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Reacties conceptvoorstel Aanbestedingswet
In 2016 moet Nederland een aantal wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 doorvoeren.
De wijzigingen betreffen de toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU,
2014/24/EU en 2014/25/EU). Met VNO-NCW hebben wij lobby gevoerd voor een goed werkbare
wet en gepleit voor een doelmatig inzetten van aanbestedingsprocedure. Inmiddels is de
consultatieronde van het ministerie van Economische Zaken over het conceptwetsvoorstel gesloten.
De belangrijkste punten op een rij.

Allereerst vinden wij dat het verder verkorten van termijnen onverantwoord en ontoelaatbaar is.

Rechtstreekse betaling onderaannemers
UNETo-VNI pleit voor invoering van de mogelijkheid om
onderaannemers rechtstreeks te betalen. Wij vinden de
onderbouwing van de overheid om die mogelijkheid niet in
te voeren volstrekt onvoldoende en roepen het ministerie
op rekening te houden met belangen van met name
MKB-onderaannemers.

Voorkeurspositie sociale bedrijven
Ook zijn wij tegen een verdergaande voorkeurspositie
voor sociale bedrijven. Wij vragen daarnaast nadrukkelijk
aandacht voor de eindeloze stapeling van sociale verplichtingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden. De
‘arbeidsmarktproblematiek’ kan niet worden afgewenteld
via het ‘inkoopbeleid’.

Verplichting elektronisch aanbesteden
De overheid wil de verplichting tot elektronisch aanbesteden op 18 april 2016 invoeren, terwijl volgens de Europese
richtlijn deze verplichting ook in oktober 2018 kan ingaan.
UNETO-VNI is tegen snelle invoering, omdat er nog te veel
problemen zijn met het elektronisch aanbesteden.

Denk aan het niet tijdig kunnen beschikken over
informatie of ongeldigheid van de inschrijving omdat het
systeem niet optimaal werkt. Dus moet de overheid deze
problemen eerst oplossen en moeten installateurs en de
aanbestedende diensten voldoende voorgelicht zijn. Pas
dan kan de verplichting ingaan.

Ontraden relatieve beoordeling bij EMVI
Het toepassen van relatieve weging bij EMVI leidt vaak
tot onwenselijke gevolgen, voor zowel inschrijvers als
aanbesteders. Toch wordt dit in de toelichting op de wet
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>> niet sterk afgeraden. UNETO-VNI vindt dit een gemiste
kans. Het nadrukkelijk ontraden hiervan is juist nodig om
het aanbesteden verder te professionaliseren.

Europese Eigen Verklaring
UNETO-VNI ziet het concept-model van de Europese Eigen
Verklaring als een verslechtering ten opzichte van het
huidige Nederlandse model. Invoering van dit model
heeft tot gevolg dat inschrijvers veel meer informatie
en veel meer documenten moeten overleggen. Daardoor
zou de vermindering van de administratieve lastendruk
die in Nederland inmiddels is bereikt, grotendeels teniet
worden gedaan. Mocht het Europese model toch ingevoerd

worden, dan pleit UNETO-VNI voor handhaving van het
huidige model voor nationale bestedingen.
Tot slot is UNETO-VNI voor het verruimen van ‘marktconsultaties’ en plaatst een kritische noot bij de facultatieve
uitsluitingsgronden. Volgens de Europese richtlijn moet
voor uitsluiting bij een ‘aanzienlijke tekortkoming’ sprake
zijn van een noodzakelijke grove wanprestatie. Dat wordt
in de toelichting op de concept Aanbestedingswet ten
onrechte afgezwakt naar een ‘gewone’ wanprestatie.
Daarnaast ontbreekt de noodzakelijke vereiste van
toerekenbaarheid van de wanprestatie. Dat dient volgens
UNETO-VNI te worden bijgesteld.

Workshop Aanbestedingswet
op 1 oktober
SMI organiseert een nieuwe workshop Aanbestedingswet. Tal van
vragen komen aan de orde: waar loopt u als inschrijver tegen aan en
wat zijn de ervaringen. Ook is er aandacht voor de nieuwe Europese
richtlijnen.
Aan de orde komen:
• De Gids Proportionaliteit
• EMVI - gunning
• Het lage prijspeil
• De klachtenregeling en de
Commissie van Aanbestedingsexperts

Voor wie?
SMI organiseert deze workshop
speciaal voor leden van UNETOVNI en hun medewerkers, die
dagelijks te maken hebben met

(Europese) aanbestedingen, zoals
directieleden, vestigingsmanagers, calculators en acquisitie
medewerkers.

Waar?
De workshop vindt plaats bij
UNETO-VNI, Bredewater 20 te
Zoetermeer.

Kosten?
125 euro per persoon. Dat is
inclusief lunch en exclusief btw.

Aanmelden en bevestiging
Wanneer?
Donderdag 1 oktober 2015
van 12.30-16.30 uur.
Inloop met lunch vanaf 12.30 uur,
aanvang workshop om 13.00 uur.
Tijdens de lunch kunt u kennis
maken met de docent en de
medecursisten.

U kunt zich aanmelden via
de aanmeldpagina van deze
workshop.
AANMELDEN

Voor meer informatie kunt u
mailen naar info@smiweb.nl of
bellen: 079 325 06 50.
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