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Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv

Samenvatting
De VNG heeft de toelichting op het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en
diensten (VNG Model AIv) geactualiseerd, na gewijzigde regelgeving en jurisprudentie. Het VNG
Model AIv zelf is niet aangepast, aangezien het nog altijd voldoet aan de Aanbestedingswet,
waaronder de proportionaliteitseisen.
Met behulp van input van gemeenten en van het bedrijfsleven is de toelichting geactualiseerd,
verduidelijkt en nader uitgewerkt. De geactualiseerde toelichting helpt u nu nog beter bij het
beantwoorden van vragen over het VNG Model AIv.
Uniformiteit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven
door geïnteresseerden. Mocht u ervoor kiezen om in uw gemeentelijke inkoopvoorwaarden van het
VNG Model AIv af te wijken of dit aan te vullen is dan is van belang dat u dit goed en eenduidig
inzichtelijk maakt. Wij verzoeken u in dat geval gebruik te maken van het (standaard) addendum.
Medio april sturen wij u het VNG Model AIv met de geactualiseerde toelichting per post als
handzame publicatie.
Klik hier voor het VNG Model AIv met geactualiseerde toelichting en (standaard) addendum.
Klik hier voor de veel gestelde vragen over het VNG Model AIv.
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Geacht college en gemeenteraad,
De VNG heeft de toelichting op het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en
diensten (VNG Model AIv) geactualiseerd, na gewijzigde regelgeving en jurisprudentie. Het VNG
Model AIv zelf is niet aangepast. Het voldoet nog altijd aan de Aanbestedingswet, waaronder de
proportionaliteitseisen.
Inleiding
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 gemeentelijke
algemene inkoopvoorwaarden maakte deel uit van deze afspraken. In 2012 heeft de VNG een
Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten ontwikkeld (VNG Model AIv).
Geactualiseerde toelichting
In de nieuwe uitgave van het VNG Model AIv treft u een geactualiseerde toelichting aan. De
toelichting bij het VNG Model AIv is een handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om het
VNG Model AIv te kunnen toepassen bij de inkoop van leveringen en diensten. Bij de actualisatie is
acht geslagen op jurisprudentie, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en
wijziging van (Europese) regelgeving. Met behulp van input van gemeenten en van het bedrijfsleven
is de toelichting geactualiseerd, verduidelijkt en nader uitgewerkt. De geactualiseerde toelichting
helpt u nu nog beter bij het beantwoorden van vragen over het VNG Model AIv.
Op het punt van de aansprakelijkheid is in het bijzonder de toelichting nader uitgewerkt, gezien de
behoefte hieraan in de praktijk. Uitgangspunt voor de aansprakelijkheidsregeling is en blijft het
aansluiten bij het Burgerlijk Wetboek.
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Partijen kunnen in de te sluiten overeenkomst afwijken van het VNG Model AIv. De toelichting biedt
hiervoor concrete alternatieven, zodat op lokaal niveau kan worden bekeken hoe de betreffende
belangen kunnen worden afgewogen en welke keuzes er worden gemaakt.
Uniformiteit
Uniformiteit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven
door geïnteresseerden. Mocht u ervoor kiezen om in uw gemeentelijke algemene
inkoopvoorwaarden standaard van het VNG Model AIv af te wijken of dit aan te vullen, dan is het
van belang dat u dit goed en eenduidig inzichtelijk maakt. Wij verzoeken u in dat geval gebruik te
maken van het (standaard) addendum (bijlage bij de publicatie).
Tot slot
Medio april sturen wij u het VNG Model AIv met de geactualiseerde toelichting per post als
handzame publicatie.
Op onze website vindt u veel gestelde vragen over het VNG Model AIv.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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