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Cursussen najaar 2011
Praktijkcursus Aanbesteden,
15 november 9.00 - 16.00 uur*
De praktijkcursus Aanbesteden wordt georganiseerd op
dinsdag 15 november 2011. In deze cursus komen onder
andere de aanbestedingsregels en -procedures aan bod,
evenals doelmatig aanbesteden, praktische tips bij het
inschrijven, de meest voorkomende missers en antwoorden op de vraag “wat is duurzaam?”.

Workshop UAV/TI,
22 november, 12.00 - 16.30 uur*
Deze workshop die wordt georganiseerd op dinsdag
22 november a.s., behandelt onderwerpen die in de uit
voeringsfase van een project discussie kunnen opleveren.

Denk aan aspecten die kostenverhogend zijn of bepalend
zijn voor het al dan niet winstgevend afronden van een
project. Op het programma staan onder andere: contractstukken, waarschuwingsplicht, onredelijke bestekbepalingen, termijnverlenging, meer- en minderwerk,
oplevering en aansprakelijkheid. De workshop is afgestemd
op de praktijk.

Locatie en aanmelden
Cursuslocatie: gebouw UNETO-VNI,
Bredewater 20, Zoetermeer
Aanmelden: via www.cursusloket.nl,
cursus C- 008 of cursus C- 076

* inclusief broodje

Aanbestedingswet naar Tweede kamer
Binnenkort wordt de nieuwe aanbestedingswet behandeld
in de Tweede Kamer. Deze wet kan een goede bijdrage
leveren aan het effectief en doelmatig aanbesteden, want
deze bevat belangrijke winstpunten, bijvoorbeeld het niet
onnodig clusteren. Enkele andere winstpunten zetten we
op een rij:
• De instelling van een klachtencommissie: zo kunnen
klachten eenvoudiger ingediend worden en zal naar
verwachting de gang naar de rechter minder vaak
gemaakt worden.
• De gids proportionaliteit: hierin zijn ’best practices’
opgenomen die inzichtelijk maken welke eisen in welke
gevallen een aanbestedende dienst zou moeten stellen.

• De uniforme eigen verklaring aanbesteden zal in
belangrijke mate leiden tot de lastenverlaging voor
de inschrijvende partijen. Want hiermee dient alleen
de winnende inschrijver de nodige bewijsstukken
te overleggen; denk hierbij aan verklaringen van de
belastingdienst, de bank en de griffie, uittreksels en
VOG-verklaring.
De Rijksoverheid loopt al vooruit op de invoering van
deze wet en past vanaf 1 oktober 2011 de uniforme eigen
verklaring aanbesteden toe. We wijzen erop dat deze
verklaring tekstueel nog iets afwijkt van de verklaring die
met inwerkingtreding van de wet verplicht wordt.
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Pleidooi voor meer onderhands aanbesteden
Op 8 september jl. organiseerden Bouwend Nederland en
Doelmatig aanbesteden
UNETO-VNI een congres met
onder de drempel
als thema ‘Waarom moeilijk
doen als het makkelijk kan?’.
Centraal thema was het
doelmatig aanbesteden onder
de drempel. Daarbij werd
onder de aandacht gebracht
dat overheden te vaak kiezen
voor kostbare en ingewikkelde
openbare aanbestedingen.
Overheden kunnen immers ook onderhands aanbesteden
en dat blijkt in de praktijk een goed alternatief te zijn.
Uitnodiging congres 8 september,
Bouwhuis te Zoetermeer
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De overheid wil belastinggeld doelmatig inzetten, ook bij
aanbestedingen. Op papier heeft zij daar een uitstekend
middel voor dat transparant is en marktwerking bevordert:
openbaar aanbesteden. De praktijk vertelt iets anders:
opdrachtgevers en inschrijvende partijen vinden dat
openbaar aanbesteden gepaard gaat met complexe,
bureaucratische procedures en ervaren dat vaak als ‘een
blok aan het been’. Bovendien blijken openbare aanbestedingen niet altijd de gewenste kwaliteit op te leveren.

Lage opdrachtwaarde
De Europese ondergrens voor openbare aanbestedingen
van werken is 4,8 miljoen euro. In Nederland heeft 90%
van de openbare aanbestedingen een opdrachtwaarde van
minder dan 1,5 miljoen euro en 50% een opdrachtwaarde
van minder dan 500.000 euro. Dat betekent dat in ons land
vaak onnodig openbaar wordt aanbesteed. Joost Fijneman
van het Aanbestedingsinstituut stelt: “Een openbare
aanbesteding is in dat geval een te zware en kostbare
procedure. Als het aan ons ligt, zien we voortaan nog maar
de helft van alle aanbestedingen op de kalender.”

Goedkoper en eenvoudiger
Het kan dus anders, eenvoudiger en vooral goedkoper.
Want in veel gevallen kan onderhands worden aanbesteed
en selecteert de aanbestedende partij zelf de inschrijvende partijen.

Het Aanbestedingsinstituut heeft berekend dat, als
alle werken met een opdrachtwaarde tot 500.000 euro
onderhands aanbesteed zouden worden, de inschrijvende
partijen daarmee 19 miljoen euro kunnen besparen.
Pieter van den Eijnden, directeur van SMI en medeinitiatiefnemer van het congres, benadrukte ook andere
voordelen: “Bij onderhands aanbesteden kunnen ook
betrouwbare, regionale partners inschrijven. Bovendien
kan de overheid het aanbestedingsproces beter aansturen
of duurzaamheid extra aandacht geven.”

Kwaliteit
Van den Eijnden waarschuwt ook voor ‘juridisering’ van
het bouwproces. Hij doelt daarmee op het feit dat bij
openbare aanbestedingen opdrachtgever en -nemer
nogal eens tegenover elkaar te staan komen. Van den
Eijnden stelt: “Wanneer een overheid veel onderhands
aanbesteedt, neemt het belang van een goede relatie met
de opdrachtnemer toe. De opdrachtnemer wordt daardoor
extra gestimuleerd om goed werk te leveren.” Volgens het
Aanbestedingsinstituut is dat ‘een ongereguleerde vorm
van het meewegen van past performance, die ook uitstraalt
naar openbare aanbestedingen van dezelfde aanbesteder’.
Want: ‘Inschrijvers weten dat na de openbare aanbesteding
ook wel weer een onderhandse zal volgen, waarvoor zij
graag uitgenodigd worden.’

Transparant onderhands
“Ook de overheden zien deze voordelen”, aldus Van
den Eijnden. “In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de
Provincie Limburg, heeft dat geleid tot het besluit het
aanbestedingsbeleid aan te passen en alle werken onder
de Europese drempel onderhands aan te besteden.” Bij het
bepalen van het aanbestedingsbeleid speelt - volgens Van
den Eijnden - ook mee dat bestuurders willen voorkomen
dat zij beschuldigd worden van het verkwisten van belastinggeld. “Terecht natuurlijk, maar dat betekent niet dat je
per se openbaar moet aanbesteden. Ook een onderhandse
aanbesteding stimuleert marktwerking. Het is en blijft
een zakelijk proces, dat je objectief en transparant kunt
organiseren.”
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