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Lokale besturen hebben geregeld nood aan duidelijkheid wat betreft de 
wetgeving rond overheidsopdrachten. Maar niet alleen aanbesteders 
moeten aandacht krijgen, ook ondernemers kunnen toelichting 
gebruiken. Want daar wringt het schoentje soms, tussen lokale 
overheden en ondernemers. 
 

Mag je lokaal aankopen volgens de wetgeving? 
Lokaal aankopen kan, maar je moet dat goed motiveren in je bestek om 
het risico op een proces te verkleinen. Daarvoor moet je antwoorden 
bieden op vragen als: ‘Waarom wil je iets lokaal aankopen?’ en ‘Waarom 
mag dat niet geleverd worden door een firma die 75 km verderop haar 
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activiteiten uitoefent?’ Die “waarom”-vraag is uiterst belangrijk. Een 
mogelijk antwoord kan zijn dat het misschien een kritische toepassing is 
waarbij hulp zeer snel ter plaatse moet kunnen zijn in geval van 
problemen. Of misschien moet de aanbesteder zich verplaatsen en mag 
die niet te veel diensttijd laten verstrijken tussen het heen- en weer 
rijden. Als je goede antwoorden kan formuleren, ben je al een stap 
verder. Motivatie is als een heilige mantra voor aanbesteders, als ze de 
‘waarom’-vraag niet kan motiveren, doet ze het beter niet. 
 

Mag je onderhandelen bij overheidsopdrachten? 
Een andere vraag is of de aanbesteder mag praten met de ondernemer. 
Een ondernemer bespreekt nu eenmaal graag de mogelijkheden en 
opportuniteiten van een aankoop. Dat zit in het ondernemersbloed. 
Alles tot in het kleinste detail beschrijven, is uiterst moeilijk voor zowel 
de ondernemer als de aanbesteder. Een puur schriftelijke procedure, 
zoals de openbare procedure, is minder aangenaam. De huidige 
wetgeving zet je aan tot het gebruik van onderhandelingsprocedures. 
Maar de eerste keer dat je moet onderhandelen zal je je niet 100% op je 
gemak voelen. Het is dus raadzaam om je goed voor te bereiden. 
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