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Vaststelling nieuwe set algemene inkoopvoorwaarden waterschappen +
geschillenregeling

06 205 206 24

Geachte leden,
Al weer flink wat jaren hanteren de waterschappen eensluidende algemene inkoopvoorwaarden bij het inkopen van diensten, leveringen en ICT. In 2012 is de set algemene inkoopvoorwaarden voor het laatst herzien. Onlangs is binnen Unieverband een nieuwe set opgesteld. Wij vragen u deze set in uw besturen vast
te stellen en te gebruiken bij relevante inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Het als waterschappen hanteren van dezelfde algemene inkoopvoorwaarden heeft als doel een basis te
leggen voor verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de waterschappen, samenwerkingsmogelijkheden te vergroten en om een meer uniforme uitstraling te bevorderen naar de markt toe.
Uit een onlangs gehouden evaluatie is gebleken dat de toegevoegde waarde van uniform beleid en bijbehorende regelgevend kader groot is voor de inkoopfunctie binnen de waterschappen.
Bij de actualisatie van de set is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen en aspecten:
 de herziene Aanbestedingswet 2012 (AW2012) met bijbehorende uitvoeringsregelingen;
 andere wet- en regelgeving, zoals de wijzigingen van de Wbp (Wet Bescherming persoonsgegevens) en
van de Wav (Wet arbeid vreemdelingen);
 de BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen);
 e-facturering.
Deze nieuwe set is opgesteld door een werkgroep onder leiding van een juriste van waterschap DrentsOverijsselse Delta, die lid is van de Kennisgroep Aanbestedingsrecht Waterschappen. De set is besproken
in de RSI’s (Regionale werkgroepen Samenwerking Inkoop), in de SIA (Subwerkgroep Inkoop en Aanbesteden), in de WM en uiteindelijk vastgesteld in de CBCF. Voorts heeft een uitgebreide interne (binnen de waterschappen) en externe (via de website van de Unie) consultatie plaatsgevonden.
De vernieuwde set inkoopvoorwaarden kunt u vinden op onze website en die van PIANOo, expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van EZ .
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan kunt u
contact opnemen met Henkjan van Meer (06- 205 206 24) of een e-mail sturen naar inkoopvoorwaarden@uvw.nl

Hoogachtend,

ir. ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

