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L. van Kesteren/R. Naaktgeboren 24 juni 2021 
 

onderwerp 

- inkoopdossier inhuur applicatiebeheer 2021 
 

Samenvatting 

Ten tijde van de opmaak van de jaarrekening is gesignaleerd dat er een mogelijke overschrijding zou 
ontstaan van de Europese aanbestedingsgrens  voor inhuur applicatiebeheer. 
 
Daarbij doet zich de vraag voor hoe we moeten omgaan met het rechtmatigheidsvraagstuk. Wij hebben 
daarover advies ingewonnen bij onze accountant.  Duidelijk is dat er geen sprake is van een exacte 
wetenschap. 

Wat zijn de feiten: 

De inhuur van DeltaQuest is in 2020 een stroomversnelling geraakt. 

Voorheen, met name in 2019, en ook sindsdien was er sprake van projectwerkzaamheden (met name 
kamer van Koophandel (KVK) en het Handelsregister (HR). Vanaf  2020 en verder is met name sprake 
van vervanging wegens vacatures. 

Periodiek is er een marktbevraging geweest of er ook andere aanbieders waren voor de vervanging 
wegens vacatures. 

Het laatste contract loopt van 1-1-2021 en loopt af per 30-06-2021. 

De bedragen voor projectwerkzaamheden en vervanging zijn nu bij elkaar opgeteld waardoor er een 
overschrijding ontstaat van de Europese aanbestedingsgrens van € 214 K in 4 jaar. De uitgaven t/m 
april 2021 bedragen 216K excl. BTW over vier jaar. 

De verwachting is dat daar nog 2 x 15K bij komt voor de maanden mei en juni. Per saldo verwachten 
we t/m juni 2021 (eindedatum contract) aan uitgaven 246K over vier jaar. 

Deze ontwikkeling heeft er inmiddels toe geleid dat een Europese aanbesteding is gestart voor de 
inhuur van applicatiebeheer. De gunning wordt uiterlijk in de maand juni afgerond. 

 

Beoordeling: 

Globaal gezien kan op twee manieren naar dit dossier worden gekeken. 

A. Onderscheid maken op basis van soort van werkzaamheden te weten projectwerkzaamheden 
ad 25K en vervanging van vacatures van 221K. 

B. Alle bedragen van de afgelopen jaren bij elkaar optellen. 
 

De BSGR heeft een rechtmatigheidsdrempel (onder 1% van de omzet 2021) van 140K 

De rapportagegrens ligt op 10% zijnde 14K 

  

Algemeen bestuur 

Advies 
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Per saldo is er bij A sprake van een rechtmatigheidsoverschrijding van 7K en ingeval van B 32K 
uitgaande van de bestaande drempel van 214K. In beide gevallen is dit ver onder de grens voor fouten. 
De ruimte voor eventuele additionele fouten wordt hierdoor wel beperkter. 

 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van een rechtmatigheidsoverschrijding met een bandbreedte van 7K 
(methode A) tot 32K (methode B). Deze overschrijding past binnen de bandbreedte van 1%, 
zijnde 140K. 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


