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Nieuwe aanbestedingswet

Nieuwe aanbestedingswet: de belangrijkste wijzigingen
Op 30 oktober jl. heeft de Eerste kamer ingestemd met
het wetvoorstel Nieuwe aanbestedingswet. Deze wet zal
naar verwachting op 1 januari 2013 of uiterlijk op
1 juli 2013 van kracht worden. We zetten de belangrijkste
wijzigingen op een rij.

Aanbestedingen onder de drempel
In de nieuwe wet staan nu ook regels voor aanbestedingen
onder de drempel. Dat was nodig omdat er een lappendeken aan regels was ontstaan voor dit soort aanbestedingen. De vele aanbestedende diensten konden immers
in het verleden zelf hun eigen beleidsregels opstellen.
Ook zijn nu de mogelijkheden voor meervoudig onderhandse procedures verruimd. Voor deze aanbestedingen
geldt het gelijkheidsbeginsel; het transparantiebeginsel
is beperkt tot het meedelen van de uitslag aan de
inschrijvers.

Clusterverbod
In de praktijk blijkt dat aanbestedende diensten veelal
opdrachten samenvoegen vanwege prijsvoordeel of betere
contractbeheersing. In de nieuwe wet is nu bepaald dat
aanbestedende diensten niet onnodig opdrachten mogen
samenvoegen, maar in percelen moeten opdelen. Dat is
gunstig voor MKB-bedrijven, want met deze regel wordt de
drempel om in te schrijven op overheidsaanbestedingen
verlaagd.

Gunnen op waarde (EMVI)
De nieuwe wet schrijft voor dat er voortaan op economisch
meest voordelige inschrijving, het zogenaamde ‘EMVI’criterium, moet worden gegund. De aanbesteder heeft
hierbij een zware motiveringsplicht. Op EMVI aanbesteden
is bewerkelijker en brengt extra kosten met zich mee.
Het gunnen op laagste prijs is nu alleen nog bij uitzondering mogelijk, met name voor eenvoudige leveringsopdrachten en zeer eenvoudige en kleinschalige opdrachten.

Administratieve lastenverlaging
In de nieuwe wet staan diverse maatregelen die tot een
administratieve lastenverlaging zullen leiden voor zowel
marktpartijen als aanbesteders:

1. Verplichte elektronische aankondiging via
TenderNed
Alle Europese en nationale aanbestedingen dienen
op TenderNed te worden aangemeld. Dit leidt tot
uniformiteit en werkt kostenverlaging in de hand. De
aanbestedende dienst is daarnaast verplicht om gratis
alle aanbesteding - en bestekstukken elektronisch ter
beschikking te stellen.

2. Geldigheidsduur gedragsverklaring
De geldigheidsduur van de gedragsverklaring (de oude
Covog verklaring) is verruimd tot twee jaar. Dat is nu
drie, maximaal 6 maanden. Deze gedragsverklaring
kan een inschrijvende partij aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om aan te tonen dat op
haar geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

3. Eigen Verklaring
De eigen verklaring moet verplicht gebruikt worden bij:
- openbare en niet-openbare (Europees én nationaal)
aanbestedingen
- (nationale) meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Dat betekent dat bewijsstukken van diverse selectieeisen en geschiktheidseisen pas na selectie of na
aanbesteding ingediend moeten worden. Dit zal dus
de administratieve lasten van inschrijvende partijen
aanzienlijk verlagen.

Gids proportionaliteit
Het gebruik van De Gids Proportionaliteit is volgens
de nieuwe wet verplicht bij alle nationale en Europese

SMI mail
aanbestedingen, met uitzondering van opdrachten van
speciale sectorbedrijven (voorheen ’Bass’ opdrachten).
De Gids Proportionaliteit is samengesteld om praktische
handvatten aan te reiken bij de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel geldt al langer en houdt in
dat de aanbestedende dienst alleen eisen, voorwaarden en
criteria opneemt die in redelijke verhouding staan tot het
voorwerp van de opdracht.
Met deze gids komt er meer duidelijkheid over welke eisen
aanbestedende diensten mogen stellen wat betreft aantal
en omvang van referentieprojecten, financiële eisen en
minimum termijnen. De Gids Proportionaliteit is te downloaden op www.SMIweb.nl (onder publicaties) of op
www.rijksoverheid.nl en www.pianoo.nl

voor Europese aanbestedingen, er is - net als in het ARW
2005 - hieraan wel een deel gewijd.
Het ARW 2013 is te downloaden via www.smiweb.nl (onder
publicaties) of www.overheid.nl of www.pianoo.nl.

Klachtenregeling
Doel van deze nieuwe regeling is om op snelle en effectieve
manier klachten van inschrijvers te behandelen. Als een
klacht wordt afgewezen door de aanbestedende dienst, dan
kan de inschrijver de klacht bij een commissie van experts
indienen. Hiermee kunnen juridisering en de gang naar de
rechter worden voorkomen.

Waarom een nieuwe aanbestedingswet?
ARW 2013
Het inkoopreglement ARW 2005 is ook aangepast aan de
nieuwe wet. Het betreft dankzij krachtige gezamenlijke
lobby ook een aantal verbeteringen ten opzichte van de
versie 2005. Het ARW 2013 is verplicht voor alle openbare
en meervoudige nationale aanbestedingen voor werken.
Nieuw is dat er in principe niet mag worden afgeweken
van het ARW. Afwijken van het AWR kan alleen in uitzonderlijke gevallen en dan heeft de aanbesteder een zware
motiveringsplicht. Ook al is het ARW 2013 niet verplicht

11 en 24 januari 2013

Workshop Nieuwe
aanbestedingswet
Voor wie?
De workshop wordt speciaal georganiseerd voor
UNETO-VNI-leden. Deze is gericht op iedereen die in
het dagelijks werk met (Europese) aanbestedingen
te maken heeft. Van calculators, acquisiteurs,
vestigingsleiders tot directeuren.
Waar?
De workshop wordt gehouden in het gebouw van
UNETO-VNI aan de Bredewater 20 te Zoetermeer.

Aanleiding voor de nieuwe wet zijn de Europese
aanbestedingsrichtlijnen van 2004. In 2008 was
een eerste wetsvoorstel door de Eerste Kamer
afgekeurd, omdat dat wetsvoorstel te veel verwijzingen naar andere regels bevatte met als gevolg een
enorme lappendeken aan regels. Dit is het huidige
wetsvoorstel waarmee de Eerste Kamer nu heeft
ingestemd, aangepast.

Wanneer?
• Vrijdag 11 januari 2013 van 9.00 - 13.00 uur
• Donderdag 24 januari 2013 van 13.00 - 17.00 uur
De workshop neemt één dagdeel in beslag.
Geef svp bij inschrijving aan op welke datum u de
workshop wilt volgen.
Kosten?
€ 125,- p.p. inclusief lunch en exclusief BTW.
Aanmelden en bevestiging
U kunt inschrijven via het Cursusloket
www.cursus-loket.nl of contact opnemen met SMI,
tel. 079 323 77 62, e-mail info@smiweb.nl.
U ontvangt een definitieve uitnodiging ca. twee weken
vóór aanvang van de workshop.
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