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Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam 
inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf, getiteld 
'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'. De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde wet- 
en regelgeving en jurisprudentie.
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Aan de leden

Onderwerp
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Geacht college en gemeenteraad,
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Bijlage(n)
1

De VNG heeft het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. De paragrafen 
Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe paragraaf, getiteld 
'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'. De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde wet- 
en regelgeving en jurisprudentie.

Achtergrond
Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. De VNG heeft in 
dat verband een convenant gesloten met het Rijk om gemeenten te ondersteunen bij de 
professionalisering van de aanbestedingspraktijk. Het opstellen van een model voor een 
gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid maakte deel uit van deze afspraken. In 2012 heeft de 
VNG een Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid gepubliceerd.

Actualisering
De VNG heeft besloten de paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie van het Model Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid te actualiseren. De reden hiervoor is dat sinds de publicatie van het Model het 
belang van duurzaam inkopen en innovatief inkopen een enorme vlucht heeft genomen. De 
urgentie om als overheid bij te dragen aan maatschappelijke doelen als het terugdringen van de 
CO2-uitstoot of gelijkwaardige deelname aan de samenleving door mensen met een beperking is 
groot. Door bij uw inkopen en aanbestedingen sociale, ecologische en economische aspecten 
zoveel mogelijk mee te nemen kan uw gemeente bijdragen aan een beter klimaat en een inclusieve 
samenleving, naast andere maatschappelijke doelen zoals genoemd in de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
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In de nieuwe paragraaf ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ (MVI) vindt u alle aspecten die 
kunnen bijdragen aan milieuvriendelijk en sociaal inkopen en aanbesteden.

Daarnaast is het Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd na gewijzigde regelgeving 
en jurisprudentie. Het voldoet aan onder meer de gewijzigde Aanbestedingswet 2016, waaronder 
de proportionaliteitseisen.

Uniformiteit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven 
door geïnteresseerden. Het is daarom van belang dat als u ervoor kiest van het VNG Model Inkoop- 
en aanbestedingsbeleid af te wijken of dit aan te vullen, dit goed en eenduidig inzichtelijk te maken. 
Hiervoor wordt in het Model de ruimte gegeven door aan te geven wat specifiek geldt voor een 
bepaalde gemeente: “Specifiek voor de Gemeente X geldt”.

Wat is er gewijzigd?
Aan het VNG Model Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is een nieuwe paragraaf 'Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen' toegevoegd. Thema's als klimaatbewust inkopen, circulair inkopen en social 
return hebben een belangrijke plek gekregen in het Model. Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties worden expliciet in het Model benoemd. De overige teksten zijn 
geactualiseerd en in lijn gebracht met gewijzigde wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Meer informatie
- Het nieuwe VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid kunt u raadplegen op:

https://vng.nl/onderwerpenindex/economie/vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid. 
- Tijdens de 10de editie van de VNG Juridische 2-daagse kunt u deelnemen aan een

deelsessie over het geactualiseerde VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Meer
informatie kunt u vinden op: https://www.vngjuridische2daagse.nl/.

Vragen
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij het 
Klantcontactcentrum van de VNG.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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