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Inkoopbeleid WUR 2018 
 
Wageningen University & Research (WUR) dient bij zijn inkopen te handelen overeenkomstig de 
relevante wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding. Een belangrijk doel van de 
wetgeving is het bewerkstelligen van vrije en eerlijke concurrentie. WUR is daardoor als aanbestedende 
dienst in beginsel gehouden om opdrachten middels een aanbestedingsprocedure in concurrentie uit te 
vragen. Naast wet- en regelgeving kent WUR een eigen inkoopbeleid. Het inkoopbeleid richt zich niet op 
de onderwerpen waar geld aan besteed wordt, maar op de wijze waarop dat gebeurt. 
 
Dit document inkoopbeleid 2018 is een herziening van het inkoopbeleid uit 2015 en vervangt deze. 

1. Raamwerk met handelingskaders  
 
1.1 Dit beleid is geschreven voor medewerkers die namens Wageningen University & Research geld 

besteden.  
 

1.2 Het doel van het inkoopbeleid is om de bestedingen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend te 
doen plaatsvinden, in lijn met de missie en de visie van WUR. 
 

1.3 Voor een verantwoorde uitoefening van de inkoopfunctie dient de integriteit van medewerkers 
boven alle twijfel te zijn verheven.  Inkopers hanteren de NEVI gedragscode1 integraal als 
uitgangspunt.  

2. Reikwijdte inkoopbeleid 
 
2.1 Inkoop betreft alles waarvoor WUR een factuur ontvangt. Het gaat daarbij om alle leveringen, 

werken en diensten conform de definities van de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 
2012.    
 

2.2 Dit inkoopbeleid is van toepassing op alle organisatieonderdelen van WUR. 
 

2.3 De bestelfunctie wordt decentraal uitgeoefend. 

3. Relevante wet- en regelgeving  
 
3.1 WUR leeft de relevante wetgeving na.  

 
3.2 WUR past dientengevolge de aanbestedingsrechtelijke beginselen proportionaliteit, 

objectiviteit, transparantie, gelijkheid en non-discriminatie toe.  
                                                 
1 http://www.nevi.nl/sites/default/files/Brochure_Gedragscode_2012_A5.PDF 

http://www.nevi.nl/sites/default/files/Brochure_Gedragscode_2012_A5.PDF
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3.3 De meest recente Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten 
tot het verrichten van diensten (ARVODI) worden in principe van toepassing verklaard op alle 
af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten.  
 

3.4 De meest recente Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) worden in principe van 
toepassing verklaard op alle af te sluiten leveringsovereenkomsten. 
 

3.5 De meest recente Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT) worden 
in principe van toepassing verklaard op alle af te sluiten IT overeenkomsten. 
 

3.6 De meest recente Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en 
van technische installaties (UAV) of de meeste recente Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC) worden in beginsel van 
toepassing verklaard op opdrachten die werken betreffen. 
 

4.  Het procedurekeuzeschema 
 
4.1 Het procedurekeuzeschema voor Leveringen en Diensten dient gevolgd te worden. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Het procedurekeuzeschema voor Werken dient gevolgd te worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Overeenkomstig artikel 1.4 van de herziene Aanbestedingswet 2012 bepaalt WUR op grond 
van objectieve criteria de keuze voor de wijze waarop zij voornemens is de overeenkomst tot 
stand te brengen, alsook de keuze voor de ondernemer of ondernemers die worden 
toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Dit kan voor opdrachten met een waarde onder 
het actuele Europees drempelbedrag betekenen dat afgeweken wordt van de bovenstaande 
procedureschema’s. De keuze voor een procedure wordt schriftelijk gemotiveerd.  
 

                                                 
2 Het Europese drempelbedrag voor Leveringen en Diensten wordt tweejaarlijks door de Europese Commissie vastgesteld. Voor 
2018 en 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 221.000,-. Voor diensten die zijn opgenomen in paragraaf 2.2.1.8 van de 
Aanbestedingswet is het drempelbedrag voor 2018 en 2019 € 750.000,-. 
3 Het Europese drempelbedrag voor Werken wordt tweejaarlijks door de Europese Commissie vastgesteld. Voor 2018 en 2019 is 
dit bedrag vastgesteld op € 5.548.000,- 

Geraamde Opdrachtwaarde voor 
Leveringen en Diensten, excl. BTW 
 

Procedure 

   €      50.000 Enkelvoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure 
 

 €      50.000 < Het actuele 
Europese 
drempelbedrag2 

Meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure of een nationale 
aanbestedingsprocedure  
 

  x> Het actuele Europese drempelbedrag Europese aanbestedingsprocedure 
 

Geraamde Opdrachtwaarde voor 
Werken, excl. BTW 

Procedure 

   €      50.000 Enkelvoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure 
 

 €      50.000    < € 1.000.000 Meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure, tenminste drie 
en ten hoogste vijf offertes aanvragen  
 

 € 1.000.000 < Het actuele 
Europese 
drempelbedrag3 
 

Nationale aanbestedingsprocedure  

  x> Het actuele Europese drempelbedrag Europese aanbestedingsprocedure 
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4.4 Voor opdrachten zoals opgenomen onder afdeling 2.1.3 van de herziene Aanbestedingswet 
2012 is WUR vrijgesteld van het procedurekeuzeschema omdat hiervoor de  
aanbestedingsplicht van deel 2 van de Aanbestedingswet niet geldt 
 

4.5 Voor opdrachten voor Diensten zoals opgenomen onder paragraaf 2.2.1.8. van de herziene 
Aanbestedingswet 2012 geldt een beperkt aanbestedingsregime.  
 

4.6 Regels die boven het actuele Europese drempelbedrag verlichtend werken, kunnen tevens 
onder deze drempel worden toegepast. 

 
4.7 Offerteaanvragen dienen in beginsel schriftelijk te geschieden. 

 

5 Het plaatsen van opdrachten  
 
5.1 Bij WUR worden opdrachten met behulp van het in gebruik zijnde elektronisch bestelsysteem 

geplaatst en geautoriseerd.  
 

5.2 In het elektronisch bestelsysteem geplaatste opdrachten worden getoetst op doelmatigheid 
en rechtmatigheid. 
 

6 Bestuursbesluit vrijstellingen 
 

6.1 Organisatieonderdelen van WUR die in het kader van hun bedrijfsvoering hetzij in een 
samenwerkingsverband dan wel met een onderaannemer wensen in te schrijven op een 
aanbesteding zijn, zolang de opdrachtwaarde het Europees drempelbedrag niet overschrijdt, 
ten behoeve van het vormen van dit samenwerkingsverband of het werven van een 
onderaannemer vrijgesteld van het procedurekeuzeschema, aangezien de marktwerking 
plaats heeft gevonden (plaatsvindt) door middel van de inschrijving op deze aanbesteding. 
Een beroep op deze vrijstelling dient gemotiveerd te worden.  
 

6.2 Indien een externe opdrachtgever een andere procedure voorschrijft dan volgens het 
procedurekeuzeschema van toepassing zou zijn, mag WUR gemotiveerd van het 
procedurekeuzeschema afwijken, op voorwaarde dat dit niet strijdig is met wetgeving en de 
opdrachtwaarde het Europese drempelbedrag niet overschrijdt.  
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