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voor 2010 ruimschoots gehaald.2 Het Rijk 
kocht voor 99,8% duurzaam in. De provincies 
kochten voor 96% duurzaam in en overtreffen 
daarmee hun 50%-doelstelling ruimschoots. 
Gemeenten haalden een gemiddelde score 
van 88,8% en voldeden daarmee ook ruim 
aan de 75%-doelstelling. Bij deze onderzoeks-
resultaten plaatsen de onderzoekers van KPMG 
de volgende kanttekening (p. 17). ‘De reikwijdte 
en uitgangspunten van het onderzoek hebben 
ertoe geleid dat weliswaar sprake is van een hoge 
respons (66%) maar dat geen sprake is van een 
representatieve steekproef. Verder is sprake van 
invulling op basis van vrijwilligheid, is het principe 
van "high trust" gehanteerd en hebben wij geen 
controles ter plaatse uitgevoerd. Hierdoor is het 
ook onbekend waarom organisaties de vragen-
lijst niet invullen.’
Ook de wijze waarop het onderzoek heeft plaats-
gevonden roept vragen op. Het onderzoek heeft 
alleen betrekking op de 52 productgroepen 
waarvoor het Agentschap.nl duurzaamheids-
criteria had ontwikkeld. Dat is niet bepaald 
representatief te noemen.

Voor dit onderzoek moesten overheidsinstanties 
39 vragen beantwoorden over borging van duur-
zaam inkopen, toepassing van sociale aspecten 
en social return en toepassing van duurzame 
minimumeisen, gunningscriteria en contractvoor-
waarden. Niet gevraagd werd of de aanbeste-
dende dienst had geverifieerd of de onderneming 
ook aan de gestelde eisen voldeed. Voldoende 
was dat er duurzaamheidseisen waren gesteld. 
Niets meer en niets minder. Het duurzaamheids-
beleid is slechts een papieren exercitie. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat duur-
zaamheidsbeleid voor politici en ambtenaren een 
heel andere wereld is dan die van het realiseren 
van concrete resultaten. 

Aanbestedingsrechtelijk kader
Duurzaam inkopen begint met het in acht nemen 
van de beginselen van non-discriminatie en trans-
parantie, die de krijtlijnen zijn voor het duurzame 
speelveld. Uitvloeisel van het non-discriminatiebe-
ginsel is dat specificaties,  uitvoeringsvoorwaarden, 
geschiktheidseisen en gunningscriteria verband 
moeten houden met het voorwerp van de opdracht. 

De mythe van duurzaam inkopen
Tegenwoordig hanteert bijna iedere overheidsorganisatie duur-
zaamheidscriteria. Dat wekt de indruk dat onze overheid heel 
duurzaam inkoopt. Maar is dat zo? In het eerste deel van dit 
 artikel wordt onderzocht of duurzaamheidsdoelstellingen voor 
2010 werkelijk zijn gehaald. Vervolgens komt de vraag aan de 
orde: waren die duurzaamheidseisen wel rechtmatig?

Inleiding
Duurzaam ondernemen (maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen) is het bewust richten van 
de (bedrijfs)activiteiten op waardecreatie, op 
langere termijn in drie dimensies. Het gaat hier om 
 sociaal-maatschappelijke, ecologische en finan-
cieel-economische dimensies, de zogenoemde 
Triple P bottom line (People, Planet, Profit).1 De kern 
is een balans te vinden tussen people, planet en 
profit. Deze balans moet leiden tot betere resulta-
ten voor zowel het bedrijf als de samenleving.
In 2004 besloot de Tweede Kamer dat het Rijk, 
inclusief zbo’s, in 2010 100% duurzaam moest 
inkopen. Voor gemeenten werd het ambitieni-
veau op 75% gesteld en voor waterschappen en 
provincies op 50%. Voor universiteiten en het 
hoger en middelbaar beroepsonderwijs werd de 
lat voor 2012 op 50% gelegd. Per 2015 moeten 
alle overheden voor 100% duurzaam inkopen. 

Hoe duurzaam werd in 2010 
ingekocht?
Volgens het rapport Monitor duurzaam inkopen 
van KPMG werden de gestelde doelstellingen 
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Richtlijn 2004/18 en overweging 43 Voorstel 
nieuwe aanbestedingsrichtlijn4) en niet dis-
criminerend zijn (overweging 33 Richtlijn 
2004/18). Ongeoorloofd is bijvoorbeeld de 
voorwaarde dat adviesbureaus een beleid moe-
ten voeren dat gericht is op vermindering van 
CO2-uitstoot. Immers: CO2-uitstoot heeft geen 
enkele relatie met de kwaliteit van adviezen.

Geschiktheidseisen en 
 gunningscriteria
Ook hier geldt dat deze criteria verband moeten 
houden met het voorwerp van de opdracht. Bij het 
opstellen van duurzame geschiktheidseisen zal de 
aanbesteder het programma van eisen als inspi-
ratiebron moeten gebruiken. Voor een architec-
tenselectie voor het ontwerpen van een duurzaam 
gebouw kan men de geschiktheidseis verlangen 
dat architecten over aantoonbare ervaring, kennis 
en expertise beschikken om het gebied duurzaam 
te ontwerpen. De eis dat het architectenbureau 
maatschappelijk verantwoord moet ondernemen 
is daarentegen niet geoorloofd. Daarnaast zullen 
de geschiktheidseisen zodanig zijn geformuleerd 
dat zij niet alleen duidelijk voor inschrijvers zijn, 
maar ook gegevens opleveren die meetbaar, ver-
gelijkbaar en verifieerbaar zijn. Daar ontbreekt 
het nogal eens aan.
Voor duurzame gunningscriteria is het van 
hetzelfde laken een pak. Er moet een directe 
relatie zijn met de opdracht (art. 53 lid 1 sub a 
Bao). Of zoals de eerste overweging van Richtlijn 
2004/18 het verwoordt: ‘[...] mogelijkheden 
[die] aanbestedende diensten hebben om aan 
de behoeften van het betreffende publiek te 
voldoen, o.a. op ecologisch en sociaal gebied, 
op voorwaarde dat dergelijke criteria verband 
houden met het voorwerp van de opdracht, 
de aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid bieden, uitdrukkelijk zijn ver-
meld en met in achtneming van de algemene 
Verdragsbeginselen’. In de praktijk schort het 
daar nogal eens aan. Zo hanteerde een brand-
weerkorps als gunningscriterium een algemene 
visie op het gebied van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen voor de levering van 
ademluchtapparatuur. Alsof die visie betere 
ademlucht oplevert! Milieu- en sociale criteria 
mag men toepassen mits zij inhoudelijk aan-
sluiten bij de opdracht en geen ongelimiteerde 
vrijheid van keuze in de aanbesteding opleveren, 
uitdrukkelijk zijn genoemd en voldoen aan alle 
aanbestedingsbeginselen.5

Interessant in dit verband is dat het voorstel 
nieuwe aanbestedingsrichtlijn de mogelijkheid 
biedt in de technische specificaties en gunnings-
criteria verwijzingen op te nemen naar alle 

Indien een minder nauwe relatie met de opdracht 
is toegestaan, bestaat het risico dat binnen 
de Europese Unie verschillen ontstaan bij de 
toepassing van de aanbestedingsvoorschriften. 
Ondernemers uit de ene lidstaat zouden bevoor-
deeld of benadeeld kunnen worden ten opzichte 
van ondernemers uit een andere lidstaat. Zo kan 
bijvoorbeeld in het geval van leveringen van goede-
ren de eis worden gesteld dat de door de inschrij-
vers gebruikte kantoorgebouwen uitsluitend met 
zonne-energie worden verwarmd. Dit zou een 
bevoordeling betekenen van bedrijven uit lidstaten 
met  bepaalde weersomstandigheden die gunstig 
zijn voor de opwekking van zonne-energie.3

Het transparantiebeginsel impliceert dat alle voor-
waarden en criteria op een duidelijke, precieze en 
ondubbelzinnige wijze moeten zijn geformuleerd. 
Dat betekent dat alle behoorlijk geïnformeerde 
en normaal oplettende inschrijvers de juiste 
draagwijdte kunnen begrijpen en deze op dezelfde 
wijze interpreteren (Succhi di Frutta, C-496/99P). 
Voorts moeten aanbesteders in staat zijn te beoor-
delen of de inschrijvingen aan de gestelde voor-
waarden en eisen voldoen.

Specificaties
Specificaties en kenmerken moeten zodanig 
nauwkeurig zijn geformuleerd dat het voorwerp 
van de opdracht voor inschrijvers duidelijk is 
(art. 23 lid 3 sub b Bao). De Noord-Hollandse 
koffiezaak (C-368/10 van 10 mei 2012; zie pag. 
6 en 7 van deze nieuwsbrief voor een bespreking 
van dit arrest) leert ons dat het louter verwijzen 
naar de keurmerken Max Havelaar en EKO voor 
de levering en het beheer van koffieautomaten 
onrechtmatig is. Of zoals het EU Hof verwoord-
de (r.o. 70): ‘[...] door in de offerteaanvraag te 
eisen dat bepaalde te leveren producten van een 
bepaalde milieukeur waren voorzien in plaats 
van de voor die milieukeur vastgelegde gedetail-
leerde specificaties te gebruiken, een met artikel 
23, lid 6 Richtlijn 2004/18 onverenigbare 
technische specificatie heeft vastgesteld’. Ook 
generieke verwijzingen naar de door Agentschap.
nl geformuleerde duurzaamheidscriteria voor 
productgroepen zijn onwettig. Men zal de 
duurzaamheidscriteria gedetailleerd moeten 
benoemen. Kortom, de imperatieven van de aan-
bestedingswetgeving kan men niet langer als een 
lastige bijkomstigheid beschouwen.
Nauw verwant aan specificaties zijn uitvoerings-
voorwaarden. Uitvoeringsvoorwaarden kunnen 
betrekking hebben op beroepsopleidingen, 
bestrijding van werkloosheid of bescherming 
van het milieu. Uitvoeringsvoorwaarden zijn 
toegestaan, mits zij verband houden met het 
voorwerp van de opdracht (overweging 1 

factoren die rechtstreeks verbonden zijn met het 
productieproces. Wij kunnen hier bijvoorbeeld 
denken aan bescherming van gezondheid en 
bevordering van sociale integratie van bij het 
productieproces betrokken werknemers, inclusief 
de toegankelijkheid van gehandicapten. Echter, 
een algemeen vereiste als van maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap dat het geheel 
van de werkzaamheden van de onderneming 
omvat, is niet geoorloofd.6 Nieuw in het voorstel 
is dat externe milieukosten die een rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus bij de beoor-
deling van inschrijvingen mogen worden betrok-
ken. In de Tender Nieuwsbrief van april 2012 is dit 
gunningscriterum behandeld.7

De conclusie is dat duurzaamheidscriteria alleen 
zijn geoorloofd indien zij enerzijds een directe 
relatie hebben met het programma van eisen 
en duidelijk zijn voor inschrijvers, en anderzijds 
verifieerbaar zijn. Generieke verwijzingen naar 
keurmerken of de duurzaamheidseisen van 
Agentschap.nl voldoen daar niet aan!

Wat moet er gebeuren?
Het stellen van duurzaamheidseisen is meer dan 
een administratieve vingeroefening. Formuleren 
van duurzaamheidseisen vereist vakman-
schap! Duurzaam inkopen begint met relevante 
duurzaamheidseisen in het programma van eisen 
op te nemen. Vervolgens is het programma van 
eisen de inspiratiebron voor het formuleren van 
duurzame geschiktheidseisen, gunningscriteria 
en contract- en uitvoeringsvoorwaarden. De 
aard van de opdracht is derhalve bepalend of er 
duurzaamheidseisen kunnen worden gehanteerd 
en welke. Anders gezegd, het duurzaamheids-
beleid moet gericht zijn op duurzaamheids-
differentiatie.

mr. H.J. van der Horst

PPS Adviseurs Overheidsopdrachten

Noten
1.  SER, De winst van waarden, Publicatienummer 11, 15 

december 2000, p. 13-14.

2.  KPMG Advisory; Monitor duurzaam inkopen 2010, 15 

juni 2011.

3.  Groenboek modernisering aanbestedingsrichtlijnen, 

COM(2011) 15 definitief, 27 januari 2011, p. 44.

4.  Com(2011) 896 definitief van 20 december 2011.

5.  Concordia Bus Finland, zaak C-513/99.

6.  Toelichting Voorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, 

p. 10.

7.  Zie H.J. van der Horst, ‘Voorstel aanbestedingsricht-

lijn Oude wijn in nieuwe zakken – maar wel klare wijn’, 

Tender Nieuwsbrief, 3, april 2012.
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De Wet Bibob toegepast

De Wet Bibob
De Wet Bibob staat voor bevordering integri-
teitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 
Deze wet bepaalt dat bestuursorganen kunnen 
weigeren een beschikking te geven (of deze 
kunnen intrekken), een subsidie te verlenen of 
een overheidsopdracht te verstrekken indien 
ernstig gevaar bestaat dat deze mede zal worden 
gebruikt om strafbare feiten te plegen of gel-
delijk voordeel uit strafbare feiten te benutten. 
Sinds de start in 2003 is de toepassing van deze 
wet door sommigen omstreden. Bij deze per-
sonen bestaat het beeld dat bonafide bedrijven 
het ondernemen moeilijk wordt gemaakt door 
het intrekken van vergunningen op grond van 
vage vermoedens, de extra administratieve 
lasten door de in te vullen vragenlijsten en het 
overschrijden van termijnen voor aanvragen. 

Dit beeld is echter niet terecht. De Wet Bibob 
heeft juist als doel ervoor te zorgen dat de 
onder- en bovenwereld niet met elkaar verweven 
raken. Hiertoe moet de overheid alles doen om 
te voorkomen dat vergunningen, subsidies of 
opdrachten worden misbruikt om crimineel geld 
te benutten (door onder meer witwassen). Een 
aanvrager van een vergunning of inschrijver bij 
een aanbesteding zal daarvoor een aantal vragen 
moeten beantwoorden, zodat de overheid kan 
controleren of de ondernemer geen criminele 
intenties heeft. Deze controle beschermt de 
bonafide ondernemers tegen criminele organi-
saties en dit zorgt voor een eerlijke concurrentie-
positie voor de integere bedrijven.

Voordat een besluit om een vergunning te wei-
geren of een inschrijver uit te sluiten wordt geno-
men, wordt een gedegen onderzoek uitgevoerd. 
Anders dan door sommigen wordt gedacht, zijn 
vage vermoedens en veroordelingen in het ver-
leden zeker niet voldoende voor een negatief 
besluit. Proportionaliteit is hierbij het kernbegrip. 
Een strafbare gedraging uit het verleden moet in 
verhouding staan tot de opdracht waarop wordt 
ingeschreven of de vergunning die wordt aange-
vraagd. Een veroordeling voor rijden onder 

invloed of het ontduiken van belasting hoeft het 
verlenen van een opdracht voor het realiseren 
van een nieuwe brug over een kanaal niet in de 
weg te staan. Ook de tijd die tussen de criminele 
gedraging en de aanvraag of inschrijving ligt, is 
van belang. ‘Eens een boef, altijd een boef’ gaat 
dus zeker niet op. Ook het hebben van ‘foute’ 
(zakelijke) relaties is onvoldoende. Er moet een 
direct verband kunnen worden aangetoond, 
waarbij vooral de mate van zeggenschap van 
belang is. Een besluit tot weigering of uitsluiting 
wordt dus gebaseerd op feiten en omstandig-
heden. Ook vermoedens voor toekomstige 
criminele gedragingen moeten voortkomen uit 
feiten en omstandigheden en dan nog is de ernst 
van dit vermoeden bepalend voor het besluit.

De Eenheid Screening en 
Bewakingsaanpak bij de 
 provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland toetst de integri-
teit van bedrijven bij aanbestedingen van over-
heidsopdrachten. Het gaat dan om opdrachten 
in de sector bouw waarvan de waarde boven de 
Europese drempelbedragen ligt (! 5.000.000 
bij werken en ! 200.000 bij diensten en leve-
ringen). Daarnaast worden aanvragers van 
subsidies en van een vergunning waarvoor een 
milieutoets noodzakelijk is, getoetst. Dit in 
tegenstelling tot veel gemeenten. Bij deze over-
heidslaag gaat het meestal om vergunningen 
voor bouwen of het exploiteren van horecagele-
genheden en seksinrichtingen. 

Bij de provincie Noord-Holland is een team 
van zes medewerkers verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van de integriteitstoetsen. Deze 
medewerkers vormen samen de Eenheid 
Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid 
SBA). Het team bestaat uit mensen met een 
criminologische, juridische en economische 
achtergrond. Zo kunnen de onderzoeken vanuit 
verschillende invalshoeken worden uitgevoerd. 
Om de aanvragers en inschrijvers duidelijkheid 
te geven, werkt de Eenheid SBA zo open en 
transparant mogelijk. De regels die voor een 

onderzoek  gelden, de vragenformulieren die 
moeten worden ingevuld en de informatie over 
toepassing van de Wet Bibob zijn op de website 
van de provincie te vinden. Daarnaast wordt de 
inschrijver of aanvrager altijd de mogelijkheid 
geboden zijn zienswijze op het advies van de 
Eenheid SBA kenbaar te maken. 

Het onderzoek van de Eenheid SBA bestaat 
uit een onderzoek in openbare bronnen (zoals 
het kadaster, het handelsregister, het internet 
en jaarrekeningen). Alleen in het geval dat na 
dit onderzoek nog twijfel blijft bestaan over de 
integriteit van het bedrijf, vraagt de Eenheid 
SBA om advies bij het landelijk Bureau Bibob. 
Dit bureau heeft toegang tot informatie uit 
gesloten bronnen (van de politie, het openbaar 
ministerie en de belastingdienst). De Eenheid 
SBA verwerkt dit advies is haar eigen adviesrap-
port aan het college van Gedeputeerde Staten. 
Het college neemt vervolgens een besluit over 
de aanvrager of inschrijver. Hierbij worden 
aspecten als maatschappelijk en bestuurlijk 
belang ook meegewogen. Deze werkwijze van 
de Eenheid SBA voldoet aan de kwaliteitsnorm 
ISO 9001:2008.

Bij het merendeel van de onderzochte bedrijven 
bestaat geen aanleiding om te vermoeden dat 
er strafbare feiten zullen worden gepleegd. Het 
advies van de Eenheid SBA leidt dan ook niet 
enkel tot een beslissing tot uitsluiting van een 
opdracht of verlening van een subsidie of ver-
gunning. In bijna 30% van de onderzoeken advi-
seert de Eenheid SBA aanvullende voorwaarden 
op te nemen in het contract of te verbinden aan 
de vergunning of subsidie. Het bedrijf wordt dan 
bijvoorbeeld pas ná het leveren van de prestatie 
betaald, een aansprakelijkheidsverklaring 
wordt verlangd van de moedermaatschappij 
of het bedrijf moet toelichten op welke wijze 
specifieke integiteitsrisico’s voor de provincie 
worden beperkt. 

K. Vervaart

Beleidsadviseur Bibob

Sinds 2009 past de provincie Noord-Holland de Wet Bibob toe. Met behulp van deze wet wordt de 
integriteit van inschrijvers op overheidsopdrachten en aanvragers van omgevingsvergunningen en 
subsidies getoetst. De Wet Bibob is er niet om ondernemers het leven moeilijk te maken, maar om 
criminele organisaties en de infrastructuren die zij gebruiken aan te pakken. Overheid, bedrijven 
en burgers ondervinden veel last van criminele organisaties. Hoe kan de Wet Bibob deze overlast 
verminderen?
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Commissie stuurt aan op snelle invoer 
elektronisch aanbesteden
Op 20 april jl. heeft de Commissie haar mededeling betreffende de strategie voor elektronisch 
aanbesteden bekend gemaakt (zie voor de strategie en overige documentatie: http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm). De mededeling beschrijft de 
voorgenomen maatregelen waarmee de Commissie de omschakeling naar volledig elektronische 
aanbesteding wil ondersteunen. 

Achtergrond
Alvorens in te gaan op de voorgenomen actie-
punten geeft de Commissie de economische 
argumenten voor de omschakeling naar volledige 
elektronische aanbestedingsprocedures. Deze 
komen er – kort samengevat – op neer dat met 
de omschakeling besparingen zijn te realiseren 
van ongeveer ! 50 à 75 miljard per jaar. Deze 
besparingen zullen, althans dat is de veronderstel-
ling, het resultaat zijn van een verbeterde trans-
parantie en toegang tot overheidsopdrachten, 
het voorkomen van fouten en het verlagen van 
de administratieve lasten. Volgens een door de 
Commissie  aangehaalde – niet nader genoemde 
– studie naar 400 lokale overheden in Nederland, 
kunnen in Nederland besparingen van meer dan 
! 8.500 per aanbesteding worden gerealiseerd, 
met name als gevolg van de verkorte procedures. 
De aanbestedende diensten besparen gemiddeld 
drie dagen en inschrijvers ongeveer één dag. 
Tevens worden er aanzienlijk minder druk- en 
portokosten gemaakt. 
Uitgaande van de juistheid van de door de 
Commissie geschatte bedragen en de inhoud 
van de verrichte studie, leidt de omschakeling 
naar e-aanbesteding tot aanzienlijke besparin-
gen. Men kan zich dan ook afvragen waarom die 
omschakeling niet reeds een feit is. In de mede-
deling wordt een tweetal oorzaken genoemd: de 
aanwezige afkeer van bepaalde belanghebben-
den om de stap naar e-aanbesteding te nemen, 
en de bestaande marktfragmentatie die ontstaat 
als gevolg van een grote verscheidenheid van, 
soms technisch complexe, systemen die overal in 
de EU worden ontplooid en tot verhoogde kosten 
voor de belanghebbenden kunnen leiden, zodat 
de voorspelde besparingen achterwege blijven. 
Om deze belemmeringen op te heffen, worden in 
de strategie maatregelen aangekondigd van zowel 
wetgevende als niet-wetgevende aard. Bedoelde 
wetgevende maatregelen zijn opgenomen in de 
wetgevingsvoorstellen die door de Commissie 
zijn aangenomen in december 2011 (zie in dat 
kader: http://ec.europa.eu/internal_market/public-
procurement/modernising_rules/reform_propos-

als_en.htm). Deze voorstellen gaan, anders dan in 
de huidige richtlijnen het geval is, uit van het ver-
plichte gebruik van elektronische communicatie-
middelen bij aanbestedingen. Voor een aantal 
onderdelen van de aanbestedingsprocedure zal 
gelden dat deze reeds na het verstrijken van de 
implementatietermijn langs elektronische weg 
moeten plaatsvinden. Het gaat daarbij onder meer 
om de bekendmakingen van aankondigingen in het 
supplement op het publicatieblad van de EU (TED) 
en het beschikbaar stellen van de aanbestedings-
documenten. Het gebruik van de dynamische 
aankoopsystemen en e-veilingen dient eveneens 
volledig langs elektronische weg plaats te vinden. 
Verder zal voor aankoopcentrales gelden dat zij 
reeds na het verstrijken van de implementatieter-
mijn volledig elektronisch moeten aanbesteden. 
Voor alle overige aanbestedende diensten geldt 
dat hen de gelegenheid wordt geboden om de 
omschakeling op een later tijdstip te bewerk-
stelligen. De voorstellen voor de klassieke sector 
en de nutssector voorzien in dat kader in een over-
gangsperiode van twee jaar na het verstrijken van 
de implementatietermijn. Voor de concessieover-
eenkomsten geldt een langere overgangsperiode, 
namelijk vijf jaar. Tot slot voorzien de voorstellen in 
de mogelijkheid om inschrijvingen in de vorm van 
elektronische catalogi in te dienen in het geval het 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen 
wordt voorgeschreven en wordt het gebruik van 
de ‘online repository van certificaten’ (e-Certis) 
verplicht gesteld na het verstrijken van de over-
gangsperiode.
Een en ander laat duidelijk zien dat de 
Commissie vaart wil maken met de omschakeling 
naar volledig elektronische aanbestedingspro-
cedures en daarbij niet langer afhankelijk wil zijn 
van de bereidheid van de lidstaten en/of aanbe-
stedende diensten om de omschakeling vrijwillig 
te realiseren. De strategie vormt daarmee een 
breuk met het huidige beleid, dat immers uitgaat 
van een vrijwillige omschakeling naar elektro-
nisch aanbesteden. Of deze koerswijziging valt 
toe te juichen is nog maar de vraag. Mijns inziens 
mogen er best wat kritische kanttekeningen 

worden geplaatst bij de huidige voorstellen en de 
geformuleerde strategie. 

Kanttekeningen
Zo wil ik er allereerst op wijzen dat de Commissie 
veel aandacht besteedt aan de mogelijke 
besparingen, maar de kosten, alsook de risico’s 
die het gebruik van deze middelen met zich mee 
brengen, onderbelicht laat. Bovendien lijkt de 
Commissie de geschatte besparingen te baseren 
op een enkele bron, te weten een in opdracht 
van de Deutsche Bank verricht onderzoek naar 
e-procurement (zie: http://www.dbresearch.
de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/
PROD0000000000269867.PDF). Ook het 
Nederlandse voorbeeld betreffende de studie 
naar de 400 lokale overheden is niet geheel 
 overtuigend nu niet te achterhalen is om welke 
studie het gaat en waar deze is gepubliceerd. 
Daarnaast wordt ook hier enkel verwezen naar 
de mogelijke besparingen en niet naar eventuele 
kosten en risico’s. 

Conclusie
Een en ander lijkt dan ook de conclusie te recht-
vaardigen dat de door de Commissie gegeven 
economische argumenten beter onderbouwd 
hadden kunnen worden en een ietwat gekleurd 
beeld lijken te schetsen van de financiële con-
sequenties verbonden aan de omschakeling naar 
volledig elektronische aanbestedingen. Dat is 
jammer, want mogelijk te realiseren besparingen 
van ! 50 à 75 miljard per jaar bieden mijns 
inziens voldoende aanleiding om, zoals de 
Commissie dat ook heeft gedaan, maatregelen 
te nemen om deze besparingen te behalen. 
Zonder harde economische argumenten valt 
echter niet in te zien waarom omschakeling naar 
volledig elektronisch aanbesteden voor alle 
aanbestedende diensten verplicht moet worden 
gesteld en – in het verlengde hiervan – wat de 
rechtvaardiging van de beleidswijziging waard is.

mr. M. Linnartz

Corvers Procurement Services BV te Den Bosch
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Categoriemanagement voor de rijksoverheid

Inkoop rijksoverheid
De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid 
diverse stappen gezet om de eigen inkoop verder 
te professionaliseren. Modern, professioneel 
en efficiënt inkopen levert financiële voordelen 
op. Maar ook de kwaliteit van het inkopen zelf en 
van de ingekochte producten en diensten nemen 
toe. Dit draagt bij aan een flexibeler werkende 
rijksoverheid die maatschappelijke vraagstukken 
beter kan oplossen. Een van de manieren om 
die inkoop te professionaliseren is categorie-
management. De rijksoverheid is eind 2008 
officieel gestart met deze werkwijze.

Wat is categoriemanagement
Onder categoriemanagement vallen activitei-
ten om optimaal in te kopen, contracten goed 
te benutten en invloed uit te kunnen oefenen op 
de vraag. Het gaat niet alleen om de feitelijke 
inkoop (al dan niet gezamenlijk aanbesteed), 
of om contracten af te sluiten met leveranciers. 
Categoriemanagement is meer dan dat. Het 
gaat erom een visie te ontwikkelen op de hele 
levenscyclus van een product of dienst. Dat 
begint bij de behoeftebepaling: welke dien-
sten of producten hebben de interne klanten 
nodig, aan welke eisen moeten ze voldoen? Ook 
gezamenlijk nadenken over een sourcings-
trategie hoort erbij: is het beter sommige 
 werkzaamheden in of uit te besteden? 
Goed beheren en benutten van eenmaal 
afgesloten contracten en een evaluatie aan het 
einde van het inkooptraject zijn ook wezenlijke 
onderdelen van categoriemanagement. Waar de 
Rijksoverheid soms een collectief geheugen en 
marktkennis ontbeerde, helpt categoriemanage-
ment de ministeries bij het maken van verstandige 
keuzes. Kortom: niet elf keer hetzelfde doen, 
maar slim samenwerken. 
Categoriemanagement voor de rijksoverheid 
betekent dat departementen niet alleen voor 
zichzelf bepaalde producten of diensten inkopen, 
maar gecoördineerd per productgroep of 
categorie voor elkaar. Het gaat om die goederen 
en diensten die ze regelmatig gebruiken, zoals 
uitzendkrachten, beleidsadvies, drukwerk, ener-
gie of kantoorartikelen. Zo koopt bijvoorbeeld 
het Ministerie van Defensie dienstauto’s in voor 
de andere departementen. Door deze werkwijze 

kunnen ministeries zich specialiseren in een 
inkoopcategorie, en hoeven ze niet langer over 
alle kennis van alle bedrijfvoeringsproducten 
en -diensten te beschikken. Bij de verdeling van 
de categorieën over de departementen is dan 
ook rekening gehouden met de beleidstaken en 
expertise van een departement. 
Deze ontwikkeling van professionalisering en 
bundeling van inkoop bij het Rijk wordt verder 
ondersteund door de inrichting van zogenoemde 
Inkoop Uitvoeringscentra (IUC’s). Alle inkoop bij 
het Rijk (we hebben het dan over meer dan ! 11 
miljard) wordt gerealiseerd door deze twintig 
inkooppunten. Hiermee wordt schaarse inkoop-
kennis beter gebundeld. De categoriemanagers 
zullen in de regel ook vanuit deze nieuwe inkoop-
punten gaan opereren.
Op dit moment zijn bij de Rijksoverheid de 
volgende categorieën ingericht:

Welke categorieën zijn er?
Facilitair Beveiliging
 Catering
 Dienstvoertuigen en extern
 wagenparkbeheer
 Drukwerk
 Energie
  Kantoorartikelen en 

 computersupplies
 Kantoorinrichting
 Papier
 Post
 Schoonmaak
 Vervoer
Communicatie  Vakliteratuur en abonnementen
 Communicatie
ICT Standaardsoftware
 Softwarepakketten
 Hardware
 Verbindingen
Organisatie en Uitzendkrachten
Personeel

Voordelen
Categoriemanagement is een beproefd concept 
in het bedrijfsleven. Ook de rijksoverheid doet 
daar nu haar voordeel mee. Departementen zijn 
enthousiast en werken inmiddels nauw samen op 
inkoopgebied. Zij krijgen steeds beter zicht op 

hun eigen inkoopinformatie en op het totaalbeeld 
van de hele rijksinkoop. 
Categoriemanagement levert meer voordelen op. 
Geldbesparing bijvoorbeeld, omdat de departe-
menten de vraag kunnen bundelen en kortingen 
kunnen bedingen. Maar ook heeft het een posi-
tieve invloed op de interne werkprocessen. Depar-
tementen gaan werk voor elkaar doen: onderling 
taken verdelen, specialiseren en daardoor ook 
meer standaardiseren. Categoriemanagement 
zorgt ervoor dat de inkooppositie van de rijks-
overheid in de markt wordt versterkt. Aan de 
andere kant hebben ook leveranciers er voordeel 
van, want zij hebben te maken met minder trans-
actiekosten, minder aanspreekpunten en krijgen 
een beter zicht op de ontwikkeling van de vraag. 

Uitgangspunten
Het nadenken over professionaliseren van de 
inkoop is een proces. Met elkaar hebben de 
departementen de afgelopen jaren een steeds 
scherper beeld geformuleerd van professionele 
inkoop voor het rijk en wat categoriemanage-
ment daarin kan betekenen. De belangrijkste 
uitgangspunten op een rij:

Allen voor elkaar. Uitgangspunt is dat alle depar-
tementen meedoen. Zij richten voor elkaar het 
categoriemanagement voor bepaalde groepen 
producten en diensten in. De toename van de 
werklast voor een bepaalde categorie bij het 
ene departement leidt tot een afname bij de 
andere. Die krijgen op hun beurt daardoor 
ruimte om de verantwoordelijkheid voor weer 
andere categorieën op zich te nemen.
Taakverdeling en specialisatie. In goede afstem-
ming met de stakeholders krijgt een bepaald 
departement de trekkersrol toegewezen voor 
een categorie. Dit departement is dan verant-
woordelijk voor de uitvoering van categoriema-
nagement voor die categorie, zorgt voor een 
rijksbrede behoeftestelling en voor contracten 
waar de anderen gebruik van kunnen maken. 
De budgethouders zijn zelf verantwoordelijk 
voor het feitelijk bestellen op basis van deze 
contracten en het betalen van de facturen.
Eén voor allen. De departementen stellen per 
categorie een manager aan die namens de 
andere optreedt. Deze categoriemanager 

Strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten, samenwerken en specialiseren, dat zijn drie 
belangrijke pijlers van categoriemanagement. De rijksoverheid hanteert deze werkwijze om de eigen 
inkoop verder te professionaliseren. 

lees verder op pagina 8 >
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De casus
Op 16 augustus 2008 heeft de Provincie de 
openbare aanbestedingsprocedure aangekon-
digd voor de levering en het beheer van koffieau-
tomaten. In de aankondiging en offerteaanvraag 
was vermeld dat de Provincie in haar koffie-
automaten meer biologische producten en Fair 
Trade wilde gebruiken. In het programma van 
eisen stond dat de koffie- en theeconsumpties 
voorzien moesten zijn van de keurmerken Max 
Havelaar en EKO. Daarnaast kon de inschrijver 
punten scoren indien de ingrediënten als suiker, 
melk en cacao eveneens van het Max Havelaar- 
en/of EKO-keurmerk waren voorzien.

Tijdens de inlichtingenronde konden inschrijvers 
vragen stellen. De nota van inlichtingen werd in 
de offerteaanvraag omschreven als een docu-
ment dat vragen van geïnteresseerden en de ant-
woorden daarop van de opdrachtgever bevatte, 
alsmede eventuele wijzigingen van de offerteaan-
vraag of de overige aanbestedingsdocumenten. 

Geïnteresseerde marktpartijen hebben twee 
vragen gesteld over de voorgeschreven keur-
merken. Deze vragen luidden of op de gestelde 
keurmerken als minimumeis en als gunnings-
criterium, de zinsnede ‘of vergelijkbaar’ van toe-
passing was. De Provincie beantwoordde deze 

vragen in de nota van inlichtingen bevestigend en 
voegde daaraan toe dat vergelijkbare keurmer-
ken ook konden worden aanvaard zolang de uit-
gangspunten vergelijkbaar of hetzelfde waren.

Het arrest
De Europese Commissie stelde zich in de 
inbreukprocedure op het standpunt dat de aan-
bestedingsprocedure niet in overeenstemming 
was met de Richtlijn 2004/18. De Commissie 
stelde dat het niet uitgesloten was dat potentiële 
inschrijvers op grond van de in de offerteaan-
vraag strikt voorgeschreven keurmerken Max 
Havelaar en EKO – die pas weken later in de nota 
van inlichtingen werd versoepeld – hadden beslo-
ten om geen inschrijving in te dienen. Nederland 
bracht hiertegen in dat zij met de inhoud van de 
offerteaanvraag bedoelde dat de eis en wens 
algemeen aangaven dat de betrokken producten 
biologische en fairtradeproducten moesten zijn. 
Daarnaast wees de Nederlandse staat erop dat 
de Provincie de aangebrachte verduidelijkingen 
‘of gelijkwaardig’ overeenkomstig artikel 39 lid 
2 Richtlijn 2004/18 minstens zes dagen voor de 
uiterste indieningsdatum van de inschrijvingen 
had bekendgemaakt. 

Het Hof ging aan dit standpunt voorbij en oor-
deelde dat de verduidelijkingen niet onder de 

 D E  Z A A K

Het einde van de nota van 
inlichtingen als correctiemiddel?
In de afgelopen jaren hebben verschillende leveranciers 
van koffieautomaten juridische procedures gevoerd tegen 
aanbestedende diensten die in een aanbestedingsprocedure 
duurzaamheidskeurmerken voorschreven. In die zaken waren met 
name de keurmerken Max Havelaar en EKO onderwerp van het 
geschil. De aanbestedingsprocedure van de Provincie  Noord-Holland 
in 2008 voor de levering en het beheer van koffieautomaten waarin 
de keurmerken Max Havelaar en EKO werden voorgeschreven, 
was reden voor de Europese Commissie om een inbreukprocedure 
tegen het Koninkrijk der Nederlanden te starten. Daarin kwam 
onder meer1 de vraag aan de orde of eisen en wensen kunnen worden 
aangepast in de nota van inlichtingen. Het Hof van Justitie van de 
Europese Unie beantwoordt deze vraag in het arrest C-368/10 van 
10 mei 2012 jl. ontkennend. Wat heeft dit oordeel tot gevolg voor het 
gebruik van de nota van inlichtingen in de praktijk?
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mogelijkheid vallen om nadere inlichtingen te 
verstrekken zoals bedoeld in artikel 39 lid 2 
Richtlijn 2004/182. Bij nota van inlichtingen 
kunnen verduidelijkingen of nadere inlichtingen 
worden verstrekt, maar de betekenis van de 
belangrijkste voorwaarden van de opdracht zoals 
die in de offerteaanvraag zijn geformuleerd mag 
niet bij nota van inlichtingen worden gewijzigd. 
Ook niet indien het een correctie betreft. Onder 
de belangrijkste voorwaarden vallen tech-
nische specificaties en gunningscriteria, zoals 
hier aan de orde was. Geïnteresseerde markt-
partijen hebben op basis van de formulering van 
die belangrijkste voorwaarden hun beslissing 
genomen om al dan niet een inschrijving voor 
te bereiden, aldus het Hof. Bovendien blijkt de 
onmogelijkheid van de wijzigingen volgens het 
Hof uit de in artikel 39 lid 2 Richtlijn 2004/18 
gebruikte woorden ‘nadere inlichtingen’ en de 
daarin vervatte korte termijn van maximaal zes 
dagen die mag liggen tussen de verstrekking van 
die nadere inlichtingen en de uiterste indienings-
datum voor de inschrijvingen. Het Hof merkt nog 
op dat het gelijkheids- en transparantiebeginsel 
vereisen dat het voorwerp en de gunningscriteria 
vanaf het begin van de aanbestedingsprocedure 
duidelijk moeten zijn omschreven.3 

Juridische analyse
Ui het arrest vloeit voort dat de toevoeging ‘of 
gelijkwaardig’ aan een strikt in de leidraad voor-
geschreven keurmerk bij nota van inlichtingen 
niet is toegestaan, omdat dat de belangrijkste 
voorwaarden van de opdracht wijzigt. De nota 
van inlichtingen kan dus niet worden gebruikt 
om belangrijke voorwaarden van de opdracht te 
corrigeren, zelfs niet indien die wijzigingen op 
verzoek van inschrijvers een correctie van een 
in beginsel onrechtmatige minimumeis en/of 
gunningscriterium betreffen. 

Juridisch bezien lijkt het oordeel van het Hof in 
lijn met eerdere rechtspraak van het Hof en ook 
met nationale jurisprudentie. De overwegingen 
inzake de ontoelaatbare wijziging bij nota van 
inlichtingen sluiten niet alleen aan bij het door het 
Hof zelf aangehaalde jurisprudentie over trans-
parantie en gelijkheid, maar sluiten tevens aan 
op het arrest Pressetext.4 Daaruit vloeit immers 
voort dat een opdracht opnieuw dient te worden 
aanbesteed wanneer die opdracht wezenlijk 
wordt gewijzigd. Van een wezenlijke wijziging is 
sprake wanneer die wijziging voorziet in voor-
waarden die – indien zij deel hadden uitgemaakt 
van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
– de selectie van andere dan de aanvankelijk 

7

geselecteerde gegadigden en de gunning van 
de opdracht aan een andere inschrijver mogelijk 
zouden hebben gemaakt, die de economische 
balans van de opdracht ten gunste van de onder-
nemer verandert, of die het toepassingsgebied 
van de opdracht in aanzienlijke mate verruimt tot 
werken, leveringen of diensten die daar aanvan-
kelijk niet onder vielen.5

Hoewel het Pressetext-arrest ziet op het leerstuk 
van de wezenlijke wijziging van de opdracht (dus 
na gunning), kan naar mijn oordeel geconclu-
deerd worden dat indien de betekenis van een of 
meer van de belangrijkste voorwaarden van de 
opdracht tijdens de aanbestedingsprocedure 
wordt gewijzigd, eveneens sprake is van een 
wezenlijke wijziging van de opdracht, hetgeen 
betekent dat de opdracht (opnieuw) moet wor-
den aanbesteed. 

Praktijkanalyse
Haaks op de hiervoor beschreven juri-
dische uitleg van de reikwijdte van de nota van 
inlichtingen, staat het gebruik van de nota van 
inlichtingen in de Nederlandse aanbestedings-
praktijk. In Nederland is het gangbaar om een 
(te) strikt geformuleerde eis of wens op verzoek 
van een geïnteresseerde marktpartij bij nota 
van inlichtingen te corrigeren door bijvoor-
beeld met de toevoeging ‘of gelijkwaardig’ de 
eis in overeenstemming te brengen met het 
aanbestedingsrecht.6 Dit lijkt verleden tijd, 
hetgeen dus ook geldt voor de ten tijde van de 
inlichtingenronde aan de kaak gestelde dis-
proportionele omzet- en/of referentie-eisen 
en de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen 
voor de conceptovereenkomst te doen. Voor 
aanbestedende diensten wordt dus nog belang-
rijker dat zij de aanbestedingsdocumentatie 
zorgvuldig voorbereiden en bij voorbaat moeten 
beschikken over specialistische kennis om zeker 
te zijn dat er geen fouten in de aanbestedings-
procedure zitten. 

De vraag is nu hoe de aanbestedende dienst 
moet omgaan met (onbedoelde) fouten en/of 
met eventuele voor alle partijen gewenste aan-
passingen in belangrijke voorwaarden van de 
opdracht. Het intrekken en opnieuw voeren van 
een aanbestedingsprocedure is onwenselijk, 
omdat dat immers veel tijd en geld vergt. 

Voor een mogelijke nuancering van het oordeel 
van het Hof is de conclusie van de advocaat-
generaal van belang. De A-G legt bij de uitleg 
van het karakter van de nadere inlichtingen als 

omschreven in artikel 39 lid 2 Richtlijn 2004/18, 
de nadruk op de termijn van zes dagen die mini-
maal moet liggen tussen het verstrekken van de 
nota van inlichtingen en de uiterste inschrijfda-
tum. De A-G stelt dat die termijn van zes dagen 
alleen van toepassing is op nadere inlichtingen 
en de aanvullende stukken, maar dat langs die 
weg geen fundamentele juridische gebreken in 
aanbestedingsvoorwaarden kunnen worden her-
steld.7 Deze overwegingen van de A-G bieden 
het aanknopingspunt om te betogen dat niet alle 
(wezenlijke) wijzigingen bij nota van inlichtingen 
ontoelaatbaar zijn en moeten leiden tot een 
nieuwe aanbesteding. Een pragmatische aanpak 
zou kunnen zijn indien de aanbestedende dienst 
bij een wijziging die de kring van geïnteresseerde 
gegadigden wijzigt, de inschrijftermijn verlengt. 
Deze verlenging zou dan op zijn minst gelijk moe-
ten zijn aan de termijnen die het Bao voorschrijft 
tussen het ter beschikking stellen van de leidraad 
en het indienen van de inschrijving. Dat zou bij 
een openbare procedure 40 tot 45 dagen zijn.8 
Op die manier wordt eenzelfde effect gecreëerd 
als wanneer een nieuwe aanbestedingspro-
cedure zou worden gevoerd. De wijziging en 
termijnverlenging moeten uiteraard op een 
transparante wijze plaatsvinden, zodat markt-
partijen die eerst niet geïnteresseerd waren 
maar na wijziging wel daarvan kennis kunnen 
nemen, de mogelijkheid hebben om alsnog een 
inschrijving op te stellen en in te dienen. 

mr. J.C. Verlinden-Bijlsma

Brackmann Aanbestedingsspecialist

Noten
1.  Zie voor de vraag over toelaatbaarheid van duur-

zaamheidskeurmerken als eis en wens het artikel van 

mr. Van der Horst op pagina 1.

2.  Artikel 39 lid 2 Bao voor openbare procedures; 

artikel 40 lid 5 voor niet-openbare procedures.

3.  Het Hof verwijst naar HvJ EU 10 december 2009, 

Zaak: C-299/08.

4.  HvJ EG, 19 juni 2008, Zaak C-454/06.

5.  HvJ EG, 19 juni 2008, Zaak C-454/06, ro. 35-37. 

Het concept van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 

heeft dit gecodificeerd in artikel 72.

6.  Zie artikel 23 lid 3 onder b en lid 8 Richtlijn 

2004/18 en artikel 23 lid 4 en 12 onder b Bao.

7.  Zie punt 71 Conclusie A-G J. Kokott d.d. 15 decem-

ber 2011.

8.  Op grond van artikel 38 lid 2 Bao geldt 52 dagen. 

Bij elektronische publicatie aankondiging geldt 

een korting van zeven dagen (lid 7). Bij elektronisch 

beschikbaar stellen leidraad geldt een korting van 5 

dagen (lid 8). 
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Opnieuw onzekerheid omtrent 
nieuwe aanbestedingswet
De nieuwe aanbestedingswet, waarvan de eerste 
versie al in 2006 werd ingediend door minister 
Brinkhorst (D66), dreigt opnieuw in de problemen 
te komen. Dit heeft alles te maken met de Gids 
proportionaliteit. Deze gids moet onderdeel zijn 
van de wet. Hierin staan regels en normen voor de 
eisen die overheden mogen stellen aan bedrijven 
die meedingen naar opdrachten, bijvoorbeeld ten 
aanzien van relevante ervaring en grootte van het 
bedrijf. De vertaalslag die van de gids is gemaakt 
om deze op te kunnen nemen in de wet is niet goed 
gevallen bij de schrijfgroep van de gids. Zij stelt 

dat er niet alleen wettechnische aanpassingen zijn 
gedaan, maar ook inhoudelijke, en trekt daarmee 
haar handen af van de gids. Hiermee lijkt de 
zoveelste vertraging een feit. 
Bron: fd.nl

Inkooptalent(en) in het zonnetje
Iedere organisatie heeft ze: inkooptalenten die 
een grote bijdrage hebben in het succes van de 
organisatie. Om jonge inkooptalenten te stimu-
leren verder te groeien is de Young Talent Award 
in het leven geroepen. Young Talents worden 
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria 
(inhoud, gedrag en persoon):

-  visie op het inkoopvak en aantoonbare resulta-
ten;

-  ondernemend, analytisch vermogen en ver-
bindend vermogen;

-  ontwikkelingspotentieel en impact.
Tot 7 september 2012 bestaat de mogelijkheid 
om Young Talent(s) te nomineren (via www.sup 
plymanagementcongres.nl) voor de Young Talent 
Award 2012-2013. Deze wordt uitgereikt tijdens 
het 3e Internationale Supply Management 
Congress op 29 en 30 november in de RAI te 
Amsterdam. Young Talent Award is een initiatief 
van ADC Performance Improvement en NEVI.
Bron: NEVI/pianoo.nl

GEZIEN?!

De gemeente Zwolle heeft de opdracht voor 
de bouw van een nieuw zwembad gegund 
aan de firma Hellebrekers (what’s in a name...) 
uit Nunspeet. Met de opdracht is een bedrag 
gemoeid van 3,5 miljoen euro. Er hebben zich 
vijf gegadigden gemeld. Gegund is op de eco-

nomisch meest voordelige inschrijving, gelet 
op prijs (weging 40), algemeen bestek (weging 
40) en projectmanagement (weging 20). 

Het Ministerie van Defensie heeft in een 
Europese aanbesteding voor de levering 

van zuurstofcilinders voor medicinale 
zuurstof een raamovereenkomst gesloten 
met de firma Westfalen Gassen Nederland 
B.V. te Deventer. Gegund is op basis 
van  laagste prijs. Er waren slechts twee 
 inschrijvingen.

inventariseert welke contracten er lopen, 
hoe de markt eruit ziet en welke wensen de 
 behoeftestellers hebben. Op basis van deze 
gegevens stelt de categoriemanager dan een 
meerjarige strategie op. Die omvat alle fasen 
uit het inkoopproces (zie de tabel). Ook poli-
tieke thema’s als duurzaam inkopen, innovatie 
bevorderen of ervoor zorgen dat het mkb 
eerlijke kansen krijgt, spelen hierbij een rol.
Eenheid in werkwijze. Categoriemanagement 
gaat uit van een eenduidig proces. Een voor- of 
profielstudie, de verwervingsvoorbereiding, 
contracteren, bestellen en nazorg moeten 
op een vergelijkbare wijze plaatsvinden. De 
deelnemers maken zo veel mogelijk gebruik 
van elektronisch bestellen en factureren. Dit 
maakt de samenwerking tussen de departe-
menten effectiever en efficiënter. 

Het beste mogelijk maken. Categoriemanage-
ment is er vooral voor die goederen en diensten 
die alle departementen regelmatig gebruiken. 
Uitgangspunt is dat de interne klant, die het pro-
duct of de dienst nodig heeft, de juiste kwaliteit, 
tegen een redelijke prijs op tijd geleverd krijgt.

Nieuwste ontwikkelingen
Het categoriemanagement bij de rijksoverheid is 
zeker nog niet klaar. Bestaande inkoopcategorieën 
blijven uiteraard in beweging. Daarnaast zien we 
dat op dit moment ongeveer 45% van de generieke 
rijksinkoop (inkoop die bij meerdere departemen-
ten voorkomt) plaatsvindt via categoriemanage-
ment. Er is dus nog ruimte voor uitbreiding van 
categoriemanagement naar nieuwe categorieën.
Daarnaast wil de rijksoverheid haar ervaringen 
met categoriemanagement graag ook delen met 

andere overheden. Want wat wij hebben geleerd 
over deelmarkten, aanbestedingsstrategieën, 
contractmanagement e.d. kan uiteraard ook 
interessant zijn voor anderen. En vice versa zijn er 
ook ontwikkelingen bij bijvoorbeeld gemeenten 
die erg inspirerend kunnen zijn voor ons categorie-
management. Daarom is de rijksoverheid ook een 
partner van PIANOo. Samen met PIANOo pro-
beren we opgedane kennis te verspreiden via bij-
eenkomsten, publicaties en de PIANOo-website. 
Meer informatie over de ontwikkelingen op het 
gebied van inkoop en categoriemanagement zijn 
te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/inkopen-door-het-rijk en www.pianoo.nl. 

drs. M.P.C. Bressers en drs. R. van Dorsten

Directie Faciliteiten-, Huisvesting-, en Inkoopbeleid

Rijk, Ministerie BZK
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