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Wilt u op de hoogte blijven van interessant nieuws over aanbesteden? Lees dan SMI Mail, de nieuwsbrief van SMI die
zo’n 10 keer per jaar verschijnt. Wilt u reageren op een
bericht, mail ons dan: info@smiweb.nl.

In dit nummer
• Varianten en alternatieven
• SMImail gaat in april digitaal
• Uit de praktijk: belangenverstrengeling adviseur?
• SMI en UNETO-VNI
• Juridisch advies van SMI

Mag een slimme variant?

Varianten en alternatieven
In het aanbestedingsrecht hebben de termen ‘alternatief’ en

variant kan indienen, als de aanbesteder in de aankondiging

‘variant’ een verschillende betekenis. Het begrip ‘alternatief’

aangeeft dat varianten zijn toegestaan. Het kan ook voor-

werd vroeger in de Nederlandse regelgeving gebruikt en

komen dat de aanbesteder zelf een variant opstelt en aan de

betekende een oplossing die door de inschrijver wordt aan-

inschrijvers expliciet vraagt om deze uit te werken. In ieder

gedragen. Met een variant werd een andere besteksoplos-

geval is de aanbesteder verplicht een aantal minimumeisen

sing bedoeld die is opgesteld door de aanbesteder.

te formuleren waaraan varianten moeten voldoen. De

In de nieuwe Nederlandse regelgeving is het begrip alterna-

inschrijvers dienen voor varianten separate inschrijfformu-

tief vervallen. Er wordt nu alleen nog gesproken over varian-

lieren te gebruiken.

ten en die kunnen afkomstig zijn van zowel inschrijvers als
aanbesteders.

Ook belangrijk voor u om te weten: in het geval de aan-

Wat betreft varianten is de regelgeving sinds 1 december

besteder om varianten vraagt, is gunning alleen mogelijk op

2005 gewijzigd. Nu geldt dat de inschrijver uitsluitend een

de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi).

SMImail gaat in april 2006 digitaal!
Nu ontvangt u SMImail nog via de post. Dat gaat veranderen. Vanaf april 2006 versturen we SMImail uitsluitend
via e-mail. Stuur daarom uw e-mailadres naar info@smiweb.nl. Uiteraard kunt u ook het e-mailadres toesturen van uw
collega’s die eveneens op de hoogte willen blijven van nieuws over aanbestedingen.

info@smiweb.nl

Stichting Marktwerking Installatietechniek(SMI)
Bredewater 20, 2715 CA Zoetermeer
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Uit de praktijk: belangenverstrengeling adviseur?
Een opdrachtgever, die in een bestuurlijke organisatie werkt,

géén bevoorrechte positie innemen, zodat hij de laagste prijs

verzoekt

een

kan aanbieden. Er is echter niet per definitie sprake van

W-installatie te ontwerpen en te realiseren. De opdracht

belangenverstrengeling wanneer de inschrijver eerder als

omvat dus én het advies én de uitvoering. Deze opdracht-

adviseur optrad. Er is wel sprake van belangenverstrengeling

gever wordt echter door zijn bestuur op de vingers getikt en

als de mededinging verstoord wordt. Dat zou het geval

moet alsnog het werk aanbesteden.

geweest zijn als de installateur relevante voorkennis zou

Wel wordt het uitgewerkte ontwerp van deze installateur

hebben gehad of als hij het bestek ‘naar zich toe’ zou heb-

helemaal overgenomen en in het bestek opgenomen. De uit-

ben geschreven. Wanneer het argument belangen-

voering van de opdracht wordt vervolgens aanbesteed.

verstrengeling wordt aangedragen, dan is het dus zaak om

een

installateur

de

vervanging

van

de voorsprong van de installateur/adviseur duidelijk te
De installateur die de installatie heeft ontworpen, wordt

omschrijven.

geselecteerd voor de uitvoering van het werk. Enkele collegainstallateurs tekenen hiertegen bezwaar aan. Zij beweren dat

Adviserende installateurs hoeven zich dus geen zorgen te

er sprake is van ‘belangenverstrengeling’ en eisen dat de

maken: als zij het ontwerp voor een werk hebben gemaakt,

betreffende installateur wordt uitgesloten.

zijn zij niet per definitie uitgesloten van deelname aan de

Uitgaande van het gelijkheidsbeginsel mag een inschrijver

aanbesteding voor de uitvoering van datzelfde werk.

SMI en UNETO-VNI: individueel versus collectief
SMI werkt nauw samen met UNETO-VNI, die tevens in SMI

geldende regels ook daadwerkelijk correct worden toe-

participeert. De kracht van deze samenwerking zit ‘m vooral

gepast. Als brancheorganisatie richt UNETO-VNI zich op de

in het feit dat de activiteiten van beide organisaties com-

collectieve belangenbehartiging en - inzake aanbestedingen

plementair zijn.

- met name op de regelgeving en de informatieoverdracht

Als onafhankelijke partij is SMI een gedegen gespreks-

naar haar leden. Dankzij de samenwerking kan UNETO-VNI

partner voor de aanbestedende overheidsdiensten. Op die

putten uit de expertise die SMI wat betreft aanbestedingen

manier kunnen we in individuele gevallen controleren of de

heeft opgebouwd.

Juridisch advies van SMI
Stel: er is een conflict tussen de opdrachtgever/adviseur en

weten dat u als deelnemer van SMI in dit soort gevallen

de installateur en de toonzetting wordt harder. De opdracht-

beroep kunt doen op ons gratis juridisch advies.

gever dreigt met het verhalen van de mogelijke schade. De
installateur is ervan overtuigd dat hij in zijn recht staat en de

De SMI jurist staat op afstand van het probleem, kan de zaak

fout bij de opdrachtgever/adviseur ligt.

objectief beoordelen en kan bekijken of de installateur in zijn

U herkent deze situatie vast uit de praktijk. Goed om te

recht staat.

info@smiweb.nl

