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De aanbestedingswet is gewijzigd!
Het is zo ver: de aanbestedingswet is als gevolg van de
nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen aangepast.
Vanaf 1 juli 2016 gelden de nieuwe aanbestedingsregels
en is er een nieuw ARW 2016. Per 1 juli zijn ook de
herziene Gids Proportionaliteit en het nieuw te gebruiken
model voor de eigen verklaring van toepassing.

geeft voor Deel III aan wat van toepassing is. Alle overige
gegevens moet de inschrijver beantwoorden en invullen.

Let op!
Het model eigen verklaring is anders dan de vorige versie.
Let daarom goed op bij het invullen. Reken ook op extra
tijd voor het invullen van de eigen verklaring.

De eigen verklaring
Sinds 1 juli moeten aanbestedende diensten gebruik
maken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Er is een interactief document beschikbaar gesteld
dat het invullen voor beide partijen makkelijker maakt.
De aanbestedende dienst moet de juiste versie van de
eigen verklaring aanleveren, zodat de inschrijver deze
kan invullen. De aanbestedende dienst vult deel I in en

Andere wijzigingen
Op de website van SMI hebben wij andere relevante
wijzigingen op een rijtje gezet en vindt u veel gestelde
vragen en antwoorden over de eigen verklaring.
Als u vragen heeft over de aanbestedingswet of als u
ervaringen met ons wilt delen, dan kunt u contact met ons
opnemen.

Traject ‘beter aanbesteden’: UNETO-VNI haakt aan!
Uit de evaluatie van de aanbestedingswet 2012
blijkt dat de problemen rondom aanbestedingen
niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing
van de aanbestedingsregels. Om die reden wil
minister Kamp inzetten op het verbeteren van de
kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk.
Met het traject ‘beter aanbesteden’ wil hij
opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar
in gesprek brengen.
Matthijs Huizing gaat als aanjager het traject
‘beter aanbesteden’ begeleiden. Hij heeft een
oproep geplaatst voor iedereen die wil meewerken aan een betere aanbestedingspraktijk.

Regionaal worden commissies gevormd die met
elkaar het gesprek aangaan en concrete voorstellen en acties kunnen aandragen. Door de leden
van UNETO-VNI is enthousiast gehoor gegeven
aan deze oproep en dat wordt bijzonder op prijs
gesteld.
UNETO-VNI is in gesprek met Matthijs Huizing
over het verloop van dit traject. Als straks de
commissies aan de slag gaan, dan kunnen
UNETO-VNI leden een bijdrage leveren. Heeft u
onderwerpen die beslist moeten worden besproken, dan kunt u deze doorgeven aan Marissa
Willemse, email: m.willemse@uneto-vni.nl.
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Medewerking gevraagd: digitale enquête TU/e
Hoe kunnen ‘vaste partners’ elkaar versterken in een
traditioneel aanbestedingsproces? Deze vraag wil Wim
van de Bouwhuijsen van de TU/e Eindhoven onderzoeken.
Het onderzoek ‘‘De waarde van lean bouwen en onderaannemers’’ wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. ir. Jos
Lichtenberg. U kunt eraan meewerken door een digitale
enquête in te vullen.
Nu er zoveel gewijzigd wordt in de wet- en regelgeving
op het aanbesteden, zou het een goed idee zijn om meer
samen te werken in vaste teams? En hoe kunnen ‘vaste

partners’ elkaar versterken in een traditioneel aanbestedingsproces? Meer samenwerking zou immers kunnen
leiden tot betere kwaliteit, een effectiever bouwproces, een
tevredener opdrachtgever en een lagere aanbiedingsprijs.
Meer samenwerking zou ook een groot aantal risico’s voor
alle partijen kunnen verminderen. Om inzicht te verkrijgen
in de voorwaarden die voor ‘vaste partners’ van belang
zijn, wordt uw medewerking gevraagd. Dat is ook in uw
belang. Via een digitale enquête kunt u ca. 35 vragen
beantwoorden en de resultaten van het onderzoek volgen.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Aanbestedingscongres 2016
Op 15 november 2016 organiseert
UNETO-VNI in samenwerking met het
Aanbestedingsinstituut het jaarlijkse
aanbestedingscongres. Het congres
wordt gehouden in het Bouwhuis
in Zoetermeer en staat in het teken
van innovatie. Aan de orde komen
de (nieuwe) mogelijkheden van en

ervaringen met de gewijzigde aanbestedingswet en praktijkvoorbeelden,
waarbij (technische) innovatie is
toegepast. Dagvoorzitter is Matthijs
Huizing, aanjager van het traject
‘beter aanbesteden’. Noteer alvast
de datum in uw agenda. De officiële
uitnodiging volgt spoedig.

Wist u dat….
SMI regelmatig in de klachten
rubriek van Cobouw een behandelde
zaak onder de aandacht brengt?
Laatst kwam een te hoge bankgarantie aan de orde. Benieuwd
naar de inhoud? Alle behandelde
klachten staan uiteraard ook op
de website van SMI !

SMI cursusaanbod najaar 2016
SMI organiseert in het najaar speciaal voor leden van UNETO-VNI een aantal workshops in Zoetermeer.

Basiscursus aanbestedingen

Workshop UAV

Workshop UAV-GC

Maandag 31 oktober 2016
van 9.00 - 17.00 uur.
Kosten: 250 euro per persoon

Maandag 7 november 2016
van 13.00 - 17.00 uur
Kosten: 125 euro per persoon

Dinsdag 29 november 2016
van 13.00 - 17.00 uur
Kosten: 125 euro per persoon

Meer informatie en aanmelden
Klik hier voor meer informatie en aanmelden of kijk op www.smiweb.nl.
U kunt ook mailen naar info@smiweb.nl, of bel 079-325 77 62.
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