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Verplicht digitaal aanbesteden vanaf 2017
Steeds meer aanbestedende diensten kiezen voor digitaal
aanbesteden. Vanaf 2017 wordt digitaal aanbesteden
zelfs verplicht als het wetsvoorstel voor de gewijzigde
aanbestedingswet wordt aangenomen. Wees dus voor
bereid!

geldige digitale handtekening vaak nodig; daarvoor is een
PKIoverheid-certificaat met beveiligingsniveau IV vereist
(bij Rijkswaterstaat verplicht vanaf 1 juli 2016).

Op de websites van onder andere TenderNed, Negometrix,
Commerce-hub en Aanbestedingskalender worden
aanbestedingsprocedures volledig digitaal doorlopen.
Er komt geen papier meer aan te pas.

1. Aanmaken account(s) op de website van de
aanbesteder, o.a. TenderNed, Negometrix,
Commerce-hub, Aanbestedingskalender;
2. Aanvragen van eHerkenning en digitale hand
tekening (PKIoverheid-certificaat). Dat kan bij
de volgende leveranciers: QuoVadis, Digidentity,
KPN, Connectis, CREAIM, Z login. Vraag deze
tijdig aan, want het aanvragen kan enkele weken
in beslag nemen.

eHerkenning en digitale handtekening
Wie digitaal wil inschrijven moet naast een account ook
een eHerkenning (soort DigID voor bedrijven) hebben.
Met een eHerkenning kunnen medewerkers inloggen en
aanbestedingsstukken inzien. Daarnaast is een rechts
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Marktpartijen in gesprek over Marktvisie
Opdrachtgevers en opdrachtnemers
in de bouw en infra werken samen
aan een vitale en duurzame sector.
De marktvisie is bedoeld om de
marktwerking en de onderlinge
samenwerking te verbeteren, zodat
projecten succesvoller kunnen
worden gerealiseerd. Daarmee wordt
het ook mogelijk partijen aan te
spreken op ongewenst gedrag.
Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland,
NL Ingenieurs, de Vereniging van
Waterbouwers, MKB Infra, Astrin en
UNETO-VNI zijn initiatiefnemers.

Ook de Unie van Waterschappen
ziet het belang van een betere
samenwerking en werkt momenteel
aan een vervolg op hun publicatie

‘De Waterschappen als publieke
opdrachtgever (2014-2016)’. Meer
informatie op www.marktvisie.nu.
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Actualisatie UAV-GC 2005
De UAV-GC 2005 is een algemene set voorwaarden
die steeds vaker in de installatiebranche wordt
toegepast voor opdrachten waarbij de opdrachtnemer ontwerpt én uitvoert. Kennisplatform
CROW is gestart met een verkenning van gewenste
verbeteringen van de UAV-GC 2005. Een pre-adviescommissie inventariseert en beoordeelt momenteel
de verbeteringen en brengt vervolgens een advies
uit. Daarna gaat een samengestelde werkgroep aan
de slag met de aanpassingen. De geactualiseerde
versie van de UAV-GC wordt verwacht in 2018.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marissa
Willemse (m.willemse@uneto-vni.nl).

Wijziging
aanbestedingswet:
wanneer?
Op 22 maart jl. is het wetsvoorstel ‘wijzigingen aanbestedingswet’ door de Tweede Kamer aangenomen. Het
wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De aanbestedingswet moet uiterlijk 18 april 2016 zijn aangepast aan
de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn. Dit gaat de
minister niet halen. Er wordt naar gestreefd om de wijzigingen 1 juli 2016 in werking te laten treden. In sommige
gevallen kan dan sprake zijn van rechtstreekse werking
van de richtlijn.

De samenstelling van pre-adviescommissie is een evenwichtige
afspiegeling van de bouw-, installatie- en infrasector.
UNETO-VNI vertegenwoordigt de installatiesector.

Wist u dat….
… Marissa Willemse op de website van SMI een blog
bijhoudt. Laatst schreef zij over de wijzigingen van de
aanbestedingswet en het ‘plan beter aanbesteden’.

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor een workshop
over dit onderwerp.
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