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HOE ZAT HET OOK ALWEER?
Tot 2014 werkte de ICT’er als freelancer op het kantoor van Ser-
vicecentrum Drechtsteden. In de GRD is soms behoefte aan exter-
ne inhuurkrachten. Het kan zijn dat hulp nodig is voor een tijdelijk 
project of, zoals in dit geval, eenmalig specifieke kennis noodzake-
lijk is. De ICT-specialist had de opdracht gekregen zijn technische 
kennis in te brengen om een automatiseringsproject in goede 
banen te leiden, zodat daarna via een raamovereenkomst nieuwe 
servers en licenties konden worden aangeschaft. De ICT-specia-
list had een bepaald merk server aanbevolen. Voor de aanschaf 
van deze servers werd een minicompetitie uitgeschreven met de 
deelnemende partijen aan de raamovereenkomst. Totdat aan het 
licht kwam dat de ICT-er de inschrijvers bewust in de richting van 
een leverancier stuurde waarmee hij ‘goede zaken’ deed.  Na nader 
onderzoek bleek hij een relatie te hebben met het bedrijf waar de 
order was geplaatst. De fikse korting die hij had bedongen, werd 
niet verrekend met Drechtsteden, maar stak hij in eigen zak. 

GEMEENSCHAPSGELD 
“Dit soort praktijken moeten we natuurlijk aanpakken. Aanbe-
stedingsregels zijn bedoeld om eerlijke concurrentie te laten 
plaatsvinden. Zo ontstaat er een eerlijke prijs voor de gevraagde 
kwaliteit. Wordt dit proces van mededinging verstoord, zoals hier 
gebeurde door de inschrijvers te misleiden en te sturen naar een 
bepaalde leverancier, dan betalen we te veel. Het is onze taak om 
zorgvuldig en verantwoord om te gaan met gemeenschapsgeld. 
De regels die bij een aanbesteding horen, moeten dan ook correct 
worden nageleefd”, vertelt Dorien van Leersum, advocaat bij het 
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Kort geleden werd bekend dat ook in hoger beroep de 
uitspraak van de rechter overeind blijft. De Gemeenschap-
pelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is in het gelijk gesteld 
in de zaak die ze vijf jaar geleden aanspande tegen een 
fraudeur. De man om wie het ging, een ingehuurde ICT-spe-
cialist, is schuldig bevonden aan fraude en moet ruim € 
500.000,- terugbetalen als vergoeding voor de schade die 
hij de Drechtsteden toebracht. 

“Een duidelijk 
signaal dat we 

dit niet over onze 
kant laten gaan”

Juridisch Kenniscentrum (JKC) van Servicecentrum Drechtsteden 
(SCD). “Na vermoedens van fraude is bedrijfsrecherche ingezet.  Zij 
hebben de link tussen de ICT-specialist en de leverancier gevon-
den. We hebben aangifte gedaan bij de politie en een rechtszaak 
aangespannen om het te veel betaalde terug te krijgen; een 
duidelijk signaal dat we dit niet over onze kant laten gaan.” 

RECHTSZAAK
De afdelingen Inkoop, ICT en het JKC van het SCD hebben zich 
in deze zaak samen ingespannen om voldoende informatie te 
verzamelen en de juridische procedure goed voor te bereiden. 
Dorien werkte hiervoor onder andere samen met Albert den 
Toom, contractmanager van de afdeling Inkoop. “We zijn met alle 
betrokkenen flink aan de slag gegaan om de puzzelstukjes in 
elkaar te passen. Elke afdeling had zijn eigen inbreng waarvoor 
een vertaalslag gemaakt moest worden. Van een technisch verhaal 
vol ICT-jargon naar een begrijpelijk juridisch stuk voor de rechter. 
Onze samenwerking was intensief; ook in de rechtszaal tijdens 
het hoger beroep was Albert erbij als achtervang om inkooptech-
nische vragen van de rechter te beantwoorden.”

AANBESTEDINGSPROCEDURE 
Dat de betrokkenheid van de afdeling Inkoop belangrijk is, bleek 
vooral bij dit ICT-contract. Toen een van de inschrijvers 
in de minicompetitie geen offerte kon opvragen bij 
een leverancier, gaf hij dit aan bij de afdeling 
Inkoop. Dorien: “Aan inschrijvers moeten 
we kunnen uitleggen hoe een 
aanbestedingsprocedure 
verloopt, namelijk op een 
eerlijke en transpa-
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“Je moet je er bewust van 
zijn dat niet iedereen de 
beste bedoelingen heeft, 

dus moet je alert blijven”

rante manier. Je moet kunnen uitleggen waarom een ‘verliezende’ 
inschrijver de opdracht niet heeft gekregen. Een goede verklaring 
konden we in dit geval niet geven. Dat was een signaal waardoor 
bij ons een belletje ging rinkelen. De ICT-specialist bleek misbruik 
te hebben gemaakt van zijn positie en de andere leveranciers 
bewust buitenspel te hebben gezet bij de aanbesteding.” 

FRAUDE 
Contractmanager Albert den Toom stelt dat dit systeem van ‘in 
concurrentie stellen’ werkt. Door deze werkwijze is de fraudeur 
immers gepakt. “We kregen weleens te horen dat wij onvoldoende 
hebben opgelet. Daar ben ik het niet mee eens. Het gaat hier om 
oplichting. Helaas komen fraude, diefstal en andere grove schen-
dingen van integriteit in vrijwel alle branches voor. We kennen al-
lemaal het voorbeeld van de bouwfraude. Waar mensen werken, is 
dit haast niet te voorkomen. Je moet je er bewust van zijn dat niet 
iedereen de beste bedoelingen heeft, dus moet je alert blijven. En 
de juiste maatregelen nemen om het risico op fraude te minima-
liseren en de pakkans te vergroten. Ik zie deze zaak dan ook niet 
als een zaak die we angstvallig voor de buitenwereld verborgen 
moeten houden, maar juist als een zaak waarmee we laten zien 
dat we bij het SCD heel alert zijn geweest.”

AANGESCHERPTE REGELS
De interne procedures en regels bij aanbestedingen en inkoop 
bestonden ten tijde van de fraudezaak al. Wel zijn ze hierna nog 
verder aangescherpt. Albert: “Het bewustzijn in onze organisa-
tie is groter geworden. Ook is er nu meer duidelijkheid over de 

scheiding van functies en verantwoordelijkheden. De contractbe-
heerders hebben een operationele taak, terwijl de contractmana-
gers zich bezighouden met de financiën, de voorwaarden en de 
onderhandelingen. Dit vraagt om een kritische, objectieve blik. De 
interne controle is effectiever, er is altijd een extra check voordat 
we goedkeuring geven.” 

GUNSTIG INKOPEN
Een inkooptraject kan behoorlijk complex zijn, alleen al vanwege 
het grote aantal partijen dat erbij betrokken is. Albert: “In de  
keten van aankoop van de servers hadden we te maken met een  
fabrikant, distributeur, leverancier en de partij die de opdracht  
gegund heeft gekregen. En overal in die keten wordt geld ver-
diend. Door de afdeling Inkoop, inclusief de contractmanagers, 
vanaf het begin te betrekken bij een aanbestedingstraject, hebben 
we meer overzicht en grip op het hele proces. Zo voorkomen we 
dat kortingen die aan Drechtsteden toekomen ten onrechte blij-
ven hangen in de keten. 
Bij de uitvoering van de raamcontracten zijn de contractmanagers 
betrokken. Zij blijven voortdurend toetsen op naleving van de 
gemaakte afspraken. Daarnaast leggen zij contact met  
fabrikanten en leveranciers om eerlijke prijzen te bedingen, nog 
voor het sluiten van de overeenkomsten die uit de raamovereen-
komst voortvloeien. Daardoor betalen we niet meer dan nodig 
voor een product of dienst en levert het zelfs geld op. Het feit dat 
de GRD een grote speler op de markt is – qua grootte de vijfde 
gemeente van Nederland – draagt zeker bij aan deze adequate en 
succesvolle manier van werken!”

“Het feit dat de GRD een 
grote speler op de markt is, 

draagt zeker bij aan deze 
adequate en succesvolle 

manier van werken!”


