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1 Inleiding 
 

1.1 Voorwoord 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevindt zich in een snel veranderende omgeving en 

wil sterker, slagvaardiger en adaptiever zijn om zo mee te kunnen blijven ontwikkelen. In de 

organisatiekoers is een richting geschetst van de ontwikkeling van de organisatie. Zo is het streven om 

samenwerking met de omgeving te verbeteren, flexibeler in te spelen op ontwikkelingen om het COA 

heen, het vak te blijven ontwikkelen en innoveren en om de besluitvorming, interne sturing, 

kaderstelling en rolinvulling te verbeteren.  

Ook wordt Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) steeds belangrijker. De zorgen over het 

veranderende klimaat, krapte op de arbeidsmarkt en risico's als imagoschade en grondstof schaarste 

nemen toe. De inkoopfunctie van het COA kan hierin een essentiële rol spelen door via de inkopen bij 

te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsambities van het COA.  

 

Daarnaast is het Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen, waar het COA samen met de 

Immigratie en Naturalisatie Dienst en de Dienst Terugkeer &Vertrek in participeerde, in 2019 

ontvlochten. De afdeling Inkoop maakt sindsdien deel uit van de Unit Administratie & Inkoop van het 

COA en richt zich weer volledig op het COA als klant. Het COA blijft daar waar mogelijk en 

wenselijk participeren in rijksbrede contracten. 

 

Deze ontwikkelingen tezamen met de gewijzigde Europese aanbestedingsrichtlijnen en 

Aanbestedingswet zijn dan ook de aanleiding geweest om het inkoopbeleid opnieuw vorm te geven en 

zorg te dragen voor een verdere professionalisering van de inkoopfunctie van het COA.  

Voor u ligt het inkoopbeleid 2020. Dit inkoopbeleid is op 7 april 2020 door het bestuur vastgesteld en 

vervangt het inkoopbeleid uit 2014. Dit inkoopbeleid geeft richting aan de inkoopfunctie van het COA 

en beschrijft de kaders en uitgangspunten voor het inkopen van producten, diensten en werken door 

het COA. 

Daarnaast zorgt het COA met dit inkoopbeleid voor de inbedding van de speerpunten die vanuit het 

bestuur zijn vastgesteld voor inkoopopdrachten: 

 een duurzamere COA organisatie; 

 het activeren van bewoners (asielzoekers en statushouders); 

 het vergroten van de lokale betrokkenheid; 

 het zoeken naar mogelijkheden van minder bureaucratie en eenvoudigere regels. 

Hiermee beoogt het COA nog meer (maatschappelijke) waarde bij haar inkopen te creëren, dit 

uiteraard binnen de kaders van doelmatigheid en vigerende wet- & regelgeving. 

 

1.2  Leeswijzer 

De opbouw van dit inkoopbeleid is als volgt: 

In hoofdstuk 2 staat de inkoopmissie en -visie van het COA. 
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In hoofdstuk 3 staan de inkoopdoelstellingen voor de komende jaren en wordt een korte beschrijving 

gegeven hoe het COA deze inkoopdoelstellingen zal realiseren. 

Hoofdstuk 4 schetst de kaders en uitgangspunten van de inkoopfunctie die het COA hanteert op 

maatschappelijk, economisch, juridisch en organisatorisch vlak.  

Het inkoopbeleid is in beginsel geschreven voor de eigen organisatie, maar geeft marktpartijen ook 

inzicht in de kaders en uitgangspunten van de inkoopfunctie van het COA. Het inkoopbeleid is daarom 

ter inzage op de internetpagina van het COA gepubliceerd.  

2 Missie & Visie 
Inkoopmissie  

Het COA doet de inkoop op een klantgerichte wijze en zorgt op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau voor een tijdige beschikbaarheid van producten, diensten en werken die nodig zijn voor de 

taken en duurzame bedrijfsvoering van het COA. Doelmatig tegen een verantwoorde prijs-

kwaliteitverhouding en maatschappelijk verantwoord. Hierbij worden alle relevante wet- & 

regelgeving en procedures nageleefd. Het COA is een professionele, betrouwbare en integere 

opdrachtgever. 

 

Inkoopvisie  

Vanuit de inkoopfunctie geven wij - door proactief te handelen en in nauwe samenwerking met onze 

klanten en leveranciers - op efficiënte wijze invulling aan de organisatiebelangen en maatschappelijke 

belangen.  

3 Inkoopdoelstellingen  
Om de beleidsdoelen en -ambities van de organisatie zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren zijn de 

volgende inkoopdoelstellingen geformuleerd: 

   

Doelstelling Hoe te bereiken 

1.  Het op een doelmatige, rechtmatige en   

 verantwoorde wijze verwerven van  

 producten, diensten en werken die de  

 processen van de contracteigenaar  

 optimaal ondersteunen. 

 

Het COA heeft de verantwoordelijkheid om 

publieke gelden zo efficiënt mogelijk te benutten 

en deze transparant te verantwoorden. Daarbij 

streeft de inkoopafdeling ernaar om te allen tijde 

doeltreffend te handelen in de ondersteuning van 

de klant, door zijn behoeftes doelmatig binnen 

een rechtmatig kader in te kopen. Het borgen van 

de vereisten uit wet- & regelgeving in de 

inkoopprocessen is hierin een 

vanzelfsprekenheid en een taak van de 

inkoopafdeling. Het COA sluit daarnaast daar 

waar relevant zoveel mogelijk aan bij andere 

onderdelen van de Rijksoverheid en/of 
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ketenpartners om zo optimaal gebruik te kunnen 

maken van efficïencyvoordelen. 

 

2.  Zoveel mogelijk maatschappelijke waarde  

    creëren bij de inkopen van het COA. 

 

Het COA heeft maatschappelijk verantwoord 

inkopen hoog in het vaandel staan. 

In deze context zal het COA bij haar Europese 

aanbestedingen eisen, voorwaarden en/of 

gunningscriteria opnemen op het gebied van 

milieu en/of sociale aspecten, tenzij een 

specifieke opdracht zich hier niet voor leent. 

Daarnaast zal het COA bij al haar 

aanbestedingen aandacht besteden aan de 

speerpunten (zie paragraaf 1.1) die vanuit het 

bestuur zijn vastgesteld voor inkoopopdrachten.  

 

3. Inkopen van optimale kwaliteit tegen zo laag 

mogelijke integrale kosten (best value for 

taxpayer’s money). 

 

Het COA streeft ernaar om bij haar inkopen de 

meeste waarde te krijgen voor het geld dat wordt 

uitgegeven. Om dit te realiseren is het 

uitgangspunt dat bij (EU) aanbestedingen de 

beste prijs-kwaliteitverhouding als 

gunningscriterium wordt gehanteerd, wat ook in 

lijn is met de aanbestedingswet en er 

nadrukkelijk wordt gegeken naar de kosten die 

worden verwacht gedurende de totale 

levenscyclus van de aankoop (total cost of 

ownership). Bij opdrachten waarvan het COA 

van mening is dat het gunnen op basis van de 

beste prijs-kwaliteitverhouding ondoelmatig is, 

zal dit in betreffende aanbesteding worden 

gemotiveerd. 

 

4. Verbeteren van de samenwerking (zowel 

intern als extern gericht). 

 

Inkoop is een activiteit die in samenwerking met 

mensen van verschillende afdelingen in de eigen 

organisatie moet gebeuren, maar zich ook richt 

op een zo optimale samenwerking met 

leveranciers tijdens de contractperiode. Het COA 

beoogt deze samenwerking te verbeteren door de 

interne en externe informatievoorziening te 

versterken, inkoopprojecten en overeenkomsten 

structureel te evalueren, marktconsultaties / 

kennissessies te organiseren en tijdens de 

contractperiode actiever met de interne 

organisatie (klant- & contractbeheer) en de 

leveranciers continu op zoek te gaan naar 

optimalisaties in de dienstverlening.  
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5. Verdere professionalisering van de 

inkoopfunctie. 

De verdere professionalisering van de 

inkoopfunctie betreft een doorlopend proces. 

Met dit nieuwe inkoopbeleid, de nieuwe 

inrichting van de inkoopfunctie, door het trainen 

van de medewerkers van de inkoopafdeling op 

de verschillende aspecten van het inkoopvak en 

het verbeteren van de samenwerking tussen de 

inkoopafdeling en de andere afdelingen en de 

leveranciers geeft het COA in de komende jaren 

vorm aan de verdere professionalisering van de 

inkoopfunctie. 

6. Het tijdig beschikken over 

(management)informatie om te kunnen 

sturen op mogelijke risico’s die ontstaan en 

de bedrijfsvoering in gevaar kunnen 

brengen.  
 

Het COA is per definitie een zogenaamde groei- 

en krimporganisatie. De omvang en de inhoud 

van opdrachten wordt gekenmerkt door (soms 

sterke) fluctuaties in de instroom van 

asielzoekers. Dit stelt extra eisen aan de 

flexibiliteit van de organisatie van het COA en 

aan haar leveranciers. Het kunnen beschikken 

over de juiste informatie is dan ook van belang 

om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen 

in het primaire proces. Dit wordt door de 

inkoopafdeling gefaciliteerd middels het 

structureel uitvoeren van spendanalyses, 

contractanalyses en leveranciersprestatiemeting 

en het delen van de resultaten hiervan met de 

eigen organisatie en de leveranciers van het 

COA. 

4 Kaders en uitgangspunten 
4.1 Maatschappelijk 

Het COA heeft duurzaamheid hoog op haar agenda geplaatst en als één van de speerpunten voor 

inkoopopdrachten benoemd. Voor het COA gaat duurzaamheid over waardetoevoeging. Waarde voor 

de organisatie, voor de leveranciers, voor de maatschappij, voor de omgeving, voor mensen én voor 

het klimaat. 

Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Met MVI 

wordt er bij de inkoop naast de prijs van de producten, diensten of werken ook rekening gehouden met 

milieu- en sociale aspecten. Met deze aspecten wordt bijvoorbeeld bedoeld energiebesparing, de 

reductie van uitstoot, het verbeteren van arbeidsomstandigheden, de transitie naar duurzame 

energiebronnen, social return en circulair inkopen.  
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Uitgangspunt van het COA is het inzetten van MVI bij al haar inkooptrajecten, tenzij een specifieke 

opdracht zich hier niet voor leent. Als minimum geldt hierbij dat bij Europese en Nationale 

aanbestedingen het COA de landelijke criteria (eisen) voor MVI toepast die beschikbaar zijn via de 

MVI-criteriatool, op de website van PIANOo. De interne opdrachtgever bepaalt altijd samen met de 

inkoopafdeling welke duurzaamheidsaspecten relevant en toepasbaar zijn bij een opdracht. Voor de 

daadwerkelijke realisatie van maatschappelijke doelen door het COA met MVI is een nauwe 

afstemming van de inkooppartners essentieel. Inkoper, contractmanager, beheerder en opdrachtgever 

stemmen in alle inkoopstadia af zodat de beoogde maatschappelijke doelen ook daadwerkelijk 

gerealiseerd worden. 

4.1.1 Thema’s  

Social return  

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Bij het verstrekken van opdrachten kan de opdrachtgever de opdrachtnemer stimuleren 

of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de 

opdracht.  

Op 1 januari 2018 is de nieuwe rijksbrede werkwijze Social Return ingegaan, onder de noemer 

Maatwerk voor Mensen. De vernieuwde werkwijze biedt rijksinkopers meer steun en kansen om met 

social return aan de slag te gaan. In de nieuwe werkwijze SROI 2.0 wordt standaard vervangen door 

maatwerk. Zolang niet voor deze nieuwe werkwijze wordt gekozen blijft de klassieke 

uitvoeringsvariant SROI (1.0: per 1 juli 2011) van kracht. 

Het COA conformeert zich aan de Social Return voorwaarden van het Rijk, zoals verder beschreven 

op de website van PIANOo.  

Sociale voorwaarden 

De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale 

arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het 

toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij grote opdrachten voor leveringen, diensten en 

werken draagt bij aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen. De internationale sociale 

voorwaarden vereisen namelijk dat leveranciers actie ondernemen om risico's voor de arbeidsnormen 

en mensenrechten in de keten te verkleinen. Omdat de overheid met haar inkopen ook deel van de 

keten is neemt zij hier ook haar verantwoordelijkheid. Het toepassen van de internationale sociale 

voorwaarden zorgt voor bewustwording en stimuleert leveranciers om omstandigheden in hun keten te 

verbeteren. Bij de aanbestedingen van het COA zijn de internationale sociale voorwaarden van 

toepassing als een aanbesteding valt binnen één van de risico-categorieën die door de Rijksoverheid 

zijn vastgesteld. 

Innovatie  

Het COA zal, daar waar relevant en (juridisch) mogelijk, innovatiegericht inkopen. Bij 

innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat het COA ruimte aan de 

ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig 

nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een 

bestaand product. 

https://www.mvicriteria.nl/nl
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/social-return/aan-de-slag-0
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4.2 Economisch 

Te allen tijde heeft het COA de verantwoordelijkheid om publieke gelden op rechtmatige en 

doelmatige wijze te benutten. De inkoopuitgaven moeten transparant en uitlegbaar zijn. De afdeling 

Inkoop ondersteunt de interne opdrachtgever(s) hierin, door deze opdrachtgever(s) te ontzorgen en de 

verantwoordelijkheid te nemen voor een gedegen inkoopproces. 

Het COA sluit daar waar mogelijk en relevant zoveel mogelijk ook aan bij de Rijksoverheid 

(categoriemanagement) en / of ketenpartners om zo optimaal gebruik te kunnen maken van 

efficiëncyvoordelen. 

4.2.1 Beste prijs-kwaliteit tenzij 

Het COA hanteert in haar aanbestedingen in beginsel als gunningscriterium ‘de beste prijs-kwaliteit 

verhouding’. Met een goede motivering kan echter nog altijd op laagste prijs ingekocht worden. 

Het ‘Beste-prijs kwaliteit tenzij’ principe, wat voortvloeit uit de Aanbestedingswet, betekent dat het 

COA de keuze voor laagste prijs (of laagste levenscycluskosten) altijd moet onderbouwen.  

Voor het COA gaat het bij inkopen om de meeste waarde te krijgen voor het geld dat wordt 

uitgegeven. Met het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding wordt de markt uitgedaagd om 

met meer waarde te komen dan minimaal geëist wordt. Bij laagste prijs bieden inschrijvers namelijk 

vrijwel altijd de gevraagde (minimum) kwaliteit aan. 

4.2.2 Lokale ondernemers – MKB 

Het COA bevordert dat, diensten en producten die nodig zijn voor de uitvoering van de 

werkzaamheden die onder haar zorg vallen, zoveel mogelijk bij lokale ondernemers danwel het MKB 

worden ingekocht. Dit uiteraard voor zover de aanbestedingsregels dit toestaan en voor zover de 

diensten en producten niet al door het COA zijn gecontracteerd in andere overeenkomsten.  

Bij EU en Nationale aanbestedingen wordt daarom altijd de mogelijk geboden om 

samenwerkingsverbanden aan te gaan, waardoor ook lokale ondernemers en het MKB reële kansen 

hebben op gunning van de opdracht (mits zij voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden).  

Bij onderhandse aanbestedingen bepaalt het COA altijd op basis van objectieve criteria welke 

marktpartijen worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Één van de criteria die het COA in 

deze procedures toepast betreft het selecteren van marktpartijen uit de regio. 

4.2.3 Digitalisering 

Inkoopproces COA 

In het inkoopproces van het COA neemt digitalisering een belangrijke plaats in. Zo maakt het COA 

intern gebruik van een digitaal platform voor haar aanbestedings- en contractdossiers. Dit is een 

digitale samenwerkomgeving om informatie, kennis en documenten met elkaar te delen.  

Daarnaast maakt het COA voor haar aanbestedingen gebruik van een digitaal aanbestedingsplatform. 

Elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsproces. Dit 

houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen het COA en ondernemers 

elektronisch (digitaal) plaatsvindt. E-aanbesteden maakt aanbesteden eenvoudiger en bespaart tijd en 

geld. Het verlaagt daarnaast de drempel voor ondernemingen, om in te schrijven op opdrachten. 
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Aanbestedingskalender 

Om aanbestedingen tijdig en conform planning uit te voeren heeft het COA intern een digitale 

aanbestedingskalender ontwikkeld. De aanbestedingskalender geeft inzage in alle lopende, geplande 

en afgeronde aanbestedingen. Hiermee heeft het COA zicht op details van trajecten en de status van 

trajecten. De aanbestedingskalender is een belangrijk sturingsmiddel dat inzicht verschaft in de 

huidige en geplande besteding van de capaciteit. 

Spendanalyses 

Om de inkoopuitgaven binnen het COA inzichtelijk te maken heeft het COA een digitale tool 

ontwikkeld. Hiermee voorziet de inkoopafdeling haar interne opdrachtgevers over 

(management)informatie zodat deze kunnen sturen op mogelijke risico’s die ontstaan en de 

bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. 

E-facturatie 

Sinds 18 april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale sector organisaties 

wettelijk verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Een elektronische factuur (e-factuur) 

is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan 

worden verwerkt in het andere systeem. Het COA is sindsdien technisch en organisatorisch voorbereid 

om e-facturen te verwerken. 

4.2.4 Contract- / leveranciersmanagement en contractbeheer 

Goed contract- en leveranciersmanagement draagt bij aan een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering 

waarbij kosten en risico’s geminimaliseerd worden en opbrengsten worden gemaximaliseerd. Het 

COA sluit overeenkomsten af waarbij de omvang en de duur zijn afgestemd op de marktcondities en 

het te bereiken doel (doelmatigheid).  

Het contracteigenaarschap is belegd bij de interne opdrachtgevers. Zij zijn (lijn)verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de overeenkomsten. Zij worden in hun rol als contracteigenaar ondersteund door 

contractbeheerder(s) van hun eigen afdeling en gefaciliteerd door de contractmanagers van de afdeling 

Inkoop gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het is aan de contractmanagers en 

contractbeheerders om te monitoren op welke wijze de (mantel)leverancier en het COA de 

overeengekomen verplichtingen invullen, zodanig dat wederzijds voldaan wordt aan de rechten en 

plichten uit de overeenkomst. Afhankelijk van het strategisch belang van een bepaalde overeenkomst 

zullen de interne opdrachtgever en contractmanager in meer of mindere mate invulling geven aan het 

contract- en leveranciersmanagement. 

4.3 Juridisch 

Overheidsinkoop wordt in overwegende mate ingekaderd door de Aanbestedingswet, die de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen implementeert. Het COA handelt volledig in lijn met de Aanbestedingswet. 

Alle overeenkomsten die via de afdeling Inkoop worden aangegaan worden door een bedrijfsjurist van 

de afdeling Juridische Zaken gecontroleerd. Communicatie naar (mantel)leveranciers zal steeds zo 

verlopen dat de organisatie met één gezicht naar buiten treedt. Dit om het risico dat op meerdere 

plekken in de organisatie overeenkomsten worden afgesloten, die samen leiden tot overschrijding van 

de vastgestelde Europese drempelwaarden, te voorkomen. Tevens wordt op deze manier voorkomen 

dat clausules worden opgenomen die conflicterend zijn met de Aanbestedingswet of dat afspraken 

worden gemaakt die strijdig zijn met bestaande contractafspraken binnen het COA. 
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4.3.1 Aanbestedingswet 

In de Aanbestedingswet 2012 staan de regels voor het aanbesteden van opdrachten. Aanbesteden is de 

manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten. Aanbesteden is een afgewogen wijze om 

te komen tot contractering van een geschikte contractpartner met het meest geschikte product 

(dienst/werk) tegen de meest gunstige prijs, waarbij de prijs/kwaliteit verhouding een belangrijke 

factor is. De term 'aanbesteden' wordt vaak gebruikt voor dat gedeelte van het inkoopproces dat gaat 

over het specificeren, selecteren en contracteren. Door aanbesteden en het gebruik van 

aanbestedingsprocedures krijgen de aanbestedende diensten de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

 

De Aanbestedingswet gaat uit van vier beginselen: 

 Non-discriminatie: overheden mogen geen onderscheid naar nationaliteit maken. 

 Gelijke behandeling van ondernemers: overheden moeten iedereen op dezelfde manier 

behandelen. En iedereen krijgt dezelfde informatie. 

 Transparantie: ondernemers krijgen inzicht en informatie over aanbestedingen. 

 Proportionaliteit: de eisen die overheden stellen bij aanbestedingen, staan in verhouding tot de 

werkzaamheden van de opdracht. En de omvang ervan. 

De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese 

drempelbedragen, als daaronder. Met betrekking tot de te volgen inkoopprocedures houdt het COA 

zich aan de Aanbestedingswet.  

4.3.2 Algemene Voorwaarden 

Het COA hanteert in haar aanbestedingen voor leveringen en diensten de Rijksbreed vastgestelde 

algemene inkoopvoorwaarden (ARVODI-ARIV-ARBIT). Deze voorwaarden bieden een eenvormige 

set van algemene voorwaarden voor overeenkomsten tussen het COA en derden. In het geval van 

architect- en ingenieursdiensten hanteert het COA De Nieuwe Regeling (DNR). Deze beslaat de 

algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde 

omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van 

overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten.  

In de aanbestedingen van werken hanteert het COA de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 

en UAV-GC). Deze voorwaarden zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden. In de 

Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk deze 

algemene voorwaarden opgesteld.  

4.3.3 Informatiebeveiliging 

Om doelen en ambities te verwezenlijken is een betrouwbare informatievoorziening voor het COA 

essentieel. Informatiebeveiliging speelt een cruciale rol in een betrouwbare informatievoorziening en 

in de samenwerking en gegevensuitwisseling met ketenpartners, leveranciers, overheden, burgers en 

asielzoekers. Het is belangrijk dat het COA producten en diensten afneemt van partijen die 

aantoonbaar voldoen aan het COA informatiebeveiligingsbeleid, -kaders en het gewenste 

veiligheidsniveau van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Bij de inkooptrajecten van 

het COA zijn op basis van een expliciete risicoafweging relevante beveiligingsaspecten geborgd. Daar 

waar van toepassing worden de relevante beveiligingsaspecten expliciet opgenomen in de  

 

https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/voorwaarden/inkoop-en-leveringsvoorwaarden-rijksoverheid
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/voorwaarden/inkoop-en-leveringsvoorwaarden-rijksoverheid
https://www.pianoo.nl/nl/document/1823/algemene-branchevoorwaarden-architecten-ingenieurs-adviseurs-2011
https://www.pianoo.nl/nl/markten/gww/inkopen-gww/gww-contractvormen/uniforme-administratieve-voorwaarden-uav-uav-gc
https://www.pianoo.nl/nl/markten/gww/inkopen-gww/gww-contractvormen/uniforme-administratieve-voorwaarden-uav-uav-gc
https://www.bio-overheid.nl/
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offerteaanvragen van het COA. Tevens worden alle relevante overeengekomen 

informatiebeveiligingseisen opgenomen in contracten met leveranciers.  

De dienstverlening van leveranciers wordt regelmatig gevolgd, beoordeeld en geaudit om de 

betrouwbaarheid te toetsen. Jaarlijks worden de prestaties van leveranciers op het gebied van 

informatiebeveiliging beoordeeld op vooraf in de overeenkomst vastgestelde prestatie-indicatoren en 

bijbehorende verantwoordingsrapportages. Veranderingen in de dienstverlening van leveranciers 

worden beheerd, rekening houdend met de gestelde eisen. 

4.3.4 Gegevensbescherming  

Persoonsgegevens stromen door de aderen van de organisatie. Enerzijds vangt het COA enkele 

tienduizenden asielzoekers op en anderzijds is het COA werkgever van duizenden medewerkers. Om 

het werk te kunnen uitvoeren en aan alle (wettelijke) verplichtingen te voldoen, is het noodzakelijk om 

van al deze personen gegevens vast te leggen. Persoonsgegevens zijn binnen het COA van groot 

belang en er is de organisatie veel aan gelegen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  

Datzelfde verwacht het COA ook van partijen waarmee het samenwerkt. Om voorgaande te bereiken, 

moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over de omgang, bescherming en uitwisseling 

van persoonsgegevens. Het maken van dergelijke afspraken gebeurt doorgaans tijdens het 

inkoopproces, voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens.  

 

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Verordening is de opvolger van de Wet 

bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te 

waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun 

gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. 

 

Door gegevensbescherming als vast onderdeel mee te nemen in het inkoopproces, voldoet het COA 

aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en daaraan gerelateerde 

(nationale) wetgeving. De AVG legt onder meer verplichtingen op over het uitvoeren van Privacy 

Impact Assessments (PIA’s) bij risicovolle verwerkingen, het toepassen van ‘privacy by design’ en 

‘privacy by default’, en het sluiten van passende overeenkomsten met aandacht voor 

gegevensbescherming. Voorgaande en andere relevante AVG-aspecten worden vanaf de start van het 

inkoopproces in kaart gebracht en beoordeeld door medewerkers met expertise op het gebied van 

privacy en informatiebeveiliging. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat bij iedere samenwerking 

persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt conform de verplichtingen uit de AVG. 

 

4.3.5 Integriteit 

a. Interne integriteit 

Het COA heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en medewerkers integer handelen. Daarnaast 

hecht het COA zeer sterk aan een integer inkoopproces. De bestuurders en medewerkers houden zich 

aan de vastgestelde ‘Gedragscode Integriteit COA’. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor onder 

meer belangenverstrengeling wordt voorkomen. Ook alle externe medewerkers van het COA 

ondertekenen bij de start een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, waarmee zij zich conformeren 

aan de gedragscode.  
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b. Externe integriteit  

Wet Bibob 

Het COA doet alleen zaken met integere (markt)partijen. Om daar een kader voor te hebben heeft het 

bestuur van het COA in 2019 besloten de beleidslijn van de ‘Wet Bevordering 

Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’ (Wet Bibob) te hanteren.  

Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun 

dienstverlening. Met behulp van de Wet Bibob kan een bestuursorgaan onderzoeken of de persoon 

‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Ook kan een verzoek tot een vervolgonderzoek 

ingediend worden bij Bureau Bibob. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager verdacht wordt van 

betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de overheid bijvoorbeeld een gevraagde vergunning niet 

afgeven of een reeds verleende vergunning intrekken. 

 

Hiermee heeft het COA de mogelijkheid om met partijen, die niet integer zijn en ook niet vrijwillig het 

gesprek hierover willen aangaan en/of transparant zijn, geen overeenkomst te sluiten of een lopende 

overeenkomst te beëindigen. Het COA hanteert de Bibob-bevoegdheden met ingang van augustus 

2019. 

Gedragsverklaring aanbesteden  

Daarnaast vraagt het COA in haar EU aanbestedingen altijd om een Gedragsverklaring aanbesteden 

(GVA). De GVA dient als bewijs voor het voldoen aan de in de Aanbestedingswet gestelde verplichte 

uitsluitingsgronden en eventuele facultatieve uitsluitingsgronden die het COA stelt in een 

aanbesteding. Een marktpartij toont met de verklaring aan dat hij niet onherroepelijk veroordeeld is en 

ook de mededingingsregels niet heeft overtreden. Deze verklaring wordt afgegeven door de minister 

van Justitie en Veiligheid. 

4.3.6 Klachten 

Ondernemers die ontevreden zijn over de handelswijze van het COA bij een aanbestedingsprocedure 

kunnen een klacht indienen. De wijze waarop een klacht kan worden ingediend is altijd beschreven in 

de aanbestedingsdocumenten. In beginsel kan dit door ondernemers naar voren worden gebracht in het 

kader van een Nota van Inlichtingen tijdens een aanbestedingsprocedure. Als het COA een klacht in 

een Nota van Inlichtingen niet honoreert of niet naar tevredenheid van de betreffende ondernemer 

afhandelt, dan kan de klacht worden voorgelegd aan het klachtenmeldpunt van het COA. Na ontvangst 

wordt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het klachtenmeldpunt en het 

onderzoek naar de klacht wordt voortvarend ter hand genomen. Het indienen van een klacht zet een 

aanbestedingsprocedure niet stil, tenzij het COA expliciet besluit de procedure op te schorten. 

Het klachtenmeldpunt brengt advies uit aan het COA. In het advies wordt gemotiveerd aangegeven of 

het klachtenmeldpunt de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond acht. Het is vervolgens 

aan het COA om, met inachtneming van het advies van het klachtenmeldpunt, over de klacht te 

beslissen. Wijst het de klacht af dan wordt de betreffende ondernemer door het COA hierover 

geïnformeerd. Wordt de klacht gegrond verklaard kan het COA preventieve of corrigerende 

maatregelen treffen. 
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Als een beslissing van het COA uitblijft of naar het oordeel van de ondernemer daartoe aanleiding 

geeft, dan kan de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd. Zie voor 

meer informatie https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/. 

4.4 Organisatorisch 

4.4.1 Inrichting strategisch/tactisch/operationeel 

Het COA maakt in aansluiting op de inkoopvisie, onderscheid tussen de strategische, tactische en 

operationele inkoopfunctie.  

Strategische inkoop 

 

  

Inkoopmanagement ingezet als richtinggevend instrument 

teneinde de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.  

Strategische inkoop is centraal belegd bij de afdeling 

Inkoop, waarbij het teamhoofd van de afdeling Inkoop en 

de Tender Board (TB) verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering hiervan. 

Tactische inkoop 

 

 

Contract- en leveranciersmanagement en het begeleiden van de 

(Europese) aanbestedingen, waarmee verplichtingen voor de 

middellange termijn worden bewaakt en aangegaan.  

Tactische inkoop is centraal belegd bij de afdeling Inkoop 

waarbij de projectleiders aanbestedingen en 

contractmanagers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

hiervan.  

Operationele inkoop 

 

 

 

Het plaatsen en bewaken van bestellingen conform de 

inkoopprocedures met gebruikmaking van een verplicht 

bestelsysteem in SAP.  

Operationele inkoop is decentraal belegd bij de diverse 

organisatieonderdelen van het COA.  

Servicedesk inkoop, bestelprocessen en contentbeheer worden  

gefaciliteerd door het Inkoop Servicepunt (ISP).  

ISP is onderdeel van de afdeling Inkoop. 

 

4.4.2 Kerntaken 

De afdeling Inkoop heeft de volgende kerntaken:  

1. (Europees) Aanbesteden; 

2. Contract- en leveranciersmanagement; 

3. Inkoopservicepunt. 

 

 

 

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
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In onderstaande afbeelding zijn per kerntaak de bijbehorende werkzaamheden aangegeven.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Tenderboard (TB) 

De TB is een inkoopcommissie die toetst of het inkoopproces verloopt volgens vastgesteld beleid en 

procedures en leidt tot realisatie van de overeengekomen doelstellingen. Naast haar 

toetsingsactiviteiten adviseert de TB het management en bestuur met betrekking tot evt.  

uitbestedingsstrategie, inkoopbeleid en -procedures en risico’s. 

De TB heeft volgende taken en bevoegdheden: 

1. Het houden van toezicht op de naleving van inkoopbeleid en –procedures; 

 

Afdeling Inkoop 

(Europees) Aanbesteden 

 Formuleren en implementeren van 

inkoopstrategieën/ 

inkoopactieplannen; 

 Regisseren van (Europese) 

aanbestedingstrajecten en 

(complexe) inkoopvraagstukken; 

 Toegevoegde waarde van de 

inkoopfunctie zichtbaar maken door 

het presenteren van resultaten en het 

cijfermatig weergeven van 

prestaties; 

 Signaleren, onderzoeken en vertalen 

van relevante ontwikkelingen in 

eigen inkoopportefeuille naar 

inkoopmogelijkheden. 

Contract- en leveranciers 

management  

 Treedt op als eerste aanspreekpunt 

en business partner voor 

toegewezen personen/ 

organisatieonderdelen; 

 Contractmanagement en -

bewaking (onder andere 

verlenging, beëindiging, uitnutting, 

conformiteit); 

  Toezicht houden op naleving 

afspraken in eigen organisatie 

(contract compliance); 

 Verantwoordelijk voor 

leveranciersmanagement, onder 

andere geven van feedback, advies 

en begeleiding aan leveranciers; 

 Prestatiemeting en beoordeling 

contractpartners (aan de hand van 

kritische prestatie indicatoren); 

 Optimaliseren leveranciersbestand 

en contracten in de toegewezen 

inkooppakketten; 

 Monitoren tijdige start nieuwe 

aanbestedingstrajecten. 

 

 Lessons learned voor 

aanbestedingstrajecten. 

     Inkoopservicepunt 

 Verantwoordelijk voor 

contractadministratie, onder 

andere invoeren contracten in 

systeem; 

 Geven van administratieve en 

operationele ondersteuning aan 

inkopers en contractmanagers;  

 Bewaken van het operationele 

inkoopproces (onder andere 

het invoeren van vrije tekst 

ATB’s); 

 Informeren van de interne 

klant omtrent de levering van 

producten en/of diensten; 

 Onderhouden van relaties met 

leveranciers en interne klanten 

tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden en oplossen 

eventuele problemen en 

gebruikersklachten. 

 Procesondersteuning bij 

inhuuruitvragen. 
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2. Het vervullen van een toetsende rol of de invulling van de behoefte vanuit de klant in lijn is met het 

COA belang; 

3. Borgen van kwaliteit en uniformiteit in inkooptrajecten; 

4. Het adviseren op het gebied van inkoopbeleid, inkoopprocedures en eventuele outsourcing 

activiteiten. 

5. Heeft bevoegdheid om te escaleren richting directie en/of bestuur. 

 

Bij inkoopprocedures binnen het COA is het betrekken van de TB verplicht voor alle opdrachten met 

een waarde vanaf de EU drempelwaarden. Ingeval van mini-competities onder raamovereenkomst is 

het betrekken van de TB afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen de inkoopafdeling en de 

verantwoordelijke contracteigenaar. De TB is beslissingbevoegd en schakelt naar eigen inzicht, indien 

noodzakelijk, het bestuur in. Dit zou kunnen in het geval inkoopactiviteiten strategische doelstellingen 

raken of keten –dan wel rijksbrede aanpassing noodzakelijk zijn. 

 

4.4.4 Operationele inkoop 

Operationele inkoop richt zich op uitvoering (de bestelfunctie) en naleving (contractbeheer) van de 

overeengekomen afspraken in de overeenkomsten. Het gaat hierbij om het daadwerkelijk bestellen van 

de producten en diensten, de bewaking van de afspraken en de nazorg. 

Deze activiteiten worden decentraal uitgevoerd, dus per organisatieonderdeel (tenzij centraal bestellen 

is afgesproken zoals bijvoorbeeld in geval van het bestellen van ICT middelen of artikelen uit het 

centraal magazijn).  

Inkooporders moeten worden vastgelegd in SAP door de bestelgemachtigden van de betreffende 

organisatie-eenheid.  

Er mag alleen besteld worden bij de gecontracteerde (mantel)leverancier(s). Met deze leveranciers 

heeft het COA overeenkomsten afgesloten. Indien zij niet kunnen leveren, wordt in samenwerking met 

de afdeling Inkoop naar een nieuwe/alternatieve leverancier gezocht. 

Er mag alleen bij een andere leverancier worden ingekocht indien er een schriftelijke niet-

leveringsverklaring is ontvangen van de gecontracteerde leverancier(s), of het een artikel of dienst 

betreft die niet is gecontracteerd. De verklaring is onderdeel van het dossier dat dient te worden 

opgebouwd bij elke aankoop, het zogenaamde "inkoopdossier".  

 

 

 

 

 


