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Afwijken van inkoopbeleid
In het inkoopbeleid is vastgelegd wanneer je welke procedure bij voorkeur toepast en welke
procedure is toegestaan. Ook lees je of jouw IRM -er toestemming mag geven om van die
toegestane procedure af te wijken. Op het moment dat je mag afwijken van een pro cedure, staat
in het beleid in welke gevallen dit is toegestaan. Deze vier zijn gevallen zijn beperkt tot vier en
zijn hieronder toegelicht.

Het is aan de budgethouder om bewust en gericht met zijn budget om te gaan en te kiezen voor de
procedure, waarmee hij de beste prijs-kwaliteit verhouding krijgt.
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In de laatste kolommen staat bij welke bedragen de IRM-er mag afwijken van een toegestane
procedure. Deze gevallen zijn beperkt tot 4 redenen en zijn de volgende:
1.
Bij dwingende spoed door onvoorziene omstandigheden;
2.
Bij een lokaal initiatief of bewonersorganisatie, mits ze voldoen aan de spelregels ‘lokale
initiatieven’;
3.
Bij opdrachten die om artistieke, exclusieve, kennisspecifieke of technische redenen (o.a. een
innovatie of pilot) slechts aan 1 opdrachtnemer kunnen worden gegund;
4.
Bij vervolgopdrachten, als een andere opdrachtnemer zou leiden tot onaanvaardbaar hoge
kosten, gevaar voor de continuïteit van een project, grote risico’s of technische moeilijkheden.
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De
genoemde
afwijkingsgronden roepen wellicht ook
weer vragen op. Wat is
dwingende spoed? En wat is
een technische reden? Wat
niet? Hieronder vind je daarom
voorbeelden en meer uitleg bij
de verschillende redenen.
Dwingende spoed
Bij dwingende spoed door
onvoorziene omstandigheden
kan je denken aan situaties die
zijn veroorzaakt buiten de
macht van de gemeente om.
Het spoedeisende karakter is
niet
te
wijten
aan
de
gemeente. Door een heftige
storm is een weg onbegaanbaar geworden en deze moet
gerepareerd worden. Maar ook
als door een faillissement van
een leverancier een spoedlevering door een andere
leverancier
opgepakt moet
worden.
Een slechte of te krappe
planning van een project is dus
geen onvoorziene omstandigheid.
Een lokaal (burger-)initiatief
of bewonersorganisatie
Een groep bewoners, wil iets
uitvoeren. We haken hiermee
aan op de beleidsregels en
notities van het initiatievenfonds.
 het initiatief sluit aan bij de
doelstellingen (en budget)
van de gemeente, en
 het is niet strijdig met een
lopende overeenkomst tussen
de
gemeente
en
een
opdrachtnemer, en

 het biedt maatschappelijke
waarde, en
 het initiatief heeft draagvlak
in de wijk; (hoe groter het
bedrag, hoe meer draagvlak
nodig), en
 de kwaliteit is geborgd, en
 de initiatiefnemer heeft een
VOG, en
 de initiatiefnemer levert zelf
tijd, inzet en kennis en voert
zelf uit, en
 de initiatiefnemer heeft een
Plan van Aanpak of zelfs een
businesscase.

een onderneming. De innovatie
is in het belang van de
gemeente Utrecht; het leidt tot
maatschappelijke, duurzame of
financiële
winst
of
het
vernieuwen dan wel sterk
verbeteren van producten of
diensten of de processen
waarmee
producten
en
diensten
worden
voortgebracht. De innovatie zal bij
succes in toekomst vaker
gebruikt worden en er is
bewezen slechts 1 aanbieder in
de markt die dit kan.

Er is slechts één
opdrachtnemer mogelijk
In enkele gevallen is er slechts
één
ondernemer
die
de
opdracht
kan
uitvoeren.
De ondernemer is uniek, om
artistieke, exclusieve, kennisspecifieke
of technische
redenen.
Hierbij kan je denken aan
ondernemers
die
een
intellectueel eigendom hebben
over
de
oorspronkelijke
opdracht. Dit is soms het geval
bij architecten en kunstenaars.
Als je een kunstwerk wil
dupliceren of aanpassen, kan
het zijn dat je hiervoor alleen
terecht
kan
bij
de
oorspronkelijke
opdrachtnemer. Maar het kan ook zijn
dat een aanpassing door
iemand
anders
dan
de
oorspronkelijke opdrachtnemer
afbreuk doet of kan doen aan
artistieke resultaat van deze
laatgenoemde opdrachtnemer.

De unieke ondernemer levert
wel zijn product met een
transparante
kostenspecificatie, opdat we weten waar
we voor betalen en een
indicatie
krijgen
of
hij
marktconforme tarieven of
kosten hanteert;

Het kan ook gaan om een
(technologische) innovatie van

Het is een vervolgopdracht
Van een vervolgopdracht is er
sprake, als gunning van de
opdracht aan een andere
ondernemer,
 leidt
tot
onaanvaardbaar
hoge (omstel-)kosten, grote
risico’s
of
technische
moeilijkheden, of
 leidt tot vervallen van de
garantie of aansprakelijkheid,
of
 ten koste gaat van de
kwaliteit
van
de
vervolgopdracht.
Voorwaarde is wel dat de
vervolgopdracht tesamen met
de initiële opdracht, niet boven
de europese aanbestedingsdrempels komt.

Contact
Concerninkoop helpt graag bij het beantwoorden van inkoopgerelateerde
vragen en bij het kiezen van de correcte en passende procedure .
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