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1 Inleiding 
 

Delft streeft naar een betrouwbare, flexibele en compacte organisatie die is toegerust voor haar 

taken en toekomstbestendig is. Om dit te bereiken zet Delft onder andere in op transformatie 

richting een regie-organisatie. Hierbij zullen we meer en meer activiteiten uitbesteden. Verder 

werken we aan het implementeren van organisatieprincipes om in 2018 klaar te zijn voor de 

veranderde omgeving waarin we acteren. De organisatieprincipes die impact hebben op het 

inkoopbeleid zijn:  

• houding en gedrag: gestandaardiseerde systemen en werkprocessen; 

• flexibiliteit vergroten door concentratie van organisatieonderdelen: centraal organiseren van 

overhead; 

• verantwoordelijkheid en eigenaarschap: vanuit eigenaarschap verantwoordelijkheid nemen; 

• schaarste brengen in ondersteuning: verschuiving van taken naar de lijn en vergroting van 

selfservice wordt de nieuwe norm; 

• workload in de hand houden: wat voeren we zelf uit en wat besteden we uit aan de hand van 

een objectief afwegingskader. 

 

Inkoop is een belangrijk middel om de collegedoelstellingen te realiseren. Het levert een bijdrage aan 

de doelstellingen voor onze stad. Bijvoorbeeld door het realiseren van kostenbesparingen, het 

stimuleren van het MKB en de lokale en regionale economie, Social Return en duurzaam inkopen. 

 

Inkoop staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Prestaties van organisaties worden, via 

het inkopen van producten en diensten, in hoge mate beïnvloed door de prestaties van de hiervoor 

gecontracteerde leveranciers. Voor Delft met een wettelijke taak geldt bovendien dat zij haar 

budgetten doelmatig en integer dient te besteden en over die besteding verantwoording aflegt. Op 

een goede en professionele wijze inkopen is dus voor Delft van groot belang. 

 

Om deze bijdrage aan de collegedoelstellingen te realiseren is het Inkoopbeleid vastgesteld. Het 

beleid biedt het kader waarbinnen wij gemeentelijke gelden doelmatig, rechtmatig en integer 

kunnen besteden en snel in kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Aanvullend op dit Inkoopbeleid wordt een praktische invulling en uitwerking vastgelegd in het 
Reglement Inkoop van de gemeente Delft, dat wordt vastgesteld door het Gemeentelijk 
Managementteam (GMT) van de gemeente Delft.  
 

Dit Inkoopbeleid is goedgekeurd door het College van burgemeester en wethouders en treedt in 

werking op : 1 april 2017. 
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1.2 Gecoördineerde inkoop 
Delft hanteert de methodiek “gecoördineerde inkoop”. Hierbij is het uitgangspunt dat de kennis over 

inkoop centraal is belegd. De centrale Inkoop afdeling is expert (strategisch, tactisch) op het gebied 

van aanbestedingstrajecten en kent en levert alle randvoorwaarden om een inkooptraject rechtmatig 

en efficiënt te laten verlopen. De centrale inkoop afdeling stuurt op basis van beleid en analyses in de 

vorm van spendanalyses en stuurt op contractsynergie, zodat; het verwerven en uitnutten van een 

contract op een meest voordelige wijze verloopt. 

 

 De centrale inkoopafdeling zorgt voor beleid, inkoopreglement, inkooptools en 

spendanalyses; 

 De centrale inkoopafdeling zorgt er voor dat contractmanagers uniform zijn opgeleid; 

 De centrale inkoopafdeling zorgt voor de randvoorwaarden voor het vastleggen van 

contracten en bewaakt mede de termijn aan de hand van de aanbestedingskalender. 

 

De centrale inkoopafdeling heeft op strategisch en tactisch niveau periodiek overleg met het 

afdelingsmanagement en één maal per jaar met het GMT. 

Hierbij gaat het over: 

 Totale inkoopwaarde van de organisatie 

 Analyse op de totale inkoopwaarde van de organisatie 

o Contractsynergie 

o Contractuitnutting 

o Rechtmatigheid 

o Doelmatigheid   

o Toetsing op inkoopkaders door de centrale inkoopafdeling 

o Signalering/advisering naar het GMT (inkoopontwikkelingen, realisering 

inkoopdoelstellingen) 

 

Vanuit de centrale rol in het gecoördineerde inkoopmodel zal door middel van strategisch advies, 
spendanalyses en inkoop ontwikkelplannen een bijdrage worden geleverd aan het decentrale 
contractmanagement om de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen te realiseren.   
 
Concreet betekent dit  dat de inhoudelijke kennis over bedrijfsspecifiek inkopen binnen de 

vakafdelingen is belegd bij de contractmanager (tactisch, operationeel). Hij / zij zorgt dat de afdeling 

actief en gecoördineerd betrokken is bij de inkoopactiviteiten. De rol van de contractmanager is, om 

als spin in het web het initiatief te nemen tot het starten van een verwervingstraject en zorgt er voor 

dat voor de inkoop specifieke ondersteuning de centrale inkoopafdeling is aangehaakt.  Na 

verwerving zorgt de contractmanager voor de implementatie van het contract binnen zijn afdeling. 

1.3 Contractmanagement 

In het inkoopproces levert de stap ‘contracteren’   – mits de voorgaande stappen goed zijn 

uitgevoerd – een contract met een leverancier op, waarin op correcte wijze is beschreven welke 

prestaties de leverancier dient te leveren (en wat de gemeente daarvoor moet doen). Daarmee staat 

de inkoopprestatie echter alleen nog op papier; het is nog geen werkelijkheid. Contractmanagement 

(‘bewaken’) is de functie die erop toeziet dat wat met het contract beoogd wordt ook daadwerkelijk 
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wordt bereikt en dat er bijgestuurd wordt wanneer dat nodig mocht blijken. Contractmanagement is 

dan ook een belangrijke taak die de ‘plan-do-check-act’ cirkel op inkoopgebied sluit.  

2 Doelstellingen Inkoopbeleid 
 

Delft wil met dit Inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren: 

1. Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en 

verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. 

Delft leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoopbeleid na. 

Daarnaast kopen we efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk 

bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de 

opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke uitgaven staan centraal. We 

houden daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot onze opdrachten. 

 

2. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. 

Professionaliteit houdt in dat we op bewuste en zakelijke wijze omgaan met inkoop. Continu 

investeren we in inhoudelijke kennis over de in te kopen werken, leveringen en diensten, de 

marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel 

opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige 

besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in onze leveranciers en in wederzijds 

respect tussen onze gemeente en haar leveranciers. We spannen ons in om alle inlichtingen en 

gegevens te verstrekken aan de leveranciers voor zover dat nodig is in het kader van het 

inkoopproces. 

 

3. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding met oog voor 

maatschappelijke gevolgen.  

Bij het inkopen van werken, leveringen en diensten betrekken we interne en andere (externe) 

gemeentelijke kosten in onze afweging. De kwaliteit van de in te kopen werken, leveringen en 

diensten speelt eveneens een belangrijke rol.  De maatschappelijke gevolgen worden hierbij in het 

inkoop proces meegewogen. Het gaat hierbij om de sociale, milieu gerelateerde en economische 

gevolgen voor de maatschappij. We noemen dat ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen. 

 

4. Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van Delft. 

Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van Delft en daar 

direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds 

rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen. 

 

5. Delft stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor leveranciers 

voorop. 

Zowel Delft als leveranciers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. 

We verlichten deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te 

stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kunnen we hiertoe digitaal 

inkopen (en aanbesteden). 
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3 Juridische, economische en organisatorische uitgangspunten 

3.1 Juridische uitgangspunten 

3.1.1 Wet- en regelgeving 

Op basis van de Gemeentewet bestaat de verplichting tot het vastleggen (in een besluit) van 

(interne) regels voor de inkoop en aanbesteding met het oog op de naleving van de 

Aanbestedingsrichtlijnen. 

 

Net als elke gemeente valt Delft onder de werking van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 

(2004/18/EG) en de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet en de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd. Daarnaast bevat de wet regels voor aanbestedingen 

die niet onder werking van de Europese aanbestedingsrichtlijnen vallen. De verplichting tot het 

houden van een (Europese) aanbesteding is afhankelijk van het soort opdracht en de raming van de 

waarde ervan. We dienen als gemeente aan te tonen dat we deze regels hebben nageleefd. Dit is 

onderwerp van de jaarlijkse accountantscontrole (rechtmatigheidstoets). 

Het niet voldoen aan de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen is onrechtmatig 

en kan voor Delft grote consequenties hebben zoals onthouding van goedkeuring op de jaarrekening 

door de accountant, klachten en schadeclaims van benadeelde derden, vernietiging van 

onrechtmatig gesloten overeenkomsten door de rechter en/of een inbreukprocedure door de 

Europese Commissie. 

 

We nemen bij het verstrekken van opdrachten aan leveranciers de volgende algemene beginselen 

van het aanbestedingsrecht in acht, die alle gericht zijn op een vrij verkeer van diensten en goederen 

en gelijke behandeling van ondernemers: 

 Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij 

dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden. 

 Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit van ondernemers mag niet. 

 Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een 

logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Inschrijvers moeten weten waar ze 

aan toe zijn. 

 Objectiviteit: Alle keuzes die we maken bij een aanbesteding (keuze wel of niet Europees 

aanbesteden, keuze van de aanbestedingsprocedure, keuze van de leverancier) dienen we 

objectief te maken en te motiveren. Ook de te stellen eisen en wensen moeten we zo objectief 

mogelijk formuleren. 

 Proportionaliteit: De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de leveranciers mogen niet 

onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. We passen dit beginsel van 

proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, criteria aan leveranciers, offertes en 

contractvoorwaarden. 

 Wederzijdse erkenning: producten en/of diensten van ondernemingen uit andere lidstaten van 

de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die producten en/of diensten op  

gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van Delft.  

 We nemen bij al onze inkoopactiviteiten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, 

zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel. 
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3.1.2 Mandaat en volmacht 

De inkoopactiviteiten vinden plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en 

volmachtregeling van Delft. Delft wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op 

basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging. 

 

3.1.3 Afwijkingsbevoegdheid  

Afwijkingen van dit Inkoopbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk 

gemotiveerd besluit van de Gemeentesecretaris, indien en voor zover een en ander op basis van de 

geldende wet- en regelgeving mogelijk is. 

 

3.2 Organisatorische uitgangspunten 

 
Het college van burgemeester en wethouders is kader stellend en (eind)verantwoordelijk voor de 

realisatie van strategische, organisatie brede doelstellingen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid 

ligt bij de directeuren en afdelingsmanagers. Dit betekent dat de budgethouders 

eindverantwoordelijk zijn voor het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de tactische en 

operationele inkooptaken. Dit geldt zowel voor inkoopbeslissingen, als het op professionele wijze, 

binnen de daartoe opgestelde kaders, (laten) uitvoeren van aanbestedingsprocedures, 

contractmanagement en operationele inkooptaken. Bij het uitvoeren van de 

aanbestedingsprocedures vervullen de (senior)inkoopadviseurs vervolgens de regie- en 

adviesfunctie. We noemen deze inrichting van de inkoopfunctie een gecoördineerd inkoopmodel. 

 

3.3 Economische uitgangspunten 

 

3.3.1. Product- en marktanalyse 

We vinden het vanzelfsprekend de leveranciersmarkt te kennen en te weten wat de mogelijkheden 

met betrekking tot in te kopen werken, leveringen en diensten zijn. Onze aanbestedingsstrategieën 

en de eisen en wensen die we stellen aan leveranciers en hun werken, leveringen en diensten 

baseren we - waar mogelijk en opportuun - dan ook mede op product- en marktanalyses. Een 

productanalyse leidt tot inzicht in de aard van de werken, leveringen en diensten en een 

marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de leveranciers die daarop opereren 

en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen liggen (bijvoorbeeld: kopers- of 

verkopersmarkt). Een marktconsulatie met leveranciers kan onderdeel uitmaken van de 

marktanalyse. 
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3.3.2. Leveranciersbeleid  

Leveranciers hebben direct en indirect invloed op de kwaliteit van de prestaties van de gemeente 

Delft en de daarmee samenhangende kosten. Bij het aantrekken en afstoten van leveranciers is het 

belangrijk dat we eenduidige criteria hanteren.  

Doelstelling van ons leveranciersbeleid is het selecteren, contracteren, opbouwen en onderhouden 

van relaties met een beheersbare (overzichtelijke, beperkte) kring van hoogwaardige leveranciers 

met de hoogst toegevoegde waarde. 

Deze doelstelling vullen we in door: 

 Aantrekken van goed presterende, betrouwbare leveranciers, indien mogelijk via 

raamcontracten; 

 Managen van een goede relatie met de leveranciers; 

 Streven naar een win/win situatie in de relatie met de leveranciers; 

 Op goede wijze afbouwen van relaties met leveranciers (indien van toepassing bij beëindiging 

van contracten). 

 

Het leveranciersbeleid vormt het uitgangspunt voor de uitvoering van contractbeheer en contract- 

en leveranciersmanagement. Deze drie werkzaamheden dragen bij aan het maximaliseren van de 

toegevoegde waarde en het minimaliseren van de risico’s die verband houden met het inschakelen 

van leveranciers. De clusters zijn verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van contract- en 

leveranciersmanagement. 

We hanteren een drietal uitgangspunten bij het realiseren van bovenstaande doelstelling: 

1. Alle potentieel geschikte leveranciers moeten gelijke kansen krijgen.  

We houden bij het inkopen de mogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in het 

oog. Dit doen we door ervoor te waken dat inkoopbehoeften niet onnodig worden 

gebundeld, door (waar dit passend is) opdrachten in percelen op te delen, het toestaan van 

leverancierscombinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten die gepaard 

gaan met het meedingen naar een opdracht en het voorkomen van het hanteren van 

onnodig zware selectie- en gunningscriteria. Dit is geheel in lijn met de Aanbestedingswet.  

2. Delft heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit leidt tot enige vorm van 

discriminatie van ondernemers.  

Eén van de ambities van Delft is het versterken van de lokale en regionale economie. Dit 

vormt de basis voor dit tweede uitgangspunt. Bij een enkelvoudig- of een meervoudig 

onderhandse offerteaanvraag houden we, waar het binnen de kaders van geldende wet- en 

regelgeving mogelijk is, rekening met de lokale economie en lokale ondernemers. 

Bij een meervoudig onderhandse offerteaanvraag streven we ernaar minimaal één Delftse 

en/of regionale partij uit te nodigen, tenzij de belangen van Delft daarmee niet gediend zijn. 

‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de gemeentelijke Inkoop. 

3. We moedigen - daar waar mogelijk - innovatiegericht inkopen en aanbesteden aan.  

Bij innovatiegericht inkopen zoeken we naar een innovatieve oplossing of laten we de ruimte 

aan de leverancier om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de 

eigenschappen van een bestaand ‘product’. Innovatiegericht aanbesteden kan onder andere 

worden toegepast door de opdracht functioneel te omschrijven, door middel van prestatie 
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inkoop of door geïntegreerde contractvormen zoals bijvoorbeeld DBFMO, daar waar dit 

proportioneel en geschikt is voor de betreffende opdracht. Het besluit hierover wordt door 

de budgethouder na een advies van Inkoop genomen. 

 

3.3.3. Samenwerkingsverbanden  

We hanteren als uitgangspunt gebruik te maken van de mogelijkheid om voordeel te behalen door 

gezamenlijk in te kopen en/of kennis te delen. Dit kan zowel intern (bundelen van behoeften van 

budgethouders) als extern (bundelen behoeften van verschillende aanbestedende diensten) aan de 

orde zijn. 

Een van de externe samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen is “Inkoopkracht Zuid-Holland 

West” waarin alle Haaglanden gemeenten met uitzondering van Den Haag participeren. Door 

samenwerking streeft Inkoopkracht Zuid-Holland West naar het samen bundelen en/of delen van 

informatie en expertise, hulpmiddelen en/of volume op het gebied van inkoop, met als doel het 

behalen van voordeel voor alle deelnemende organisaties: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en 

borgen van rechtmatigheid.  

Een ander samenwerkingsverband waar we aan deelnemen is het Inkoopbureau Jeugdzorg regio 

Haaglanden.  Tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben besloten voor de inkoop van alle 

jeugdhulp samen te werken. Deze tien gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 

Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer 

(H-10). De missie van het bureau Jeugdzorg Regio Haaglanden luidt samen verantwoordelijk zijn voor 

goede en betaalbare regionale jeugdzorg! 

Naast deze samenwerkingen kan Delft in voorkomende gevallen besluiten om gezamenlijk in te 

kopen met andere aanbestedende diensten. 

Bij samenwerken is het zaak om de regeling over het samenvoegen van opdrachten uit de 

Aanbestedingswet niet te overtreden. Deze regeling heeft als doel te voorkomen dat aanbestedende 

diensten opdrachten niet onnodig samenvoegen om tot één grote opdracht te komen. Door 

opdrachten samen te voegen kunnen alleen relatief grote leveranciers inschrijven en worden de 

kansen van kleinere leveranciers beperkt. Wanneer we toch besluiten om opdrachten samen te 

voegen, moeten we dit in de aanbestedingsdocumenten motiveren. 

 

 

 

 

  



10 
 

4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
 

We realiseren ons dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds belangrijkere 

rol speelt in de samenleving. Ook binnen de Aanbestedingswet wordt hier aandacht aan geschonken 

via de verplichting zorg te dragen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde bij 

het aangaan van overeenkomsten met leveranciers. We zullen de benodigde werken, leveringen en 

diensten, waar mogelijk maatschappelijk verantwoord inkopen en zo mede uitvoering geven aan 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

 

4.1 Uitgangspunten 

We geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door bij het inkoopproces 

rekening te houden met maatschappelijke gevolgen. We noemen dat Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen. Het gaat hierbij om de sociale, milieu gerelateerde en economische gevolgen voor de 

maatschappij in het algemeen en voor Delft, haar werknemers, leveranciers, hun werknemers en 

eventuele toeleveranciers in het bijzonder. Behalve het toepassen van milieu- en sociale criteria in 

het inkoopproces, gaat het hier ook om keuzes in de bedrijfsvoering die we vertalen naar de in te 

kopen werken, leveringen en diensten. 

We conformeren ons aan de geldende afspraken en wet- en regelgeving met betrekking tot milieu- 

en sociale aspecten. We hanteren als leidraad onder andere: 

 Handreikingen maatschappelijk verantwoord inkopen (Pianoo); 

 Overzicht criteria duurzaam inkopen per productgroep (Pianoo); 

 Social return, handleiding voor aanbestedende diensten van het Rijk (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid); 

 Handleiding sociale voorwaarden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). 

 

Naast de handhaving van onze doelstelling om, daar waar mogelijk, duurzaam in te kopen via gebruik 

van de milieucriteria, zullen we als aanvullende doelstelling eveneens de sociale criteria in alle fasen 

van het inkoopproces toepassen. Bij de sociale criteria spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, 

arbeidsomstandigheden en social return een rol. We hebben oog voor de sociaal zwakkeren in de 

samenleving en stimuleren daarom de doelmatige participatie van mensen met een beperking en/of 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Delft heeft een eigen regeling op het gebied van Social Return On Investment (SROI). Het is de taak 

van de leveranciers hier rekening mee te houden. Leveranciers dienen afhankelijk van de aard en/of 

de omvang van de opdracht minimaal 5% van de daadwerkelijke opdrachtwaarde in te zetten ten 

behoeve van de Social Return doelgroep.  

Daarnaast accepteren we geen werken, leveringen en diensten die onder niet-aanvaardbare 

arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-

betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen. 

In beginsel passen we de milieu- en sociale criteria toe onder voorwaarde dat dit geen onevenredige 

verhoging van kosten met zich meebrengt en niet strijdig is met de eisen die voor een goed 
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functioneren van onze organisatie nodig zijn. Dit laatste kan onder meer betrekking hebben op 

kwaliteits- en veiligheidsaspecten. 

Verder dienen de criteria enerzijds in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van de 

opdracht (proportionaliteit) en anderzijds te worden afgestemd op hetgeen de markt kan bieden 

(realiteit). Dit moet uiteindelijk leiden tot de daadwerkelijke levering van werken, leveringen en  

diensten die aan deze criteria voldoen. Met de toepassing van de milieu- en sociale criteria zorgen 

we ervoor dat een inkoopproject vanuit Delft naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete 

milieu- en sociale winst oplevert. 

 

4.2 Integriteit   
We vinden bestuurlijke en ambtelijke integriteit belangrijk. We zijn ons bewust van onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid richting klanten en leveranciers, maar ook naar het milieu, de 

samenleving als geheel en niet te vergeten de eigen organisatie. 

Daarbij is in eerste instantie de ’Delftse‘ gedragscode integer handelen van toepassing. In aanvulling 

op deze algemene gedragscode maken we bij het inkoopproces gebruik van de ‘NEVI gedragscode, 

handreiking verantwoord inkopen’. Het is een richtlijn bij het verrichten van zakelijke transacties en 

tevens een handreiking voor de omgang met dilemma's. De ‘NEVI gedragscode’ richt zich op het 

versterken van het bewustzijn en de acceptatie van integer en betrouwbaar gedrag van zowel onze 

eigen organisatie als de leveranciers. De code is derhalve voor zowel intern als extern gebruik 

bedoeld. De gedragscode maken we bekend aan onze medewerkers en leveranciers. We vinden het 

belangrijk dat onze leveranciers en medewerkers integer handelen en zich houden aan de 

vastgestelde gedragscodes. We handelen zakelijk en objectief, met het oog op voorkomen van 

belangenverstrengeling. 

  

4.3 Veiligheid  

We zijn verantwoordelijk voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid van onze eigen medewerkers, 

maar ook voor ingeleende medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, vakantiewerkers, vrijwilligers 

en anderen die als gevolg van de werkzaamheden van Delft gevaar lopen. Die ‘anderen’ kunnen 

medewerkers zijn in dienst van andere werkgevers of bezoekers, maar ook burgers die in aanraking 

komen met de dienstverlening van Delft. 

 

Het uitgangspunt is dat we bij het inkopen van producten en diensten rekening houden met Arbo-

aspecten door het stellen en beoordelen van Arbo-criteria. Dit betekent dat we voorafgaand aan de 

inkoop van producten informatie inwinnen omtrent de geldende landelijke normen (zoals Arbo-

regelgeving, NEN-normering et cetera). Bij het inkopen van diensten dienen we na te gaan of degene 

bij wie we de diensten inkopen veilig en gezond werken heeft gewaarborgd.  
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5 Toetsing en rapportage 
 

Beleid alleen volstaat niet, het naleven van de afspraken uit het beleid is net zo belangrijk. Vandaar 

dat we de naleving regelmatig toetsen, waarover we vervolgens rapporteren.   

5.1 Rechtmatigheid  

Rechtmatig handelen is het voldoen aan Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De controle 

hierop wordt uitgevoerd door de accountant. De jaarlijkse accountantscontrole ziet onder meer toe 

op de rechtmatigheid van de inkoopuitgaven. Bij het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek 

gebruikt de externe accountant een toetsingskader. Dit toetsingskader geeft de regels weer voor het 

bepalen van het rechtmatigheidspercentage.  

 

In onze organisatie wordt op meerdere niveaus gecontroleerd of wordt voldaan aan wet- en 

regelgeving. De primaire afdelingen zijn verantwoordelijk voor de beheersing van eigen processen en  

voor de uitvoering van de interne controle werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden  

vervolgens ’risk-based‘ getoetst door de auditfunctie. In het Auditstatuut Gemeente Delft, 

vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 9 september 2014, wordt 

uitgebreid ingegaan op doelstelling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de totale 

interne auditfunctie van de gemeente Delft.  

 

5.2 Doelmatigheid 

Jaarlijks toetsen we de naleving van de regels die gelden voor het nationaal en onderhands 

aanbesteden. Inkoop is verantwoordelijk voor het opstellen van het toetsingskader. We toetsen 

zowel of de juiste procedure is doorlopen als de aantoonbare vastlegging daarvan. De bevindingen 

van de doelmatigheidstoets worden gerapporteerd aan het GMT. 

  

5.3 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

Om vast te stellen of de inkoopdoelstellingen voor MVI zijn gerealiseerd, wordt een MVI-

toetsingskader ontwikkeld. We toetsen dit kader aan de hand van de geformuleerde uitgangspunten 

in hoofdstuk 4 en de bevindingen worden gerapporteerd aan het GMT, het College en de Raad via de 

jaarstukken.    

 

De werken, leveringen en diensten die we inkopen, toetsen we aan de hand van de volgende criteria:  

 Milieu impact (harde eisen); 

 Sociale impact (’zachte’ eisen); 

 Bijdrage aan interne en externe MVO bewustwording; 

 Nen-normen (harde eisen); 

 Arbo-eisen (harde eisen). 

 

Dit geeft ons inzicht in welke mate we milieu- en sociale criteria, Nen-normen en Arbo-eisen 

toepassen bij het inkopen en of we dat correct doen.  


