Bevoegdheidsmatrix inkoop, verkoop, verhuur en betaalbaarstelling facturen; versie 2020
Het aangaan van verplichtingen inzake werken, leveringen en diensten exclusief BTW
(voor zover passend binnen de begroting dan wel andere afspraken van de budgethouder met zijn leidinggevende)

Inkoop- en
aanbestedingsprocedure

Werken

Leveringen en Diensten

Rol Inkoopfunctie

Ondertekenen gunningsadvies /
Ondertekenen opdracht
op basis van

Europese procedures

≥ € 5.350.000

≥ € 214.000

Procesverantwoordelijk

Directeur / Beste PrijsKwaliteitverhouding

Voorzitter en lid CVB

Nationale procedures

≥ € 1.000.000 < € 5.350.000

-

Procesverantwoordelijk

Directeur / Beste PrijsKwaliteitverhouding

Voorzitter of lid CVB

Meervoudige onderhandse
aanbestedingen

≥ € 100.000 < €1.000.000

≥ € 50.000 < € 214.000

Procesverantwoordelijk

Budgethouder / Beste PrijsKwaliteitverhouding

Directeur

een passende procedure is niet alleen afhankelijk van een bepaalde opdrachtwaarde, daarom kan van de procedurevorm, gemotiveerd en op objectieve gronden, in sommige gevallen worden afgeweken.

Wordt betrokken bij
vraagspecificatie voordat er
contact is met leveranciers;
Bepaalt wijze van verwerving
(het "hoe", niet het "wat")

Niet noodzakelijk /eventueel
Business case

tot € 10.000: OM, HDA, FM
tot € 20.000: MAN
> € 20.000: directeur BDV;
regiodirecteur

Meervoudige of Enkelvoudige
onderhandse aanbesteding

≥ € 20.000 < € 100.000

≥ € 5.000 < € 50.000

Enkelvoudige onderhandse
aanbesteding

< € 20.000

< € 5.000

Mag geconsulteerd

Niet van toepassing

Budgethouder

Opdrachten binnen
raamovereenkomsten

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Mag geconsulteerd

Niet van toepassing

Afhankelijk van afspraken binnen
de raamovereenkomst

Het accorderen van inkoopfacturen inclusief BTW
Accorderen factuur < € 2.500

Accorderen factuur < € 10.000 Accorderen factuur < € 20.000

Accorderen factuur < €
100.000

Accorderen factuur overig

Projectleider (PL)

Facilitair manager (FM)

Directeur onderwijslocatie

Directeur bedrijfsvoering

CvB

Opleidingsmanager (OM)

Manager (MAN)

Hoofd DA (HDA)

Het uitbrengen van offertes ten behoeve van verkopen contractactiviteiten inclusief opdracht tot facturering exclusief BTW
Offerte < € 20.000

Offerte ≥ € 20.000 ≤ € 65.000

Offerte > € 65.000

Opleidingsmanager

Directeur onderwijslocatie

CvB

Het uitbrengen van offertes ten behoeve van de verhuur van ruimten inclusief opdracht tot facturering exclusief BTW
Offerte < € 5.000

Offerte ≥ € 5.000 < € 20.000

Offerte ≥ € 20.000 < € 65.000

Offerte ≥ € 65.000

Facilitair manager

Manager facilitair bedrijf

Directeur bedrijfsvoering

CvB
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