
Afwijken op het inkoop en aanbestedingsbeleid 

De inkoopondersteuning krijgt vaak de vraag of het mogelijk is om af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingbeleid? 

Het antwoord hierop is Ja, maar alleen bij niet Europese procedures. Indien je Europees moet 
aanbesteden dien je dit ook te doen.  

In het inkoop en aanbestedingsbeleid is de volgende passage opgenomen over afwijkingen op het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid: 

Indien om wat voor reden dan ook afgeweken moet worden van de voorgeschreven 
aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande procedure. 
 

Het splitsen van opdrachten om een openbare of meervoudig onderhandse aanbesteding te 
ontlopen of om onder de Europese drempelbedragen te blijven, is bij wet verboden. De gemeente 
Weert is één aanbestedende dienst. Dit betekent volgens de Europese wet- en regelgeving dat 
organisatiebreed alle geplande inkopen die tot één bepaalde productgroep behoren, moeten 

worden gebundeld en in één keer moeten worden aanbesteed.  
 
N.B. 1 Afwijken van een Europese procedure is nooit mogelijk! 

N.B. 2 De concerncontroller beslist over afwijkingen op het beleid duurzaam inkopen. 

Procedure voor afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

De medewerker die verantwoordelijk is voor de aanbesteding legt in B&W-advies vast om welke 
aanbesteding het gaat en welke procedure voorgeschreven zou zijn. Vervolgens wordt in de 
adviesnota  aangegeven welke redenen er zijn om af te wijken van de voorgeschreven procedure 
en wordt de inkoopadviseur schriftelijk om advies gevraagd. Het advies van de inkoopadviseur 

wordt opgenomen in de adviesnota. 
De adviesnota wordt vóór de besluitvorming door het college van B&W ter goedkeuring aan de 
concerncontroller voorgelegd. 
Het document maakt onlosmakelijk deel uit van het aanbestedingsdossier, zodat later aan 
controlerende instanties (accountant, raadscommissie onderzoek jaarrekening) verantwoording 
afgelegd kan worden. 

Redenen voor afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Afwijkingen zijn alleen mogelijk als er politieke, strategische of financiële redenen zijn. Mogelijke 
redenen om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn: 
a. Er is geen goed publicatiemedium om de potentiële leveranciers voor deze aanbesteding te 

bereiken.  
b. Opdracht is niet nauwkeurig genoeg te formuleren doordat de uitgangspunten nog onvoldoende 

duidelijk zijn of vanwege een te grote complexiteit van de opdracht. 
c. Een alternatieve samenwerkingsvorm lijkt de beste mogelijkheid (innovatief aanbesteden). 

d. Men is er absoluut zeker van dat er maar een zeer beperkt aantal partijen is die deze opdracht 
kan uitvoeren en men kent al deze partijen. Dit kan te maken hebben met uniformiteit van de 
opdracht of de mate van benodigde specialisatie. 

e. Reeds openbaar aanbesteed zonder resultaat. 
f. Dwingende spoed. Hiervan kan in principe alleen sprake zijn in situaties die niet te voorzien 

waren en die bij niet tijdige oplossing tot ernstige gevolgen leiden. Het verdient aanbeveling 

om voor dit soort situaties, waar mogelijk, raamcontracten af te sluiten of afspraken te maken 
over bijvoorbeeld reactiesnelheid, uurtarieven en open calculaties. 

g. Technische redenen. Het gaat hier om een aanvullende opdracht, de uitbreiding van een 

opdracht of de vervanging van apparatuur die reeds in gebruik is en waarbij er door 
verandering van leverancier onevenredige technische moeilijkheden, grote risico's of hoge 
kosten zullen ontstaan. 

h. Artistieke redenen. Het is om esthetische redenen onaanvaardbaar om een andere leverancier 

te selecteren dan diegene die reeds een eerdere, met deze opdracht samenhangende opdracht 
heeft uitgevoerd. 

i. Bescherming van exclusieve rechten. Men is er absoluut zeker van dat er maar één partij is die 
deze opdracht kan uitvoeren (men moet zich wel afvragen of er een alternatieve manier is om 
het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door te overwegen of het zinvol en rendabel is om een 
extra leverancier te creëren). 



 

 

 


