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Onder andere het tv-programma Zembla 
signaleerde enkele mogelijke misstanden bij 
aanbestedingen. Dit noopte het kabinet tot 

het nemen van extra maatregelen om de integriteit bij 
inkoop door het Rijk te verbeteren. Zo werden onder 
andere de veertien rijkswaarborgen (zie kader) voor 
integer inkopen bij alle ministeries extra getoetst. ‘Met 
alleen het opstellen en toetsen van waarborgen verbeter 
je de integriteit niet. Het is vooral belangrijk om het 
gesprek met elkaar aan te gaan’, zegt Richard Lennartz, 
directeur van UBR|HIS.

Winst maken
Een goede samenwerking tussen het Rijk en zijn 
leveranciers is in ieders belang, zegt Lennartz nog 
maar eens. ‘Wij willen de beste producten en diensten 
tegen een fair tarief en leveranciers willen die aan de 
man brengen. Maar we slaan vaak wat door met het 
dichttimmeren van zo’n aanbesteding, omdat we 
zekerheden zoeken. Als een leverancier precies moet 

‘Integriteit bij inkoop 
is niet zwart-wit’
De relatie tussen het Rijk en zijn leveranciers verloopt doorgaans vlekkeloos.  
Maar als het misgaat, zijn de poppen ook gelijk aan het dansen. Er ontstaat dan  
een ingewikkelde tango rond inkooptrajecten, waarin niet meer duidelijk is wie  
leidt en wie volgt. Ook waar het gaat om integriteit.

  Jos Widdershoven |  Optima Forma bv

‘Integriteit bij inkoop 
is niet zwart-wit’

uitvoeren wat is voorgeschreven en maar minimale 
ruimte krijgt om zijn dienst te leveren, ontneem je hem 
zijn innovatieve waarde. Dat is zonde, want vaak kennen 

leveranciers betere oplossingen dan ze uitvoeren, maar 
daar is dan geen ruimte voor. Daarom hamer ik er altijd 
op om met elkaar in gesprek te blijven’, pleit Lennartz. De 
kramp moet er volgens de directeur vanaf. ‘Bij de nodige 
ambtenaren leeft het idee dat leveranciers geldwolven 
zijn. Als dat al zo is, komt dat voor een belangrijk deel 

‘Bij de nodige 
ambtenaren leeft het 
idee dat leveranciers 
geldwolven zijn’
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Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en de 
Gedragscode Integriteit Rijk. Twijfel je over bepaalde 
zaken? Overleg dan met een collega. Kom je er dan nog 
niet uit, stap dan naar een integriteitscoördinator om 
te klankborden. Het is absoluut niet raar om zaken te 
overleggen. Integriteit is geen kwestie van zwart-wit. 
Zelfs in twee bijna gelijkwaardige situaties kan je anders 
beslissen.’ Dat blijkt ook wel uit de casussen die Lennartz 
behandelt tijdens trainingen en waarvan hij er twee deelt 
(zie kaders). ‘Je moet als ambtenaar altijd bedenken dat 
de markt anders tegen situaties aankijkt. Probeer jezelf 
te verplaatsen in de positie van de leverancier. Wat zou 
je vanuit zijn oogpunt doen? Dat kan je helpen bij het 
begrijpen van de ander en kan jou helpen bij het maken 
van de juiste keuze.’

    UBR|HIS verzorgt trainingen integer inkopen.  
Meer informatie: Richard Lennartz,  
richard.lennartz@rijksoverheid.nl 
Gedragscode Rijk: http://bit.ly/Gedragscode-Rijk 

door alle regels die we ze zelf opleggen. Een leverancier 
moet een gezonde winst maken, dat is zijn bestaansrecht. 
Hoe meer wij bij leveranciers het onderste uit de wel-
bekende kan krijgen, hoe meer deze gaat zoeken naar 
andere mogelijkheden om geld te verdienen. Dat bestaat 
vaak uit meerwerk of vervolgwerk waarvoor hij beter 
betaald krijgt. Daarmee maken wij het ons onnodig 
moeilijk.’

Les uit quickscan
De angst voor leveranciers die niet helemaal te goeder 
trouw handelen komt niet uit de lucht vallen. Als het
fout gaat, krijgen deze zaken nu eenmaal veel media-
aandacht. Naar aanleiding van de mogelijke misstanden 
rondom de aanbestedingen waarbij Ordina betrokken 
was, voerde de auditdienst Rijk (ADR) eind 2014 een 
quickscan uit onder bijna honderd rijksmedewerkers 
(zowel inkopers als behoeftestellers, de rijksonderdelen 
die een product of dienst nodig heeft) bij verschillende 
departementen. Onder meer werd gevraagd naar 
de toepassing en het nut van de rijkswaarborgen 
voor integer inkopen. Uit de quickscan blijkt dat de 
functiescheiding tussen behoeftesteller en inkoper 
wordt gezien als de belangrijkste waarborg voor integer 
inkopen. Tegelijkertijd leidt dit tot spanningen. ‘De 
behoeftestellers betrekken inkopers soms pas laat 
bij het proces en hebben soms sterke voorkeuren of 
irrationele verwachtingen’, aldus Elianne van Rooden, 
beleidsmedewerker Inkoop- & Aanbestedingsbeleid 
bij BZK. De quickscan maakte duidelijk dat een hoger 
niveau van basiskennis over inkoop bij behoeftestellers 
bijdraagt aan integer inkopen. Ook voorbeeldgedrag door 
managers is van groot belang.

Afstand en nabijheid
Een ander leerpunt uit de quickscan is de juiste balans 
vinden tussen afstand en nabijheid die leveranciers en 
behoeftestellers met elkaar houden. ‘Het is van vitaal 
belang om je te verdiepen in de markt. Je hebt dus zeker 
informatie nodig van potentiële leveranciers om een 
goed beeld te vormen van de mogelijkheden op een 
bepaald gebied. Maar te nauwe banden kunnen tot 
problemen leiden’, zegt Lennartz. ‘Als je drie vuistregels 
naleeft, kan het haast niet misgaan. Op de eerste 
plaats volg je de gedragscodes: die van de Nederlandse 
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Extra aandacht bij reservisten

In 2014 bracht Zembla naar buiten dat een ICT- 
dienstverlener bij Defensie mogelijk het 
mededingingsrecht schond. Het bedrijf kreeg 
vertrouwelijke documenten toegespeeld, onder 
meer door een medewerker van het ICT-bedrijf die 
tevens reservist was. Dit zou het bedrijf mogelijk 
voordeel bij toekomstige aanbestedingen kunnen 
opleveren. Naast het mededingingsrecht was 
hierbij ook de geheimhoudingsplicht in het geding.  

Defensie stelde een commissie in om de rol van 
reservisten expliciet te bekijken. Begin 2017 
schreef minister Hennis aan de Tweede Kamer: 
‘De commissie signaleert dat er bij reservisten
sprake is van extra risico's van belangen-
verstrengeling, omdat zij per definitie twee 
meestersdienen. Bij de herziening van het 
reservistenbeleid, voorzien later dit jaar, zullen 
deze risico’s worden geadresseerd, onder meer 
met maatregelen die reservisten en leiding-
gevenden meer risicobewust maken.’ 
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Antwoord dilemma 1: 1. Antwoord dilemma 2: 2.

Dilemma 1:  
Wel of niet via mantelovereenkomst?

Stel je werkt bij het ministerie van Ruimtevaart. Je wil een klein 
maar voor jou erg belangrijk onderzoek laten uitvoeren (waarde  
€ 7.000) en je weet precies wie dat prima kan: mevrouw 
Maanlander. Je kent haar namelijk van eerdere, vergelijkbare 
opdrachten. Probleempje: Maanlander werkt bij een bureau 
waarmee geen mantelovereenkomst is afgesloten. De mantels 
zijn afgesloten met bureaus die dit onderzoek ook prima kunnen 
uitvoeren. Je wilt echter per se mevrouw Maanlander. De 
mantelpartijen krijgen voor vele honderdduizenden euro’s per jaar 
opdrachten.

Wat doe je?
1.  Je vraagt offertes bij de mantelpartijen die je objectief 

beoordeelt, en je legt je erbij neer dat je de opdracht 
door een andere onderzoeker laat uitvoeren.

2.   Je vraagt offertes bij de mantelpartijen, maar weet al 
dat je die zodanig beoordeelt dat je een excuus hebt 
om buiten de mantelpartijen om in te kopen. Zo kun 
je toch mevrouw Maanlander contracteren. 

3.  Je legt de mantelpartijen uit hoeveel belang je hecht 
aan mevrouw Maanlander en vraagt of ze akkoord 
zijn dat je voor deze ene keer buiten de mantel 
inkoopt. 

4.   Je vraagt offertes aan bij de mantelpartijen en geeft 
aan een sterke voorkeur te hebben voor mevrouw 
Maanlander. Je boodschap is duidelijk: zorg dat je 
mevrouw Maanlander aanbiedt.

Dilemma 2:  
Wel of niet met leveranciers bijpraten?

Stel, je bent beleidsmedewerker van een rijksdienst. Een van je 
bestuurders laat zich periodiek door leveranciers informeren over 
ontwikkelingen in de markt. De bestuurder bemoeit zich daarbij 
nooit met lopende aanbestedingen (noch richting leveranciers, noch 
richting jouw organisatie). Maar die aanbestedingen lopen wel,  
en mensen praten erover. 

Wat doe je?
1.  Je doet er niets mee. Eventueel maak je de mensen  

die erover praten duidelijk dat er niets aan de hand is.
2.  Je attendeert jouw leidinggevende erop en geeft hem 

de suggestie de bestuurder erop te wijzen.
3.  Je attendeert jouw bestuurder er zelf op en adviseert 

hem met zijn omgeving te delen waar de gesprekken 
over gaan.

4.  Je meldt dit bij de integriteitscoördinator van jouw 
organisatie.

Rijkswaarborgen voor integer inkopen

1.   Er is functiescheiding tussen inkoper en 
 behoeftesteller.
2.  E r is tweedelijns juridische toetsing 
 buiten deinkoopafdelingen (Commissie  
 Bedrijfsjuridisch Advies).
3.   Er is een klachtenmeldpunt voor leveranciers 
 binnen ieder IUC op grond van een verplichting 
 daartoe uit de Aanbestedingswet.
4.   Er zijn controle-instrumenten zoals:  
 aanbestedingskalender, contractenregister, 
 interne controle, inkoopinformatie, waiver-
 procedure (voorafgaande juridische toets bij 
 afwijkingen).
5.   Besluitvorming en gemaakte keuzes in het 
 inkoop- of aanbestedingsproces moeten 
 worden vastgelegd in het inkoopdossier.
6.   Bij aanbestedingen/contracten bestaat de 

mogelijkheid om flexibiliteit in te bouwen, 
zodat op rechtmatige wijze op veranderende 
omstandigheden ingespeeld kan worden.

7.    Inkoop verloopt via inkoopsysteem, waardoor 
 workflow en andere vormen van  
 procesborging afgedwongen worden.
8.   Proces en naleving regelgeving zijn onderdeel
 van audits.
9.   Beleid, kaders en standaarddocumenten zijn 
 vindbaar op Rijksportaal.
10.   Aan medewerkers zijn opleidingseisen 
 gesteld. Zij moeten hun kennis actueel houden.
11.   Ambtseed, VOG, mandatering medewerkers,
 geheimhoudingsverklaring voor externen zijn 
 bestaande instrumenten.
12.   Medewerkers zijn verplicht om 
 nevenwerkzaamheden en eventuele
 belangverstrengeling te melden.
13.   Toegang tot informatie wordt beperkt tot wat 
 nodig is voor een goede uitvoering van het
 werk, zeker bij de inzet van externen.
14.   Bewustzijn van medewerkers en 

leidinggevenden wordt vergroot door 
periodiek aandacht te vragen voor integriteit, 
bijvoorbeeld op intranet, bij bijeenkomsten en 
opleidingen.
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