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Kennisnemen van

De wijze waarop VRF omgaat met de rechtmatigheid van inkopen
van diensten en leveringen ten tijde van de bestrijding van Covid19.
In de afgelopen periode zijn veel diensten en leveringen door VRF
ingekocht om Covid-19 te bestrijden. Deze inkoop vond plaats in
opdracht van het ministerie van VWS en stond uiteraard onder
tijdsdruk. Daarom is het proces van inkopen zoals opgesteld in ons
inkoop- en aanbestedingsbeleid niet in alle gevallen gevolgd.

Inleiding

Op dit moment gaat de bestrijding van de pandemie een nieuwe
fase in met het opschalen van testen, bron- en contactonderzoek
en het versnellen van de boostervaccinatie. Dit zal opnieuw onder
grote tijdsdruk plaatsvinden en daarom ook invloed (kunnen)
hebben op het proces van inkopen. Het Dagelijks Bestuur is hierin
meegenomen en heeft de directie het vertrouwen en toestemming
gegeven om hierin afwegingen en keuzes te maken.
Kernboodschap

Voor wat betreft opdrachten die Europees aanbesteed dienen te
worden (groter dan € 214.000 excl. BTW) is geconcludeerd dat
rechtmatig is gehandeld onder de voorwaarde dat per opdracht
achteraf een aantal administratieve acties worden uitgevoerd. Deze
conclusie geldt voor een tiental opdrachten die deze grens hebben
overschreden. Voor één opdracht kan deze conclusie nog niet kan
worden getrokken.
Deze conclusie hebben we kunnen trekken door oa. gebruik te
maken van een advies dat onze advocaat hierin heeft gegeven. Er
is hierin per opdracht onderzocht of:
1. Sprake is van een sociale- en specifieke dienst (waarvoor

een grens van € 750.000 van toepassing is)
2. Een beroep kan worden gedaan op dwingende spoed.
Omdat alles in het teken stond van spoed en het daadwerkelijk snel
kunnen leveren is voor een aantal diensten en leveringen de
procedure onderhandeling zonder vooraankondiging toegepast.
Met het ingaan van de nieuwe fase in bestrijding van de pandemie
dienen weer nieuwe diensten en leveringen te worden ingekocht. Er
zal uiteraard opnieuw worden gepoogd zo rechtmatig mogelijk te
handelen, echter ook nu staat alles in het teken van spoed. Daarom
is het ook nu niet uit te sluiten dat er een beroep moet worden
gedaan op dwingende spoed en zullen niet altijd de vereiste
stappen kunnen worden gezet. Reden hiervoor is de doorlooptijd
van een procedure, maar ook het niet beschikbaar zijn van
degelijke partijen die de gevraagde diensten en leveringen kunnen
aanbieden.
Daarnaast is voor opdrachten onder de Europese drempel in vele
gevallen afgeweken van het eigen inkoop-en aanbestedingsbeleid
door het toepassen van de enkelvoudige procedure in plaats van de
meervoudig onderhandse procedure.
Overigens wordt geconcludeerd dat het reguliere proces van
aanbestedingen goed werkt omdat in de geanalyseerde lijst van
crediteuren geen reguliere crediteuren voorkomen.
Consequenties

Communicatie

VRF is van mening dat er in de meeste opdrachten rechtmatig is
gehandeld, mits een aantal acties (achteraf) worden uitgevoerd.
Overigens zal onze accountant bij de jaarrekeningcontrole een
check op de aanbestedingen uitvoeren. De uitkomst hiervan zal een
rol spelen in het oordeel over onze jaarrekening.

