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>> Drempelbedragen
>> In gesprek met: gemeente Breda
>> Wijzigingen aanbestedingswet
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Drempelbedragen
Vanaf 1 januari 2016 gelden
er nieuwe drempelbedragen
voor overheidsopdrachten die
verplicht Europees moeten
worden aanbesteed. Iedere
twee jaar stelt de Europese
Commissie deze bedragen
vast.

>> Aandachtspunten Eigen Verklaring

Drempelbedragen

2016-2017

2014-2015

Opdracht

Bedrag (excl. BTW)

Bedrag (excl. BTW)

Werken (alle aanbestedende diensten)

€ 5.225.000

(€ 5.186.000)

Centrale overheid*

€ 135.000

(€ 134.000)

Overige aanbestedende diensten

€ 209.000

(€ 207.000)

Centrale overheid*

€ 135.000

(€ 134.000)

Overige aanbestedende diensten

€ 209.000

(€ 207.000)

€ 418.000

(€ 414.000)

Leveringen

Diensten

Leveringen en diensten
Voor aanbestedende diensten in
speciale sector (‘nutsbedrijven’)

*Centrale overheid = rijksoverheid en haar diverse onderdelen.

In gesprek met: gemeente Breda
Bij de gemeente Breda loopt
tot eind 2016 een pilot over
het enkel- en meervoudig
onderhands aanbesteden. Doel
van de pilot is het bereiken
van meer transparantie bij de
keuze van bedrijven die worden
uitgenodigd bij onderhandse
procedures. Daarnaast wil de
gemeente de administratieve
lasten voor bedrijven vermin-

deren. SMI is betrokken en
denkt mee over de rechtmatigheid, de juiste toepassing en
een eventueel vervolg van de
pilot. Zowel deelnemers als
niet-deelnemers kunnen hun
ervaringen en bevindingen
inbrengen. U kunt hiervoor
contact opnemen met
Marissa Willemse
(mwillemse@smiweb.nl).

Wijzigingen
aanbestedingswet
De Nederlandse overheid is druk
met het aanpassen van de aanbestedingswet 2012. Deadline is 18 april
2016. Het betreffende wetsvoorstel
ligt momenteel ter behandeling in
de Tweede Kamer en gaat daarna
naar de Eerste Kamer. Zodra de
wijzigingen definitief zijn, informeren
wij u nader via de SMImail. In
april organiseren wij een cursus
wijzigingen aanbestedingswet. Meer
informatie over de cursusinhoud en
het aanmelden volgt binnenkort.
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Aandachtspunten Eigen Verklaring
Het gebruik van een uniform model Eigen Verklaring
is volgens de Aanbestedingswet verplicht. Uit een
eerste evaluatie van de wet blijkt dat inschrijvende en
aanbestedende partijen het gebruik ervan positief en als
MKB-vriendelijke maatregel ervaren. Toch is er een aantal
aandachtpunten.
Met een ondertekende Eigen Verklaring geeft de
inschrijver aan te voldoen aan de uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen die voor een aanbesteding gelden.
Toetsing van bewijsmiddelen kan daarmee wachten tot
een inschrijver in aanmerking komt voor de opdracht. Het
voordeel laat zich raden: alleen daar waar nodig toetsen
en niet alle inschrijvers vooraf kosten laten maken.

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op de regel ‘bewijsmiddelen
pas later’. Dat geldt allereerst voor bepaalde bewijsstukken
van technische- of beroepsbekwaamheid. Zo mag de aanbesteder direct vragen naar een lijst met relevante werken
of diensten die in de afgelopen jaren zijn verricht. Dit geldt
ook voor certificaten en bewijsstukken die geen betrekking
hebben op de onderwerpen waarvoor de Eigen Verklaring
is bedoeld. De K-verklaring is daar een voorbeeld van;
daarmee verklaart de inschrijver dat hij niet handelt met
voorkennis of geen mededingingsafspraken heeft gemaakt.

gevolmachtigd is en ingeschreven in het handelsregister.
Bij een model K is dit anders: een model K mag alleen
getekend worden door de bestuurder of - in geval van een
gezamenlijke bevoegdheid - door meerdere bestuurders.

Europese Eigen Verklaring

Wie ondertekent?

De Europese aanbestedingsrichtlijn geldt als basis voor de
vernieuwde aanbestedingswet die vanaf april 2016 wordt
ingevoerd. Deze Europese richtlijn voorziet in een uniforme
Europese Eigen Verklaring: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Voor landen in Europa die nog
geen Eigen Verklaring gebruiken, is dit een administratieve
lastenverlichting. De Nederlandse uniforme Eigen Verklaring
wordt vervangen door het UEA en voor Nederland betekent
dat juist een lastenverzwaring. Hoewel het huidige concept
van het UEA al wel verbeterd is ten opzichte van het eerste
voorstel, blijven wij pleiten voor een zo klein mogelijke
lastenverzwaring als gevolg van de invoering van het UEA.
Wij houden u hierover op de hoogte.

Bij de Eigen Verklaring mag diegene die de inschrijver
rechtsgeldig vertegenwoordigt, ondertekenen. Dit
kan een bestuurder zijn of een vertegenwoordiger die

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het correct gebruik
van de Eigen Verklaring, dan kunt u deze bij SMI melden.

Geschiktheidseisen derden
De inschrijver kan voor het voldoen aan geschiktheids
eisen beroep doen op een (of meerdere) derde partij(en),
bijvoorbeeld een onderaannemer. In dat geval moet hij
aantonen dat hij beschikt over de voor de overheids
opdracht noodzakelijke middelen. Alleen de inschrijver
schrijft in en vult de Eigen Verklaring in. Bij punt 8 van
de Eigen Verklaring geeft hij aan dat hij een derde partij
inschakelt voor het voldoen aan de gestelde eisen. De
derde partij hoeft dus geen Eigen Verklaring in te vullen.
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