Wijzigingen algemene inkoopvoorwaarden 2021
In 2019 zijn de algemene inkoopvoorwaarden ICT gewijzigd. De algemene inkoopvoorwaarden
Goederen en Diensten moesten daarmee in lijn worden gebracht. Dat hebben we bij deze gedaan.
Materieel hebben we daarmee weinig gewijzigd. Het ging ons bij deze slag om het zoveel mogelijk
gelijktrekken van de verschillende algemene delen van de inkoopvoorwaarden. Zo hebben we
bijvoorbeeld onnodige definities verwijderd en in lijn met de algemene inkoopvoorwaarden ICT zijn
bepaalde artikelen verwijderd, toegevoegd en aangepast.
Materieel zijn daarnaast de volgende punten gewijzigd:
-

-

-

-

-

De bepaling over Wet overgang van onderneming hebben we verplaatst vanuit de template
overeenkomst naar de algemene inkoopvoorwaarden Diensten en ICT. Bij Goederen hebben
we dit niet gedaan omdat deze situatie zich daar vrijwel nooit zal voordoen.
De boetebepaling is een discretionaire bevoegdheid geworden van UWV (zodat UWV per
geval kan beoordelen of de boete wel of niet wordt opgelegd).
Bij dreigende vertraging van dienstverlening hebben we opgenomen dat opdrachtnemer een
plan van aanpak moet opleveren hoe die vertraging wordt ingehaald. Hiernaast blijft bij
toerekenbare tekortkoming natuurlijk altijd de weg van ontbinding en schadevergoeding
openstaan.
Bij Diensten hebben we op verzoek van inkoop opgenomen dat de verpakking wordt
meegenomen door opdrachtnemer.
Zowel bij Diensten, ICT als Goederen hebben we bij “verpakking” toegevoegd dat afval ook
wordt meegenomen door de opdrachtnemer.
Bij ontbinding hebben we onderaan iets toegevoegd over de situatie dat de overeenkomst bij
een rechter wordt aangevochten door een benadeelde inschrijver.
Detachering hebben we opgenomen bij Diensten. Als in andere domeinen inhuur plaatsvindt
op detacheringsbasis zullen deze voorwaarden moeten worden gebruikt.
In alle algemene inkoopvoorwaarden is een vast bedrag opgenomen voor aansprakelijkheid.
Hier wil JZ aan vasthouden. In de template overeenkomst kan wel als optionele bepaling
worden opgenomen de beperking van aansprakelijkheid (per geval moet worden bekeken in
hoeverre beperking van aansprakelijkheid wenselijk is). In de formats van de
overeenkomsten is hier een attendering voor opgenomen.
In alle Inkoopvoorwaarden is opgenomen dat de tarieven vast zijn gedurende de looptijd van
de overeenkomst. In de formats van de overeenkomsten is ook hiervoor een attendering
opgenomen dat hiervoor een andere regeling kan worden getroffen.
De artikelen over verwerking persoonsgegevens en geheimhouding zijn in lijn gebracht met
de privacyregelgeving. Ook is “Persoonsgegeven” als definitie toegevoegd.

