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Samenvatting 

De VNG heeft een Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid ontwikkeld. 

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in samenwerking met gemeenten en na 
consultatie van het bedrijfsleven ontwikkeld. Het biedt een raamwerk van verschillende 
beleidsmaatregelen, waarbij gemeenten op basis van lokale beleidskeuzes eigen accenten 
kunnen leggen. Op deze manier stelt het Model gemeenten in staat een professioneel inkoop- en 
aanbestedingsbeleid te realiseren. 

Op 19 juli sturen wij u het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid per post als handzame 
publicatie. 

Klik hier voor de digitale versie van het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Voor gemeenten is het belangrijk om aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering 
van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van de doelmatigheid, rechtmatigheid en 
integriteit. Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt de gemeente om een 
doelmatig inkoper te zijn. Het draagt niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft tevens 
zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten. Denk daarbij ook aan efficiënte en 
innovatieve oplossingen. 

Professionalisering van de aanbestedingspraktijk is niet alleen een kwestie van (Europese) 
wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. In 2010 heeft de VNG hierover een convenant 
gesloten met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van het aanvullend 
beleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te 
ondersteunen en meer uniformiteit tussen gemeenten te bevorderen. Binnen dit kader heeft de 
VNG het raamwerk V N G Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid ontwikkeld. 

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in samenwerking met gemeenten en na 
consultatie van het bedrijfsleven ontwikkeld. Het biedt een raamwerk van verschillende 
beleidsmaatregelen, waarbij gemeenten op basis van lokale beleidskeuzes eigen accenten 
kunnen leggen. Op deze manier stelt het Model gemeenten in staat een professioneel inkoop- en 
aanbestedingsbeleid te realiseren. 



Op 19 juli sturen wij u het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid per post als handzame 
publicatie. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 

onderwerp V N G Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid datum ^ a t u i r P 02/02 


