middelen. Om de lijn maximaal van de mogelijkheden van inkoop te 
laten profiteren, is het van belang dat de inkooporganisatie investeert in de relatie 
met het primaire proces. 
 
De kansen om de kwaliteit van een inkoop en het aanbestedingsproces te verhogen 

zijn het grootst in de initiatieffase bij de opdrachtgever. Het streven is daarom dat 
de inkoop afdelingen niet alleen betrokken worden op het moment dat een aanbe-

steding start, maar vooral ook in eerdere stadia. Daarom is het van belang dat de 
inhoudelijke afdelingen toekomstige inkooptrajecten tijdig aan de inkoopafdelin-
gen kenbaar maken. 

 
De inkoopafdelingen verzorgen regelmatig presentaties voor de organisatie. 

Daarmee wordt bereikt dat voor de start van een inkooptraject de betrokkenen 
alvast kennis hebben kunnen maken met de mensen, de mogelijkheden en de regels 
en procedures die samenhangen met het aanbestedingsproces. 

 
Als onderdeel van categoriemanagement wordt in de toekomst ook actief met de 

lijn verkend welke vraagstukken en daarmee samenhangende inkoopbehoeften er 
bestaan of in de toekomst kunnen ontstaan. Daarbij is onder andere van belang dat 
wordt vastgesteld welke beleidskeuzen moeten worden gemaakt voordat een 

inkoop- en aanbestedings traject kan worden gestart.

• In context opereren 
Professionaliteit betekent binnen de gemeente Den Haag ook het herkennen van 
externe bronnen en ontwikkelingen die van nut kunnen zijn voor de verdere 

ontwikkeling van inkoop. Niet zelf het wiel uitvinden, maar leren van andere 
organisaties. En wanneer de kennis niet in bijvoorbeeld best practises voorhanden 

blijkt, dan samen optrekken met anderen om nieuwe oplossingen uit te proberen. 
 
Gelegenheden waarbij wij onze kennis en ervaringen delen, zijn bijvoorbeeld de 

structurele overleggen met de G4 over juridische en inkoop- en aanbestedingsza-
ken, de koepels en overleggen met inkoopaspecten zoals op beleidsterreinen 
duurzaamheid en Social Return. 
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Daarnaast onderkent en herkent de gemeente de ontwikkelingen die op de markt 
spelen en inkoop op een hoger plan brengen. Binnen PIANOO en VNG bijvoorbeeld 
zijn ontwikkelingen waar wij zo mogelijk op aansluiten

3.4.3 Efficiënt
Als onderdeel van onze professionaliteit streven we als gemeente naar zo veel 
mogelijk efficiëntie. We bevorderen de efficiëntie van de inkoop op verschillende 

manieren:

• Efficiënt door gebruik van standaarden 
Voor vrijwel alle aspecten van het aanbestedingsproces hanteert de gemeente 
standaard formats. Hierdoor wordt niet alleen gewaarborgd dat procedures 

rechtmatig, foutloos en volgens planning verlopen, maar kan de interne opdracht-
gever ook vertrouwen op een solide basis. De formats zijn bovendien voorzien van 

aanbevelingen en voorbeelden waarmee bijvoorbeeld eisen en wensen sneller 
kunnen worden geformuleerd.

• Efficiënt door het gebruik van techniek/ ICT 
Alle Europese aanbestedingen moeten verplicht worden gepubliceerd op Tender-

ned.nl. Dit vindt plaats via de inkoopbureaus. 
 
De gemeente legt alle inkoopprocessen vast in, en volgens de standaarden van, het 

bedrijfsvoeringssyteem ORACLE EBS/OBIEE. De gemeente gebruikt de management-
informatie uit dit systeem om onder andere goede spendanalyses te maken.
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