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Richtlijnenbestekken in de mode bij
opdrachtgevers
Komt deze situatie u bekend voor? Tijdens de uitvoering
van een project blijkt na het doorengineeren dat de installatie, zoals beschreven in het bestek, niet zal voldoen.
De opdrachtgever of zijn adviseur gebruikt daarvoor de
laatste tijd een nieuw toverwoord, namelijk ‘richtlijnenbestek’. Zij redeneren dan als volgt: aan de hand van het
richtlijnenbestek is het de opdracht van de installateur
om de richtlijnen uit te werken tot een uitvoeringsgereed
ontwerp.
Omdat we het hier over richtlijnen hebben, moet de
installateur eventuele onmogelijkheden in het richtlijnenbestek vertalen naar een ontwerp dat wél een
werkbare installatie oplevert. Dit betekent dat de fout
voor rekening van de installateur komt.

Uitspraak Raad van Arbitrage
Gelukkig maakte een uitspraak van de Raad van
Arbitrage voor de Bouw Amsterdam van 26 juni 2013

maar weer eens duidelijk dat een uitgewerkt bestek
geen richtlijnenbestek is. De uitspraak is als volgt:
“Het woord “richtlijnenbestek” komt in het installatiebestek niet voor. Ook kan uit het onderhavige bestek
zelf niet worden afgeleid dat het gaat om een richtlijnenbestek. In het bestek is immers precies omschreven
wat aanneemster/installateur moet maken. De inhoud
en opbouw van dit bestek wijzen op een traditioneel
bouwcontract, waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid

In het kader vindt u een deel van het bestek waarvan de arbiter oordeelde dat dit géén richtlijnenbestek is.
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bij de opdrachtgever ligt en de aannemer/installateur het
werk dient uit te voeren aan de hand van het van opdrachtgeverzijde afkomstige bestek met bijbehorende tekeningen.
Aanneemster diende daarbij het ontwerp op basis van het
door opdrachtgeefster aangedragen bestek nader uit te
werken, maar van een ontwerpverantwoordelijkheid van
aanneemster is daarbij geen sprake.”

Wanneer wel een richtlijnenbestek
Een richtlijnenbestek kenmerkt zich door omschrijvingen
die bestaan uit een te leveren prestatie, zoals een
minimaal te behalen lichtopbrengst of een maximaal
toelaatbare luchttemperatuur. Maar daarbij hoort
dan geen uitgewerkte bestektekening met lichtplan
of leidingenschema. Het is belangrijk te weten hoe
het technische deel van het bestek eruit ziet. Is deze
gedetailleerd omschreven of is alleen de te behalen
prestatie beschreven?
Het is dus van belang om voordat u een aanbieding
maakt voor een opdracht te weten wat voor soort bestek
het betreft.

In kaart brengen praktijkervaringen
Komt u bestekken tegen met in de titel of in de algemene
omschrijving “richtlijnenbestek”, maar waarbij het

technische deel wél degelijk een uitgewerkte beschrijving
bevat, dan kunt u dit melden via info@smiweb.nl. Zo kan
SMI deze praktijkervaringen beter in kaart brengen en
vervolgens het gesprek aangaan met bestekschrijvers en
opdrachtgevers.

Uitzondering op aanbestedingsverplichting:
20% percelenregeling
Ervaart u ook het keurslijf van de aanbestedingsregels
wanneer u aan overheidsaanbestedingen meedoet? Een
goede relatie met uw opdrachtgever telt helaas ook niet

Voorbeeld van nieuwbouw in percelen
B-perceel

€

3.100.000,-

W-perceel

€

950.000,-

E-perceel

€

650.000,-

Liftenperceel

€

300.000,-

Beveiligingsperceel

€

200.000,-

Totaal

€

5.200.000,-

mee bij de aanbestedingsregels.
De overheid is bij opdrachten boven de Europese drempels verplicht om deze Europees aan te besteden. Denk
hierbij aan contracten voor werken van € 5.000.000,- (voor
onderhoudscontracten boven € 130.000 of € 200.000).
Er is echter een uitzondering op de aanbestedingsverplichting namelijk de 20% percelenregeling. Deze regeling
houdt in dat wanneer een opdracht is op te delen in
percelen (zoals bouwkundig, E-installatie, W- installatie,
beveiligingsinstallatie, liftinstallatie) een deel van deze
totaalopdracht buiten de aanbesteding om gegund mag
worden. Namelijk dat deel dat maximaal 20% van de
totale aanneemsom bedraagt en niet meer dan in totaal
€ 1.000.000,- is. Er mag dus uit de hand aan één partij
gegund worden.

Uit de hand kunnen dan gegund worden: het
W–perceel of het E-perceel en het liftenperceel elk
afzonderlijk, het E-perceel en beveiligingsperceel
elk afzonderlijk of het liftenperceel en beveiligingsperceel elk afzonderlijk.
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Artikel 2.18 van de aanbestedingswet
U kunt deze uitzonderingsregel in artikel 2.18 van de
aanbestedingswet vinden. Deze regel is ook van toepassing voor (onderhouds-)diensten, waarbij het maximum
bedrag dan (op jaarbasis) € 80.000 bedraagt

Film nieuwe aanbestedingswet

(Potentiële) opdrachtgevers zijn vaak ook niet altijd goed
op de hoogte van deze uitzonderingsregel. Dit biedt een
mogelijkheid om hen hierop wijzen tijdens de contacten
die u met hen heeft. Daarnaast benadrukken wij dat
buiten de aanbestedingen om het is toegestaan om met
overheidsopdrachtgevers individueel in gesprek te zijn
en te blijven.
Als u snel en makkelijk de nieuwe aanbestedingswet
wilt doornemen, bekijk dan het filmpje ‘De nieuwe
aanbestedingswet’ op www.smiweb.nl of
www.uneto-vni.nl. In 3 minuten worden de tien
belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Workshop Nieuwe Aanbestedingswet op 17 september 2013
Wilt u meer weten over de nieuwe aanbestedingswet?
Meldt u zich dan aan voor de workshop op dinsdag 17
september 2013.

Wanneer?
17 september 2013 van 13.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf 12.30 uur. Tijdens de lunch kunt u kennis
maken met de docent en medecursisten.

Voor wie?
De workshop wordt speciaal georganiseerd voor
UNETO-VNI-leden en hun medewerkers, die dagelijks
te maken hebben met (Europese) aanbestedingen.
Doelgroep bestaat uit calculators, acquisiteurs,
accountmanagers, vestigingsleiders en directie.

Waar?
De workshop wordt gehouden bij UNETO-VNI,
Bredewater 20 in Zoetermeer.

Kosten?
€ 125,- p.p. inclusief lunch en exclusief BTW.

Aanmelden en bevestiging
U kunt zich aanmelden via:
• het aanmeldformulier op www.smiweb.nl
• via het Cursusloket, www.cursusloket.nl
U ontvangt ca. een week vóór aanvang van de
workshop een bevestiging.

Noot: vanaf september 2013 kunt u weer incompany workshops over aanbesteden of UAV-contracten boeken.
Meer informatie vindt u op www.smiweb.nl.

Colofon
SMImail is een uitgave van UNETO-VNI en verschijnt 10 keer per jaar.
Redactie: Margreet van Deurzen
Eindredactie en opmaak: CommSa BV, Pijnacker
Meer informatie: Pieter van den Eijnden of Margreet van Deurzen
T 079 325 06 50 | E info@smiweb.nl | W www.smiweb.nl

Stichting
Marktwerking
Installatietechniek

