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Globale wijzigingen algemene inkoopvoorwaarden, in lijn met het vastgestelde inkoopbeleid en de 
inkoopvoorwaarden van de Regio. In die regionale inkoopvoorwaarden zijn artikelen inzake privacy, 
beveiliging en archivering in overeenstemming met de AVG gebracht. 
 
In het inkoopbeleid staat over de inkoopvoorwaarden dat de regiogemeenten deze harmoniseren 
zodat het beter mogelijk is om gezamenlijk in te kopen. 
 
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 
 
 Het begrip Contractant is gewijzigd in Opdrachtnemer.  
 Er zijn wat verschuivingen geweest. Een paar artikelen zijn op een logischere plek gezet en een 

paar artikelen is vervallen. Daardoor is er een verandering in de nummering.  
 In de begripsomschrijvingen zijn enkele wijzigingen aangebracht voor de leesbaarheid en/of 

omdat er een passender omschrijving is. 
 Een aantal artikelen bevatten een passage die eerst de regel aangeeft en dan ‘tenzij in de 

overeenkomst anders is opgenomen’. In deze artikelen is de volgorde veranderd en wordt nu 
begonnen met ‘tenzij in de overeenkomst anders is opgenomen....’, waarna de algemene regel 
volgt. Dit kan op minder weerstand vanuit de leverancier rekenen. 

 Er is in een aantal artikelen tekst gewijzigd die ongunstig was of een risico betekende voor de 
gemeente. Bv. ‘alle inlichtingen verstrekken’, of ‘publiekrechtelijke medewerking verlenen’, of 
een tekst waardoor het leek alsof een zzp-er een arbeidsovereenkomst had. Dit zou problemen 
met de belastingdienst opleveren. 

 Een aantal artikelen is ‘leveranciersvriendelijker’. Bv. in de oude AIV stond dat alle termijnen 
fataal waren. Nu zijn ze dat niet meer, tenzij in de overeenkomst anders is geregeld. Hiermee 
wordt ook beter aangesloten bij de systematiek van het Burgerlijk wetboek. Bovendien kan dan 
per opdracht worden bekeken of fatale termijnen wel of niet nodig zijn. 

 Er is ook geprobeerd om sommige artikelen zodanig te wijzigen dat het voor de gemeente niet 
ongunstiger is, maar voor de leverancier gunstiger, zodat misschien een aantal vragen bij de 
aanbestedingsprocedures kan worden voorkomen. Bv. het aansprakelijkheidsartikel. Het artikel 
is vereenvoudigd, terwijl de aansprakelijkheid op hetzelfde neerkomt. Daarnaast is het 
wederkerig gemaakt, wat leveranciersvriendelijker over komt en de gemeente heeft daarmee 
geen andere aansprakelijkheid dan op grond van het Burgerlijk wetboek.  

 Tot slot zijn de artikelen inzake privacy, beveiliging en archivering in overeenstemming met de 
AVG gebracht. 

 
 


