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1 INLEIDING 

 

Inkopen is een activiteit om goederen en diensten te verwerven nodig voor de continuïteit 

van onze organisatie waarbij prijs, condities, kwaliteit en beschikbaarheid van groot belang 

zijn. Elke activiteit waar een externe factuur tegenover staat is een inkoopactiviteit. 

Doelstelling van afdeling inkoop is het op economisch verantwoorde wijze verwerven van 

verbruiks-, gebruiks-, en investeringsgoederen en diensten tegen de voor Stichting St. 

Franciscus meest gunstige voorwaarden en laagst integrale kosten, passend binnen de visie 

van de organisatie en tegen de overeengekomen specificaties en levertijd. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de geldende wetgeving, in- en 

verkoopvoorwaarden, interne procedures en wensen van de interne klanten. 

Het inkoopproces dient zoveel mogelijk standaard dan wel geautomatiseerd te verlopen, 

waardoor er bij alle betrokken medewerkers meer tijd vrijkomt om zich meer op hun 

kerntaken te kunnen focussen. 

Het doel van de inkoopfunctie is het effectief en efficiënt beheersen van het inkoopproces 

zodat bestedingen op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Met inkoopfunctie wordt hier 

bedoeld: mensen, middelen, processen en andere aspecten in de organisatie, die direct of 

indirect met inkoop te maken hebben. 

Stichting St. Franciscus stelt zich met het vaststellen van het inkoopbeleid ten doel om 

rechtmatig en doelmatig in te kopen. 

 Rechtmatig door te handelen overeenkomstig de beginselen van het 
aanbestedingsrecht. Deze beginselen zijn transparantie, objectiviteit en non-
discriminatie. 

 Doelmatig door het efficiënt en effectief inzetten van publieke middelen. Het 
inkoopbeleid geeft hiervoor het kader aan waarbinnen medewerkers opereren. 
 

Het inkoopproces behelst een opeenvolgende reeks van activiteiten beginnend bij het 

specificeren en eindigend bij het bestellen. 

Het belangrijkste deel van het inkoopproces vindt plaats voor het onderhandelen. De meeste 
invloed op de integrale kosten wordt uitgeoefend tijdens de specificatiefase en de 
selectiefase. Het is daarom van belang om al in een vroeg stadium na te denken over: 

1. specificeren: opstellen van programma van eisen door de gebruiker met het oog op 
m.n. de inkooptechnische aspecten teneinde te voorkomen dat naar een bepaalde 
leverancier toegeschreven wordt. Tevens kan hiermee overspecificatie vermeden 
worden. 

2. selecteren: is een verantwoordelijkheid van MT (i.o.m de gebruiker). 
 

St. Franciscus streeft ernaar om voor alle routinematige (herhalings)inkopen 
raamovereenkomsten af te sluiten. Per inkooppakket wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 
één geschikte leverancier (single sourcing) om de schaalvoordelen zo groot mogelijk te laten 
zijn.  

Onder een raamovereenkomst wordt verstaan elke vorm van een contract, waarin voor een 

langere periode met een leverancier is overeengekomen, dat bepaalde producten en/of 

diensten tegen van te voren overeengekomen condities worden ingekocht. 
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Het streven hierbij is om de prijzen gedurende de looptijd van de overeenkomst of voor een 

zo lang mogelijke periode te bevriezen. 

Bij iedere aankoop of raamcontract zijn de Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg van 

toepassing. Afhankelijk van de markt (bijv. wanneer er sprake is van een monopolie of 

oligopolie) worden de inkoopvoorwaarden soms niet (volledig) van toepassing verklaard.  

Eventueel wordt er dan per raamcontract een aangepaste set voorwaarden opgesteld. 

Bij de inkoopprocedures dient Stichting St. Franciscus zich op te stellen als een betrouwbare 

partij, die bij het verlenen van opdrachten volgens vaste regels en zonder willekeur of 

bevoordelen van partijen werkt. Procedures zijn controleerbaar en achteraf te 

verantwoorden. Om te bepalen welke procedure wordt gevolgd, hanteert Stichting St. 

Franciscus de drempelbedragen genoemd in bijlage 1. 

Dit inkoopbeleid dient gevolgd te worden door alle medewerkers van Stichting St. 

Franciscus. Ook ingehuurde externe arbeidskrachten dienen zich in de uitvoering van 

werkzaamheden in opdracht van Stichting St. Franciscus te conformeren aan het 

inkoopbeleid. Indien in dit document over medewerkers wordt gesproken, worden hiermee 

dus ook extern ingehuurde arbeidskrachten bedoeld.  
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2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN 

 

2.1 Doelstellingen 
 

Stichting St. Franciscus wil met het inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren: 

 Het bevorderen van de doelmatigheid van bestedingen. 
 Het afleggen van verantwoording over de besteding van publieke gelden. 
 Het waarborgen van de integriteit van het inkoopproces op alle organisatorische 

niveaus. 
 Borging van relevante (Europese) wet- en regelgeving (rechtmatigheid). 
 Het bieden van gelijke kansen aan aanbieders van werken, leveringen en diensten 

om mee te dingen naar opdrachten. 
 

2.2 Uitgangspunten van het inkoopbeleid 
 

Om de doelstelling voor professionele inkoop te bewerkstelligen en om de hierboven 

genoemde zaken daadwerkelijk te bereiken, moet de organisatie duidelijke keuzes maken. 

Dit inkoopbeleid legt de belangrijkste keuzes ten aanzien van inkoop vast. Die keuzes gelden 

voor de gehele organisatie. Dat betekent dat elke inkoop van Stichting St. Franciscus 

uitgevoerd wordt volgens de uitgangspunten van dit beleid. 

De belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van inkoop zijn: 

 Juridische uitgangspunten (hoofdstuk 3). 
 Ethische en ideële uitgangspunten (hoofdstuk 4). 
 Organisatorische uitgangspunten (hoofdstuk 5). 
 Economische uitgangspunten (hoofdstuk 6). 
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3 JURIDISCHE KADERS 

 

3.1 Wetgeving en reglementen 
 

Op alle door Stichting St. Franciscus afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing. 

Bij omvangrijke aanbestedingsprojecten volgt Stichting St. Franciscus wel de richtlijnen uit de 

Nederlandse (en Europese) aanbestedingsregels, maar worden de projecten niet openbaar 

gepubliceerd. Op deze manier wordt aan alle eisen m.b.t. transparantie, objectiviteit en non-

discriminatie voldaan, maar behoudt Stichting St. Franciscus de regie over een 

aanbesteding. 

Tevens worden m.b.t het voeren van een ethisch verantwoord inkoopbeleid binnen Stichting 

St. Franciscus  de richtlijnen van de NEVI gevolgd. Deze zijn vastgelegd in de NEVI 

Beroepscode voor de Inkoper. Zie bijlage 2. 

 

3.2 Inkoopvoorwaarden 
 

Stichting St. Franciscus verklaart bij alle inkopen de Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 

van toepassing. Het van toepassing verklaren van deze inkoopvoorwaarden voorkomt, dat 

door een veelvoud aan bepalingen de eenduidigheid ontbreekt en zorgt voor 

gelijkwaardigheid tussen de verschillende leveranciers. Eveneens wordt met deze 

inkoopvoorwaarden de juridische positie van Stichting St. Franciscus verduidelijkt en 

versterkt. 

Leveranciers dienen de Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg te accepteren om een 

opdracht te kunnen krijgen. De algemene voorwaarden van een leverancier worden door 

Stichting St. Franciscus uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

De Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg staan in bijlage 3.  

 

3.3 Afwijken van het inkoopbeleid 
 

Van het inkoopbeleid kan alleen worden afgeweken als daar gegronde redenen voor zijn. 

Voor een van het beleid afwijkende inkoopbeslissing moet de inkopende afdeling een 

gemotiveerd afwijkingsvoorstel voorleggen aan de Raad van Bestuur. Deze stemt dit af met 

het MT. De Raad van Bestuur is bevoegd om in een dergelijke situatie, als daar gegronde 

redenen voor zijn, een akkoord te geven om af te wijken van het inkoopbeleid.  
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3.4 Juridische risico’s  
 

Inkopen brengt risico’s met zich mee. Kern van het inkopen is immers, dat uit meerdere 

leveranciers een keuze wordt gemaakt. Er zullen dan ook per definitie teleurgestelde partijen 

zijn, die mogelijk middels een juridische procedure alsnog de opdracht willen verkrijgen, dan 

wel schadeloos willen worden gesteld. De mate van juridisch risico wordt onder meer 

bepaald door de situatie in het betreffende marktsegment, de complexiteit van de opdracht 

en de zorgvuldigheid in de voorbereiding en afhandeling. Stichting St. Franciscus zal 

zorgvuldig handelen om de juridische risico’s tot een minimum te reduceren. 

Hoewel St. Franciscus niet aanbestedingsplichtig is, kan in sommige gevallen besloten 

worden te kiezen voor een offerteronde in de vorm van een onderhandse aanbesteding. 

Hierdoor voldoet St. Franciscus optimaal aan de richtlijnen op gebied van transparantie en 

objectiviteit, maar wordt de mogelijkheid behouden om daar waar wenselijk soepel met de 

regels om te gaan. Zo kunnen we bijv. gesprekken met de aanbieders voeren voordat een 

eventueel contract getekend is. 

Juridische risico’s kunnen worden beperkt door optimaal gebruik te maken van interne 

kennis en ervaring, mogelijkheden tot (regionale) samenwerking en externe advisering.  

De keuzes ten aanzien van aanbestedingsrisico’s worden voor operationele activiteiten 

genomen en verantwoord door de inkopende afdeling. 
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4 ETHISCHE EN IDEËLE UITGANGSPUNTEN 

 

4.1 Integriteiteisen aan bestuurder en medewerkers 
 

Bij inkoop wordt gemeenschapsgeld uitgegeven. Het uitgeven van gemeenschapsgeld dient 

op een effectieve en efficiënte wijze te gebeuren, zonder willekeur en dient met waarborgen 

omgeven te zijn. Naast het naleven van wet- en regelgeving, speelt ook het handelen van de 

betrokken personen in gevallen waarin de wet- en regelgeving niet (duidelijk) voorziet een  

rol. Dit betekent dat inkopers en medewerkers bereid moeten zijn om zodanig te besluiten, 

dat er wordt gehandeld in de geest van bestaande wet- en regelgeving.  

Van de bestuurder en medewerkers wordt professionele verantwoordelijkheid verwacht. Dit 

betekent, dat men altijd in staat is verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes, zowel 

naar interne als externe betrokkenen. 

 

4.2 Integriteiteisen aan leveranciers 
 

Stichting St. Franciscus verleent geen opdrachten aan bedrijven met een bedrijfsvoering die 

maatschappelijk gezien onaanvaardbaar is. Met organisaties die werknemers of leveranciers 

discrimineren of die er ontoereikende arbeidsomstandigheden op na houden, wenst Stichting 

St. Franciscus geen zaken te doen. In het programma van eisen en in de 

aanbestedingsstukken zal van dit principe blijk worden gegeven. Genoemde aspecten 

worden getoetst bij de beoordeling van offertes. In het bijzonder geldt dat Stichting St. 

Franciscus geen producten wil inkopen en/of gebruiken, die gemaakt zijn met behulp van 

kinderarbeid.  

Verder verleent Stichting St. Franciscus geen opdrachten aan bedrijven, die zich schuldig 

maken aan criminele activiteiten of anderszins niet integer worden geacht. Om bedrijven 

hierop te kunnen toetsen, kan informatie worden ingewonnen en vervolgens geanalyseerd.  

 

4.3 Voorbehoud aan sociale werkvoorziening 
 

Stichting St. Franciscus heeft de mogelijkheid om bepaalde opdrachten voor te behouden 

aan sociale werkvoorzieningen. Sociale werkplaatsen worden door Nederlandse gemeenten 

vrijwel altijd opgericht ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze wet 

heeft één belangrijke sociale doelstelling: het bieden van werk aan mensen die (nog) niet 

terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Personen, die normaal gesproken geen werk 

kunnen vinden door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, kunnen 

hierdoor een baan krijgen onder aangepaste omstandigheden.  



   
   

Titel: Inkoopbeleid Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: MT Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 11 september 2017 Pagina 9 van 20 

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

9 

 

5 ORGANISATORISCHE UITGANGSPUNTEN 

 

5.1 Organisatie van de inkoopfunctie 
 

De inkoopfunctie wordt bij St .Franciscus georganiseerd volgens het principe van de 

gecoördineerde inkooporganisatie: de strategische inkoop wordt centraal uitgevoerd en de 

operationele inkoop wordt uitgevoerd door het organisatieonderdeel zelf. Met andere 

woorden: dit model gaat uit van centrale kaderstelling, advisering, coördinatie en 

informatievoorziening waarbij de feitelijke inkoop decentraal plaatsvindt. 

In lijn met dit model zijn de afdelingen zelf integraal verantwoordelijk voor de eigen inkoop. 

De inkoopverantwoordelijkheid voor de tactische en operationele inkoop berust, op basis van 

functieomschrijvingen en het geldende budgethoudersreglement (Bijlage 5), volledig bij de 

desbetreffende budgethouder. Op het gebied van tactische inkoop worden de budgethouders 

ondersteund door het MT.  

De verantwoordelijkheid voor de strategische inkoop berust volledig bij het MT. 

Onder strategische, tactische en operationele inkoop (zie ook het schema op bladzijde 3) 

kan het volgende worden verstaan: 

 Strategische inkoop heeft te maken met de wijze waarop de inkoopfunctie in de 
organisatie is ingebed, het betreft hier zaken als inkoopbeleid, inkoopprocessen, 
contractregistratie en leveranciersmanagement. 

 Tactische inkoop is het proces van het definiëren van de behoefte van goederen 
en/of diensten, het opvragen van offertes, het vastleggen van de gemaakte afspraken 
en het evalueren van de prestaties en de gemaakte afspraken. 

 Operationele inkoop is het proces van het signaleren van de inkoopbehoefte, het 
plaatsen van afroeporders en het ontvangen van goederen en diensten. 

 

Concreet zijn voor St. Franciscus de volgende keuze gemaakt voor wat betreft de organisatie van 

de inkoopfunctie 

 
Keuze product / leverancier  
• In geval van een incidentele aanschaf wordt een programma van eisen opgesteld in 

overleg met de (eind)gebruiker. Zo mogelijk wordt een proefperiode afgesproken.  

• In geval van een incidentele aanschaf worden minimaal twee offertes, maar bij voorkeur 
drie offertes opgevraagd.  

• Besluitvorming vindt plaats in het MT.  
 
Afsluiten contracten / overeenkomsten  
• Contracten en overeenkomsten kunnen alleen door de bestuurder getekend worden.  

• Sint Franciscus is aangesloten bij Intrakoop. In alle gevallen wordt bij de keuze van een 
leverancier nagegaan wat gunstiger is qua prijs bij inkoop via Intrakoop.  

 
Bestellen en ontvangst goederen  
• Bestellingen en ontvangst goederen worden altijd door verschillende personen gedaan. 

• Bestellingen worden gedaan door: 

o De ‘TL facilitair’ v.w.b. alles zaken die betrekking hebben op de keuken / eten; 
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 Bestellingen van voedingsmiddelen voor de woningen (kleinschalig 
wonen) worden ingediend bij de ‘TL facilitair’.  

 Eenmaal per kwartaal wordt de voorraad op de woningen gecontroleerd 
door de teamleider (er is een lijst beschikbaar van de maximale voorraad 
voedingsmiddelen op de woningen). 

 Een medewerker van de keuken controleert de overige voorraad eenmaal 
per 2 weken. 

o De technisch medewerker v.w.b. alle ondersteunende middelen voor facilitaire 
zaken. 

o De teamleiders v.w.b. alle zorg gerelateerde inkoop. 

o De administratief medewerkers v.w.b. de ‘office supply’. 

o De activiteitenbegeleider v.w.b. ondersteunende middelen voor activiteiten. 

o Of een van de leden van het MT v.w.b. alles zaken die hierboven niet zijn 
benoemd. 

• Voor controle voor ontvangst is een parafenlijst beschikbaar; hier dient een paraaf van 
iemand anders dan de besteller op te staan voor zowel de ontvangst als de juistheid en 
het aantal stuks van de levering. Indien goederen bij binnenkomst moeten worden 
gecontroleerd door degene die besteld heeft omdat i.v.m. de kleinschaligheid van Sint 
Franciscus de mogelijkheden voor functiescheiding tussen bestellen en controle 
ontvangst goederen te beperkt zijn, dan dient deze uitzondering door het MT 
geaccordeerd te worden. 

 

Betaling  
• Facturen worden door de administratie, getekend voor juistheid. Dit gebeurt o.b.v. de 

parafenlijst die na ontvangst bij de administratie ingeleverd worden.  

• Facturen worden voor betaling voor akkoord getekend door de bestuurder.  

• De HEAD controleert maandelijks via het grootboek de facturen op afwijkingen.  
 
Leveranciersbeoordeling 
Bij afloop van een contract of bij klachten wordt beoordeeld of het contract met een 
leverancier verlengd wordt. Deze besluitvorming vindt plaats in het MT.  
 

5.2 Inkoopcontrol 
 

Vanuit de invalshoek van inkoopcontrol moet worden nagegaan of en in welke mate de 

organisatie zich aan de regelgeving (interne procedures en inkoopbeleid) houdt. In het kader 

van de integrale verantwoordelijkheid zijn de budgethouders zelf verantwoordelijk voor de 

rechtmatigheid van hun inkopen. De HEAD beoordeelt en bewaakt de financiële 

rechtmatigheid van inkopen. Budgetbeheer vindt zodoende als volgt plaats: 

• Periodieke toetsing van inkoopprocedures door de HEAD.  

• Er wordt gewerkt met een investeringsbegroting. Lopende het jaar kan het MT besluiten 

om hier van af te wijken. Per kwartaal wordt een exploitatieoverzicht gemaakt door de 

HEAD (incl. activiteitenbegeleiding). Bij overschrijding van het budget wordt de 

verantwoordelijke hierop aangesproken. 
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5.3 Bundeling inkoopvolume 
 

In het kader van bundeling van inkoopvolume zoekt Stichting St. Franciscus tevens actief 

naar mogelijkheden tot inkoopsamenwerking met andere organisaties. 

 

5.4 Inkoopsamenwerking 
 

Indien een aanbesteding in samenwerking met andere organisaties wordt uitgevoerd, dient 

de uitvoering van de aanbesteding te passen binnen de kaders van dit inkoopbeleid. Bij 

aanvang van het aanbestedingsproces dient vastgesteld te worden of de uitvoering van de 

aanbesteding binnen de kaders van het inkoopbeleid past. 

Stichting St. Franciscus is aangesloten bij Intrakoop, de grootste coöperatieve 

inkoopvereniging voor de gezondheidszorg. Stichting St. Franciscus houdt bij welke 

inkooppakketten door Intrakoop worden aanbesteed en zal per aanbesteding beslissen of zij 

bij de door Intrakoop georganiseerde aanbesteding aansluit. Verder maakt Stichting St. 

Franciscus gebruik van de kortingsafspraken, die door Intrakoop zijn gemaakt, indien dit voor 

St. Franciscus voordelen oplevert. 

 

5.5 Contractbeheer 
 

Contractbeheer omvat het vastleggen, actueel houden en toegankelijk maken van gegevens 

over lopende contracten. De budgethouders kunnen dan snel beschikken over de 

kerngegevens van hun contracten. 

Contractbeheer valt onder de verantwoordelijkheid van HEAD. Op deze wijze kunnen 

eenvoudig de expiratiedata van de contracten bewaakt worden en kunnen budgethouders 

geattendeerd worden op het expireren van contracten. 

De schaalgrootte van St. Franciscus rechtvaardigt geen contractbeheerssysteem, waar alle 

lopende contracten van de gehele organisatie  in kunnen worden beheerd. Dit geschiedt 

handmatig. Wel is het zo dat de contracten ingescand kunnen worden en digitaal aan de 

budgethouders getoond kunnen worden. Op deze manier kunnen de direct betrokkenen 

direct de actuele contracten inzien. 
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6 ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN 

 

6.1  Beoordeling offertes 
 

De gunningcriteria zijn de eisen aan de hand waarvan een aanbieding beoordeeld wordt om 

te bepalen aan welke marktpartij de opdracht wordt verstrekt. Offertes van leveranciers 

worden beoordeeld op basis van het gunningcriterium ‘laagste prijs’ of van het 

gunningcriterium ‘de economisch meest voordelige inschrijving’. 

Er is een duidelijk onderscheid tussen gunning op de laagste prijs en gunning op basis van 

de economisch meest voordelige inschrijving. Bij gunning op basis van de laagste prijs geldt 

maar één criterium. Bij gunning op basis van de economisch meest voordelige inschrijving 

gelden naast de prijs ook andere criteria als gunningcriterium. Bij opdrachten die een hoge 

mate van standaardisatie kennen, gunt St. Franciscus in beginsel op basis van de laagste 

prijs. Hierbij handhaaft St. Franciscus, middels minimumeisen, de door haar gewenste 

kwaliteit. Zo kunnen eisen worden gesteld aan duurzaamheid, service, garantie, certificering 

etc.. Bij de overige aanbestedingen moet een keuze worden gemaakt tussen gunning op 

basis van laagste prijs en gunning op basis van de economisch meest voordelige 

inschrijving. 

Als een opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, 

dan wordt het naast prijs ook beoordeeld op bijvoorbeeld: kwaliteit, duurzaamheid, service 

en garantie. In dat geval wordt een eenduidige beoordelingsmethodiek gehanteerd, die 

beschrijft hoe het belang van de verschillende subgunningcriteria tegen elkaar wordt 

afgewogen. 

 

6.2 Leveranciersbeleid 
 

Het leveranciersbeleid is gebaseerd op single sourcing. Onder single sourcing verstaat men 

het bewust kiezen voor één leverancier binnen een bepaalde productgroep.  

Stichting St. Franciscus hanteert binnen dit single source-beleid een lijst van preferred 

suppliers (voorkeursleveranciers). De werknemers, die gemachtigd zijn namens St. 

Franciscus orders te plaatsen, kunnen aan de hand van deze lijst de juiste leverancier 

benaderen. Met deze preferred suppliers zijn raamcontracten afgesloten. 

In het Kwaliteitshandboek is de actuele lijst met preferred suppliers te raadplegen. Deze lijst 

dit jaarlijkse te worden herzien om zo mede te voorkomen dat St. Franciscus het risico loopt 

te afhankelijk te worden van een bepaalde voorkeursleverancier.  

Bij het selecteren van een leverancier wordt er gebruik gemaakt van uitsluitingsgronden en 

selectiecriteria. Uit de leveranciers waar geen van de uitsluitingsgronden van toepassing is 

en die voldoen aan de selectiecriteria/geschiktheidseisen wordt uiteindelijk op basis van de 

minimum eisen en gunningscriteria de keuze bepaald. Een leverancier mag niet strijdig zijn 

met de uitsluitingsgronden en afhankelijk van de inkoopprocedure worden deze 

uitsluitingsgronden ook daadwerkelijk getoetst. De selectiecriteria/geschiktheidseisen worden 

afhankelijk van de inkoopprocedure en het product en/of dienst, wat wordt ingekocht, 
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bepaald. Minimum eisen en gunningscriteria worden opgesteld op basis van product en/of 

dienst dat aangeschaft moet worden. Een nadere uitleg van de genoemde begrippen in deze 

paragraaf is opgenomen in Bijlage 4. De minimum eisen en gunningscriteria worden door de 

productverantwoordelijken vastgesteld. 

  

6.3 Lokale leveranciers 
 

Het is wettelijk niet toegestaan om lokale leveranciers te bevoordelen. Het is echter wel 

mogelijk om bij de uitvoering van inkoopprocedures rekening te houden met de aard en 

omvang van de lokale ondernemers. Stichting St. Franciscus hanteert selectie en 

gunningcriteria, die zo zijn opgesteld, dat lokale leveranciers niet onnodig uitgesloten 

worden.  

 

6.4 Evaluatie 
 

Stichting St. Franciscus registreert klachten met betrekking tot de leveranciers. Elk jaar vindt 

er in ieder geval minimaal 1 keer een evaluatie plaats met de leveranciers, waarbij dan 

eventuele klachten besproken worden. De aard en omvang (ernst) van de klachten maar ook 

hetgeen daarover contractueel is overeengekomen bepalen de te nemen maatregelen.  

Tevens wordt van een uitgebreide groep leveranciers (de top 20 gebaseerd op de omzet van 

het voorafgaande jaar en aangevuld met nieuwe leveranciers) bij de betreffende 

medewerkers binnen St. Franciscus een leveranciersbeoordeling afgenomen. 
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BIJLAGE 1: DREMPELBEDRAGEN 

 

Stichting St. Franciscus hanteert de drempelbedragen in onderstaande tabel (versie 2017).  

 

Aanbestedingsvorm Leveringen en diensten 

 

Meervoudig onderhands volgens 

aangepaste officiële 

aanbestedingsrichtlijnen 

 

 
 
vanaf € 250.000,- 

 

Meervoudig onderhands; 

minimaal 3 offertes 

 

 
van € 5.000 tot 
€ 250.000,- 

 

Enkelvoudig onderhands; offerte 

aanvragen 

 

 

tot € 5.000,- 

 
Alle bedragen zijn exclusief BTW 
 

Zie voor de actuele versie het Kwaliteitshandboek.  
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BIJLAGE 2: NEVI-BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER 

 

De beroepscode voor de inkoper heeft betrekking op eenieder, die namens Stichting St. 

Franciscus al dan niet incidenteel inkoopt, c.q. als inkoper optreedt, alsmede op zijn 

leidinggevende(n). Hierbij is het uitgangspunt, dat Stichting St. Franciscus van al haar 

werknemers ethisch verantwoord gedrag veronderstelt c.q. eist. 

Voor een verantwoorde uitoefening van de inkoopfunctie zijn de volgende vier uitgangspunten 

onmisbaar: 

1. Loyaliteit ten opzichte van Stichting St. Franciscus. 

2. Leveranciers rechtvaardig behandelen. 

3. Eerlijke concurrentie ondersteunen. 

4. Reputatie van de inkoopfunctie hooghouden. 

 

1 Loyaal zijn ten opzichte van Stichting St. Franciscus  

De werknemer dient het belang van Stichting St. Franciscus (in plaats van persoonlijke 

belangen of gevoelens) als uitgangspunt te nemen bij de uitoefening van de inkoop- of 

bestelfunctie. Daarmee dient hij tevens het belang van de bewoners en personeelsleden van St. 

Franciscus . 

Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met belangen van St. Franciscus , dienen door 

de inkoper/besteller uit eigen beweging te worden gemeld aan zijn leidinggevende.  

De inkoper/besteller dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en kredieten 

van huidige of potentiële leveranciers na te laten. Tevens dient hij het accepteren van 

geschenken, amusement, gunsten of diensten van hen te vermijden. Zelfs de schijn van 

beïnvloeding moet hierbij vermeden worden.  

Alle middelen en bronnen van informatie die de inkoper ter beschikking staan vanwege het 

dienstverband met Stichting St. Franciscus dienen enkel in het belang van de stichting te 

worden gebruikt.  

Betrokkenheid van de inkoper/besteller bij het accepteren of bedingen van gereduceerde prijzen 

bij leveranciers voor producten of diensten voor persoonlijk niet-zakelijk gebruik door de 

medewerkers is alleen toegestaan met instemming van de stichting.  

 

2 Leveranciers rechtvaardig behandelen 

De inkoper/besteller dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de 

belangen van de leverancier in het oog moeten worden gehouden. 

De inkoper/besteller dient alle leveranciers van correcte en niet-misleidende informatie te 

voorzien.  
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De inkoper/besteller mag leveranciers niet onder druk zetten om informatie over concurrenten te 

verstrekken.  

 

3  Eerlijke concurrentie ondersteunen 

Relevante leveranciers moet een gelijke mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar 

opdrachten. 

Prijs-, product- en procestechnische informatie die tijdens het uitoefenen van de inkoopfunctie 

verkregen is van leveranciers, dient vertrouwelijk te worden behandeld.  

De inkoper/besteller dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien.  

Koppeling van inkoopovereenkomsten aan verkoopovereenkomsten (reciprociteit) dient te 

worden vermeden wanneer dit de concurrentie beperkt.  

Leveranciersselectie dient primair te geschieden op basis van objectieve criteria en dus niet op 

grond van persoonlijke voorkeuren.  

 

4  Reputatie van Professie hoog houden 

Een reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de 

inkoper/besteller. 

De inkoper/besteller dient te alle tijde het hoogst mogelijk niveau van deskundigheid na te 

streven.  

Afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen.  

De inkoper/besteller dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de 

kwaliteit en het aanzien van de inkoopfunctie.  
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BIJLAGE 3: INKOOPVOORWAARDEN GEZONDHEIDSZORG 

 

Stichting St. Franciscus hanteert als uitgangspunt voor haar inkopen de “Nieuwe algemene 

inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017)” 

Zie voor de meest recente versie van deze inkoopvoorwaarden: http://www.vgn.nl/artikel/25154 

http://www.vgn.nl/artikel/25154
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BIJLAGE 4: TOETSINGSKADER 

 

Onder uitsluitingsgronden, selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria wordt het 

volgende verstaan: 

 Uitsluitingsgronden zien op persoonlijke omstandigheden van deelnemers die voor 
Stichting St. Franciscus reden kunnen zijn om hen van deelneming uit te sluiten 

 Geschiktheideisen geven het niveau aan van de bekwaamheden die door Stichting St. 
Franciscus van de inschrijvers worden geëist voor toelating tot de  
aanbestedingsprocedures 

 Selectiecriteria worden gebruikt om het aantal deelnemers te verminderen dat bij een 
niet openbare procedure wordt uitgenodigd om in te schrijven. 

 Gunningscriteria worden door Stichting St. Franciscus gebruikt om te bepalen welke 
aanbieding voor gunning in aanmerking komt. 

 Middels minimum eisen geeft Stichting St. Franciscus aan, aan welke specificaties een 
product en/of dienst minimaal dient te voldoen. 

 

Voor uitsluitingsgronden wordt aansluiting gezocht bij artikel 45 van het Bao. St. Franciscus  

maakt voor de toetsing op de uitsluitingsgronden gebruik van een eigen verklaring, waarin de 

deelnemer aan een aanbestedingsprocedure verklaart dat niet één van de onder genoemde 

omstandigheden op haar van toepassing is: 

 

a) dat hij onherroepelijk veroordeeld is op grond van  artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 

227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van 

het Wetboek van Strafrecht;  

b) die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn 

gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere 

vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem 

van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie; 

c) wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van 

surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in 

de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, 

aanhangig is gemaakt; 

d)  jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van 

toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij 

een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;  

e) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een 

grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;  

f) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 

zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd 

of van Nederland; 
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g) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn 

belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van 

Nederland; 

h) die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het 

verstrekken van de inlichtingen die ingevolge de artikelen 45 tot en met 53 van het BAO kunnen 

worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt. 

De te hanteren geschiktheideisen en selectiecriteria zijn afhankelijk van product en/of dienst dat 
aangeschaft wordt. Voorbeelden van onderwerpen van te hanteren geschiktheideisen en 
selectiecriteria zijn: 

 Referenties. 
 Economische en financiële draagkracht (bijvoorbeeld omzet, liquiditeit, solvabiliteit). 
 Kwaliteitsborging. 
 Personeel. 

 
Bij gunningscriteria kan er gekozen worden om alleen te gunnen op basis van prijs of kunnen 
ook kwaliteitsaspecten meegenomen worden zoals gesteld in paragraaf 6.2. Door de nauwe 
samenhang met het aan te schaffen product en/of dienst zijn hier geen algemene voorbeelden 
van te noemen. 
 
Voorbeelden van minimumeisen zijn op te delen naar: 

 Functionele eisen: beschrijving van de functie die het product en/of dienst moet 
vervullen voor de gebruiker (het gebruiksdoel); 

 Technische eisen: beschrijving van de technische kenmerken van het product en/of 
dienst (de kenmerken waaraan het product en/of dienst moet voldoen om het te kunnen 
gebruiken voor het gewenste gebruiksdoel); 

 Logistieke eisen: beschrijving van hoe en onder welke omstandigheden het product 
en/of dienst moet worden aangeleverd; 

 Onderhoudseisen: beschrijving van de eisen waaraan het product en/of dienst moet 
voldoen om het gewenste kwaliteitsniveau te waarborgen. 
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BIJLAGE 5: BUDGETHOUDERSREGELEMENT 

 

Stichting St. Franciscus hanteert het procuratieschema zoals opgesteld in onderstaande tabel 

(versie 2017).  

 

  

  

  

  

 
Alle bedragen zijn exclusief BTW 
 

Zie voor de actuele versie het Kwaliteitshandboek.  

 

 


