Inkopen en aanbesteden in de
publieke sector: wie en wat?

GIT

SIMAP

De Gemeentelijke Inkooptoolkit (GIT) is ontwikkeld op

Het project SIMAP heeft als doelstelling de ontwik-

initiatief van een aantal gemeenten en gesteund door

keling van een infrastructuur voor informatiesystemen

projectdirectie PIA. GIT is een complete inkooptoolkit

die nodig zijn om een effectief aanbestedingsbeleid

met hulpmiddelen voor elke stap in het inkoopproces.

in Europa te ondersteunen. De informatiesystemen

Zo zijn er stappenplannen, achtergrondinformatie

verschaffen aanbestedende diensten en leveranciers de

De afgelopen jaren is een grote slag gemaakt in

inwinnen over Europese aangelegenheden bij Europa

en standaardvoorbeelden voorhanden. De toolkit is

informatie die ze nodig hebben om het aanbestedings-

de professionalisering van inkoop en aanbeste-

decentraal. Ook de medewerkers van de koepels (VNG,

ontwikkeld voor gemeenten, maar is ook goed te

proces effectief te doorlopen.

den bij de publieke sector. Bij professionalisering

IPO, UvW) kunnen kosteloos bij Europa decentraal

gebruiken door andere overheden.

http://simap.eu.int/

hoort ook dat je weet waar je terecht kunt met

terecht. Daarnaast heeft Europa decentraal tal van

vragen over inkopen en aanbesteden, welke

andere producten en diensten, die vermeld staan op

http://www.ovia.nl/git/

TED

organisaties zich richten op het vak en welke

de website.

Ovia.nl

De TED-databank, oftewel Tenders Electronic Daily, is de

hulpmiddelen je kunt inzetten. Daarom publi-

w: www.europadecentraal.nl

Ovia.nl is dé portal voor overheidsinkopen en

online versie van het Supplement op het Publicatieblad

ceert projectdirectie PIA (Professioneel Inkopen

e: info@europadecentraal.nl

aanbesteden. Iedereen die belangstelling heeft voor

van de Europese Unie. Hierin worden alle overheidsop-

en Aanbesteden) deze factsheet. Je vindt hier

t:

inkopen en aanbesteden bij de overheid vindt via deze

drachten in de hele Europese Unie bekendgemaakt die

de belangrijkste organisaties, wat ze doen, voor

site de weg naar actualiteiten, dossiers, handreikingen,

een bepaalde waarde overschrijden. Daarin verschilt TED

wie en hoe ze te werk gaan. Ook hebben we

IOEA

voorbeelddocumenten, literatuur en interviews.

van de Aanbestedingskalender, die alleen Nederlandse

de belangrijkste hulpmiddelen en informatie-

Wat: het Interdepartementaal Overleg Europese

Ovia.nl is in opdracht van projectdirectie PIA gebouwd

aanbestedingen ontsluit. De TED-databank wordt

bronnen voor inkopers en aanbesteders op een

Aanbestedingen (IOEA) is belast met de coördinatie en

door Gemnet bv (www.gemnet.nl).

beheerd door het Bureau voor Officiële Publicaties der

rij gezet. Handig om bij de hand te houden.

het bevorderen van een inhoudelijk, organisatorisch

www.ovia.nl

Europese Gemeenschappen (Publicatiebureau).

en procedureel adequate uitvoering van het Europees

http://ted.publications.eu.int/official

beleid, wetgeving en rechtspraak op het gebied van
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PIANOdesk
PIANOdesk is de elektronische ontmoetingsplaats voor

TenderNed

inkopers en aanbesteders van aanbestedingsplichtige

TenderNed is de Nederlandse elektronische aanbeste-

organisaties. Hieronder vallen het Rijk en de publieke

dingssite. Deze ondersteunt zowel opdrachtgevers als

sector. PIANOdesk is in het najaar van 2002 opgericht

opdrachtnemers bij het uitvoeren van aanbestedings-

onder de paraplu van projectdirectie PIA (Professioneel
Inkopen en Aanbesteden). PIANOdesk brengt inkopers

(070) 338 10 90

Europees aanbesteden in Nederlands beleid, wetgeving
en rechtspraktijk.
Voor wie: Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen
en publiekrechtelijke instellingen.

Europa decentraal

Hoe: informatie en voorlichting verstrekken en de inhou-

processen.

Wat: Europa decentraal is hét kenniscentrum voor

delijke afstemming van het Nederlandse standpunt

TenderNed is een doorontwikkeling van de aanbeste-

Europees recht voor decentrale overheden. Het is in

over Europees beleid, wetgeving en rechtspraak op het

en aanbesteders uit de publieke sector op interactieve

dingssite van ProRail. Alle publieke opdrachtgevers

2002 opgericht door de Vereniging van Nederlandse

gebied van Europees aanbesteden.

wijze met elkaar in contact rond actuele inkoopgerela-

kunnen met TenderNed vanaf eind 2006 al hun aanbe-

Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO),

w: www.ez.nl

teerde thema’s. Inmiddels zijn er meer dan 1500 inko-

stedingen, van aankondiging tot gunning, elektronisch

de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie

e: W.H.Dobbe@minez.nl

pers en aanbesteders actief op PIANOdesk. Deelnemers

verzorgen. Daarnaast kunnen opdrachtnemers zich

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het

t: (070) 379 68 22

kunnen anderen ontmoeten, vragen stellen, aan werk-

eenmalig registreren en via internet inschrijven op aan-

doel van Europa decentraal is de kennis en expertise

groepen deelnemen, enzovoort. Daarbij is het belangrijk

bestedingen. Zij kunnen eenmaal ingevoerde gegevens

over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij

Kenniscentrum PPS (publiek-private

Meer weten?

dat iedere deelnemer van PIANOdesk een actieve bijdra-

direct weer boven water halen voor een volgende aan-

de decentrale overheden te vergroten. In de praktijk

samenwerking)

Voor verdere vragen kunt u

ge levert. PIANOdesk fungeert ook als virtueel kantoor.

besteding en besparen zo op administratieve lasten.

Doordat we

gaat het daarbij vaak om (Europese) aanbestedings-

Wat: het Kenniscentrum PPS is opgericht om publiek-

terecht bij de projectdirectie

www.pianodesk.info

www.tenderned.nl en www.aanbesteden.prorail.nl

samenwerken leren

vraagstukken.

private samenwerkingsverbanden te initiëren en

we van elkaar en

Voor wie: medewerkers van decentrale overheden, te

stimuleren. Bij PPS-constructies slaan overheid en

weten gemeenten, provincies en waterschappen en

bedrijfsleven de handen ineen om grote, kapitaalin-

hun koepels.

tensieve projecten te realiseren. Het kenniscentrum is

Hoe: alle medewerkers van gemeenten, provincies en

onderdeel van het Ministerie van Financiën.

waterschappen kunnen gratis informatie en advies

Voor wie: overheid en bedrijfsleven.

Professioneel Inkopen en
Aanbesteden (PIA),
e-mail info@pia.overheidsinkopers.nl, telefoon (070)
349 06 21.

maken we gebruik
van ieders expertise

Hoe: het Kenniscentrum PPS treedt op als vraagbaak en

w: www.nevi.nl/publiek

Projectdirectie PIA

VNG

adviseur voor overheidsinstanties. Het Kenniscentrum

e: publiek@nevi.nl (algemeen)

Wat: PIA staat voor Professioneel Inkopen en

Wat: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

publiceert ook handleidingen en artikelen over

t: (070) 338 10 90

Aanbesteden. In 2001 is het project PIA in het leven

zorgt onder andere voor de belangenbehartiging van

geroepen. Het project helpt de overheid de inkoop te

alle gemeenten bij andere overheden, zoals de Tweede

aanbesteden.
w: http://pps.minfin.nl

NVvA

professionaliseren. Een interdepartementale project-

Kamer, het Kabinet en maatschappelijke organisaties.

t: (070) 342 80 39

Wat: de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedings-

directie fungeert daarbij als buitenboordmotor. In juni

Bovendien adviseert de VNG haar leden over actuele

recht (NVvA) is een onafhankelijk forum voor alle

2006 komt er definitief een einde aan de projectdirectie

ontwikkelingen (proactief) en zij adviseert individuele

betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht.

PIA. Andere organisaties (waaronder PIANOo en het

leden (op verzoek). Een van de beleidsonderwerpen is

Wat: als een overheidsorganisatie diensten of goederen

Voor wie: de 400 leden van de vereniging zijn afkomstig

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid in oprichting) nemen

aanbesteden.

aanschaft of werken laat verrichten, krijgt deze – uit-

uit de overheidssector, wetenschap, rechterlijke macht,

de taken over.

Voor wie: alle 458 gemeenten.

zonderingen daargelaten – boven een bepaald drem-

advocatuur, consultancy en het bedrijfsleven.

Voor wie: overheidsinkopers en -aanbesteders. Primair

Hoe: de VNG informeert gemeenten over ontwik-

pelbedrag te maken met Europese richtlijnen voor

Hoe: de vereniging bestudeert het aanbestedingsrecht

gaat het om de rijksoverheid; daarnaast ook om andere

kelingen en behartigt de gemeentelijke belangen op

overheidsopdrachten. Het Ministerie van Economische

en draagt haar kennis uit door middel van verschillende

organisaties in de publieke sector.

het gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid. De

Zaken is verantwoordelijk voor de implementatie van

publicaties, bijvoorbeeld de jaarboeken. De NVvA

Hoe: verstrekken van informatie (www.ovia.nl, www.

VNG tracht via handreikingen en andere publicaties

deze richtlijnen in nationale regelgeving en voor–

stelde een preadvies op over de nieuwe aanbeste-

pianodesk.info, de nieuwsbrief PIA Info), opzetten en

gemeenten te stimuleren en faciliteren bij het aanbe-

aanvullende – nationale regelgeving voor overheidsop-

dingsregelgeving, dat werd aangeboden aan minister

aansturen van projecten (bijvoorbeeld het Programma

stedingsbeleid. Zo publiceerde zij eerder de uitgave Als

Ministerie van Economische Zaken

drachten. Daarnaast stuurt het ministerie PIANOo aan.

Brinkhorst. Bovendien heeft de NVvA in 2000 een

Inkoop Taakstelling) en de ontwikkeling van tools

beste uit de bus en – samen met de projectdirectie PIA

Voor wie: alle aanbestedende diensten.

bijzondere leerstoel aanbestedingsrecht ingesteld aan

(bijvoorbeeld het benchmarkprogramma Purchasing

– de uitgave Verdien aan besteden: naar een beleid

Hoe: regelgeving en beleid maken.

de Universiteit van Amsterdam.

Excellence Publiek, elektronisch bestellen en factureren

voor efficiënt inkopen en aanbesteden voor lokale

w: www.aanbesteden.ez.nl

w: http://www.aanbestedingsrecht.org/

via een rijksbreed inkoopportaal en elektronisch

overheden.

t: (070) 379 77 08. Informatie over geldende regelge-

e: info@aanbestedingsrecht.org

aanbesteden via TenderNed) en het organiseren van bij-

w: www.vng.nl. Over aanbesteden: www.vng.nl/

t: (038) 425 92 28

eenkomsten (zoals de PIA-lunchbijeenkomsten).

ving en de toepassing daarvan is ook verkrijgbaar bij

smartsite.dws?ID=14889

w: www.ovia.nl/dossiers/pia/

e: frontoffice@vng.nl

PIANOo

e: info@pia.overheidsinkopers.nl

t: (070) 373 83 93

NEVI Publiek

Wat: PIANOo staat voor Professioneel en Innovatief

t: (070) 349 06 21

Wat: NEVI Publiek is hét netwerk voor inkopers en

Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers.

aanbesteders uit de publieke sector. Doel van het

Bij PIANOo kunt u terecht voor informatie, advies of

SenterNovem, duurzaam inkopen

netwerk is om het inkoopmanagement van de publieke

hulp bij aanbestedingen. PIANOo neemt niet uw ver-

Wat: SenterNovem is een agentschap van het ministerie

sector op een hoger plan te brengen. NEVI Publiek is

antwoordelijkheid over, maar helpt u wel op weg. Of

van Economische Zaken, dat innovatie, milieu en duur-

onderdeel van de NEVI (Nederlandse Vereniging voor

het nu gaan om werken, leveringen of diensten: met

zaamheid stimuleert. Een van de aandachtsgebieden

Inkoopmanagement). Dit is een nationale vereniging

iedere vraag bent u welkom. Ook is PIANOo op zoek

van SenterNovem is duurzaam inkopen.

die de professionalisering van inkoop voor zowel

naar uw kennis en ervaringen uit de praktijk. Door

Voor wie: het Rijk (departementen en agentschappen),

Aanbestedingskalender

het bedrijfsleven als de overheid stimuleert, onder

uw kennis beschikbaar te stellen, kunt u uw collega-

provincies, gemeenten en waterschappen.

Op de Aanbestedingskalender kunnen overheden

andere door het organiseren van bijeenkomsten en

aanbesteder verder op weg helpen.

Hoe: Het programma Duurzaam Inkopen helpt

kosteloos aankondigingen voor aanbestedingen

via NEVI Opleidingen BV, NEVI Inkoopacademie BV en

Voor wie: alle aanbestedingsplichtige diensten in heel

overheden om milieu- en sociale aspecten mee te

digitaal publiceren. Alle Nederlandse aanbestedingen

Purspective BV door het aanbieden van opleidingen en

Nederland, dus ook een gemeente, waterschap, ziekenhuis

nemen bij de inkoop van producten, diensten of

staan hier overzichtelijk bij elkaar. Verschillende

seminars op het gebied van inkopen.

of samenwerkingsverband van overheidsorganisaties.

werken. Beschikbare instrumenten zijn onder andere

publieke organisaties namen samen het initiatief tot

Voor wie: inkopers en aanbesteders uit de publieke

Hoe: bij PIANOo kunnen overheidsopdrachtgevers

specificaties, handreiking en menukaart, helpdesk voor

de Aanbestedingskalender. CROW (het nationale

sector op het niveau van managers, beleidsmakers en

terecht voor informatie, advies of hulp bij aanbe-

advies op maat.

kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer

inkoopfunctionarissen.

stedingen. PIANOo draagt bovendien bij aan de

w: http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen

en openbare ruimte) ontwikkelde en beheert de site.

Hoe: kennis uitwisselen over inkoopthema’s, stimuleren

ontwikkeling van Ovia.nl, PIANOdesk, TIPS, GIT,

e: duurzaaminkopen@senternovem.nl

Projectdirectie PIA droeg ook bij aan de totstandkoming

van netwerkcontacten, beheren van het inkoopvak en

aanbestedingskalender.nl, TenderNed en het bench-

t: (030) 239 35 33 (helpdesk voor advies op maat)

en zorgt voor promotie van de site richting overheden

fungeren als gesprekspartner bij beleidsmakers en besluit-

markprogramma Purchasing Excellence Publiek (zie

en leveranciers. Europese aankondigingen zijn door

vormers. Ook wil NEVI Publiek erkenning bewerkstelligen

onder Hulpmiddelen). PIANOo organiseert tevens bij-

publicatie op de site ook automatisch aangemeld bij

voor inkopers en aanbesteders van hun toegevoegde

eenkomsten over aanbesteden.

het Publicatie Bureau van de EU in Luxemburg.

waarde. Het netwerk kent verschillende inkoopfora,

w: www.pianoo.nl

http://www.aanbestedingskalender.nl.

waar inkopers van onder meer gemeenten, provincies,

e: info@pianoo.nl

onderwijsinstellingen en zorg hun collega’s ontmoeten.

t: (070) 349 07 77

PIANOo.

HULPMIDDELEN
VOOR INKOPERS EN
AANBESTEDERS

