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Inkoopbeleid WUR 2015 
 
Vanuit de vigerende aanbestedingswetgeving is Wageningen University & Research (WUR) vanaf 
bepaalde drempelbedragen gehouden om voorgeschreven procedures te volgen. Een belangrijk doel van 
deze wet is het bewerkstelligen van vrije en eerlijke concurrentie. Naast wet- en regelgeving kent WUR 
een eigen inkoopbeleid.  
Dit document Inkoopbeleid 2015 is een herziening van het inkoopbeleid uit 2013 en vervangt deze. 

1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders  

1.1 Het doel van het inkoopbeleid is om alle beïnvloedbare bestedingen rechtmatig, doelmatig en 
doeltreffend te doen plaatsvinden en de kernwaarden van WUR uit te dragen en toe te passen. 

1.2 Integer te werk gaan is een voorwaarde. 
Voor een verantwoorde uitoefening van de inkoopfunctie dient de integriteit van de inkopers 
boven alle twijfel te zijn verheven. Daartoe dient de NEVI gedragscode (zie de link) integraal als 
uitgangspunt. Deze code kan als toets dienen bij het beoordelen van het handelen van inkopers. 
http://www.nevi.nl/sites/default/files/Brochure_Gedragscode_2012_A5.PDF 

1.3 Hardheidsclausule kan toegepast worden op inkopen onder de Europese drempelwaarden. 
Als in een concreet geval de door het procedurekeuzeschema (zie paragraaf 4.1) voorgeschreven 
procedure zou leiden tot effecten die, gelet op de doelstellingen van dit beleid, als onevenredig 
nadelig moeten worden beschouwd kan er voor worden gekozen een andere procedure te 
doorlopen. Deze uitzondering kan zich alleen voordoen als er géén wettelijke verplichting is tot 
Europees aanbesteden. Het gaat dan om inkopen onder de Europese drempelwaarden. Deze 
uitzondering is bedoeld voor incidentele en specifieke gevallen.  

Tijdgebrek door te laat starten met een inkooptraject biedt geen grondslag voor een beroep op 
deze clausule. 

2. Het inkoopbeleid omvat heel WUR 

2.1 Inkoop betreft alles waar WUR een factuur voor ontvangt. 
Uitgangspunt voor dit inkoopbeleid is dat alles waar WUR een factuur voor ontvangt een inkoop 
betreft. Het gaat daarmee om alle leveringen, werken en diensten waarbij externe partijen 
werkzaamheden verrichten voor WUR.  Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor belastingen 
en heffingen e.d.   

2.2 “Samen inkopen, tenzij” is het uitgangspunt. De uitkomst van een gezamenlijk inkooptraject is 
bindend voor bedrijfsonderdelen.  
De verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan ligt bij het lijnmanagement. 

2.3 Het werkingsbereik van het Inkoopbeleid omvat alle organisatieonderdelen van WUR. 

2.4 Het inkoopbeleid richt zich primair op Hoe er gekocht wordt, niet op Wat er gekocht wordt . 
De procesbetrokkenheid van de afdeling Inkoop dient om tot een goede formulering van het 
WAT te komen. 

2.5 De bestelfunctie wordt decentraal uitgeoefend. 
 

http://www.nevi.nl/sites/default/files/Brochure_Gedragscode_2012_A5.PDF
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3. WUR leeft de relevante wet- en regelgeving op inkoopgebied en de beginselen 
Proportionaliteit, Objectiviteit, Non-discriminatie en Transparantie na 

3.1 WUR neemt de vigerende regelgeving in acht. 

3.2 Er wordt gehandeld overeenkomstig de procuratiebevoegdheden zoals vastgelegd door de Raad 
van Bestuur. 

3.3 De meest recente Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 
het verrichten van diensten (ARVODI) dienen in beginsel van toepassing te worden verklaard op 
alle af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten.  

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

3.5 De meest recente Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT) dienen in 
beginsel van toepassing te worden 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) dienen in beginsel van toepassing te worden verklaard op 
opdrachten die werken betreffen.      

3.7 WUR beschikt over een klachtenloket, waar belanghebbenden schriftelijk een klacht bij kunnen 
indienen over een specifieke aanbestedingsprocedure.  

4. De keuze van de inkoopprocedure wordt gebaseerd op het procedurekeuze-schema 

4.1 De vigerende regelgeving bevat drempelbedragen waarboven Werken, Leveringen en Diensten 
Europees aanbesteed moeten worden. Deze drempelbedragen worden iedere twee jaar door 
Europese Commissie vastgesteld. Indien de bedragen worden aangepast zal dat in onderstaande 
tabel ook geschieden. Voor opdrachten beneden deze drempelbedragen zijn de algemene 
uitgangspunten van de richtlijnen in het onderhavige inkoopbeleid overgenomen. 

4.2 Het procedurekeuze-schema voor Leveringen en Diensten dient gevolgd te worden. 

4.3 Het procedurekeuze-schema voor Werken dient gevolgd te worden. 

Geraamde Opdrachtwaarde voor 
Leveringen en Diensten, excl. BTW 
 

Procedure 

<
   

€      50.000 Enkelvoudig onderhandse procedure. 

 €      50.000 – actuele drempelbedrag Meervoudig onderhandse procedure. Meerdere 
offertes aanvragen, aantal afhankelijk van het 
aantal aanbieders in de markt of Nationale 
procedure, met of zonder voorselectie. 
 

≥
  

actuele drempelbedrag Europese aanbesteding, met of zonder 
voorselectie. 
 

Geraamde Opdrachtwaarde voor Werken, 
excl. BTW 

Procedure 

<   €      50.000 Enkelvoudig onderhandse procedure. 

 €      50.000 – € 1.000.000 Meervoudig onderhandse procedure. Meerdere 
offertes aanvragen, aantal afhankelijk van het 
aantal aanbieders in de markt. Minimaal 3 
offertes. 
 

 € 1.000.000 – actuele 
drempelbedrag 

Nationale procedure, met of zonder 
voorselectie. 
 

≥  actuele drempelbedrag Europese aanbesteding, met of zonder 
voorselectie. 
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4.4 Offerte aanvragen dienen zoveel mogelijk schriftelijk te geschieden. 
Deze voorkeur komt voort uit de absolute gewenstheid van de eerste verwijzing naar de 
toepasselijke voorwaarden. 

5. Het Elektronisch bestelsysteem  

5.1 Bij WUR worden opdrachten uitsluitend met behulp van het in gebruik zijnde elektronisch 
bestelsysteem geplaatst en geautoriseerd.  

5.2 De afdeling Inkoop toetst volgens de interne voorschriften de geplaatste opdrachten in het 
elektronisch bestelsysteem op doelmatigheid en rechtmatigheid.  

6. Besluit toepassing hardheidsclausule op grond van conflicterende inschrijftermijn 

6.1 Opdrachten waar WUR als opdrachtnemer op in wil schrijven: 
• én daarbij tevens met onderaannemers wenst te werken, 
• én waarbij geëist wordt dat de naam van de onderaannemer in de inschrijving bekend 

gemaakt moet worden, 
• én waarbij de waarde van de opdracht aan de onderaannemer(s) de Europese 

drempelwaarde niet overstijgt, 
• én waarvan de termijn tussen ontvangst van de uitnodiging tot inschrijving en de 

uiterste datum van indiening korter is dan 48 kalenderdagen, 

worden gekwalificeerd als van zodanig belang voor de organisatie dat voor de selectie van 
onderaannemers afgezien mag worden van de in artikel 4.2 beoogde Meervoudig Onderhandse 
procedures. 
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