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Activiteiten SMI voortaan onder paraplu UNETO-VNI
In de afgelopen drie jaar heeft SMI een duidelijke positie verworven in de aanbestedingswereld. Het winnen van procedures
tegen Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst heeft daar
zeker aan bijgedragen. Aanbesteders kunnen het zich niet meer
permitteren om commentaar van SMI te negeren. Het bestuur
van SMI kijkt dan ook met tevredenheid terug op wat SMI inmiddels heeft bereikt. Om onze invloed verder te vergroten, heeft
het bestuur van SMI de activiteiten geëvalueerd en beleid voor
de toekomst uitgestippeld.
Conclusies evaluatie
SMI staat voor verbeteringen van de aanbestedingspraktijk en
een evenwichtiger marktwerking. Allereerst is duidelijk geworden
dat het forceren van concrete veranderingen in de aanbestedingspraktijk brede samenwerking vereist met andere partijen in de
bouwkolom. In dat kader is het belangrijk dat SMI en UNETOVNI als één partij optrekken en de installatiebranche onder andere samenwerkt met Bouwend Nederland.

Bovendien kan een veel krachtiger vuist worden gemaakt om
daadwerkelijk veranderingen in de aanbestedingspraktijk te
bewerkstelligen. UNETO-VNI kan dankzij deze integratie de
dienstverlening naar haar leden verder vergroten.
Uitgangspunten nieuwe opzet
SMI gaat officieel per 1 februari in de nieuwe opzet van start.
De uitgangspunten van de nieuwe opzet zetten we op een rij:
1. Profilering en statuten
De activiteiten van SMI worden in principe uitgevoerd
onder de vlag van UNETO-VNI. Bij problemen met
aanbestedingen worden opdrachtgevers of adviseurs
benaderd door SMI, die als handelende partij optreedt.
De procedures worden gevoerd onder de naam SMI. In
dat kader blijft de stichting SMI bestaan en worden de
statuten gewijzigd.

Een tweede belangrijke conclusie betreft de positie van SMI ten
opzichte van UNETO-VNI. Het was destijds een bewuste keuze
om SMI als onafhankelijke organisatie te laten opereren. Twee
redenen lagen hieraan ten grondslag: allereerst wilde men dat
SMI geen hinder zou ondervinden van de nasleep van de parlementaire enquête. Daarnaast speelde de overweging mee dat
SMI als een onafhankelijk rechtspersoon makkelijker zou kunnen
procederen tegen opdrachtgevers.

2. Kwaliteit en dienstverlening
Uiteraard kunt u blijven rekenen op dezelfde kwaliteit die
u van ons gewend bent. De nieuwe strategie heeft dus
geen gevolgen voor onze wijze van dossiervorming, de
diepgang van onze advisering en de zorgvuldigheid waarmee we al onze activiteiten uitvoeren. Integendeel, onze
dienstverlening wordt verder uitgebreid, want u kunt ook
bij ons terecht voor advisering op het gebied van bouwrecht. Bovendien gaan we op het gebied van lobby en
regelgeving structureel samenwerken met UNETO-VNI.

Strategievoordelen
Nu de parlementaire enquête geheel is afgerond, is de behoefte
aan een zelfstandige positie ten opzichte van UNETO-VNI in
belangrijke mate weggenomen. Daarom is besloten dat SMI de
werkzaamheden voortaan zal uitvoeren onder de vlag van
UNETO-VNI. Dat biedt tal van voordelen. Zo kan SMI slagvaardiger en krachtiger optreden en nog meer resultaten op het
gebied van aanbestedingsactiviteiten bereiken.

3. In het voordeel van alle UNETO-VNI-leden
De intensieve samenwerking tussen SMI en UNETOVNI heeft nog een belangrijk voordeel: de activiteiten
van SMI komen ten goede van alle leden van UNETOVNI. En dat betekent dat in de nieuwe opzet de deelnamekosten vervallen.
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SMI dienstverlening
We zetten onze dienstverlening nog even op een rij:
- adviseren en ondersteunen bij aanbestedingen;
- adviseren en ondersteunen bij bouwcontractuele zaken;
- onderhouden van contacten met opdrachtgevers;
- het geven van workshops en cursussen;
- het leveren van actuele digitale informatie over aanbestedingen en alle openbare en niet-openbare aanbestedingen
op www.smiweb.nl;
- het uitgeven van SMImail, de elektronische nieuwsbrief

met actualiteiten over aanbestedingen;
- lobby naar relevante stakeholders t.b.v. verbetering aanbestedingspraktijk in samenwerking met UNETO-VNI.
SMI blijft gevestigd op hetzelfde adres.
Telefonisch kunt u ons blijven bereiken op tel. 079 - 323 7762
of via UNETO-VNI op tel. 079 - 325 0650. Margreet van
Deurzen, Pieter van den Eijnden en Jerry Blok zijn uw aanspreekpunten.

Uit de praktijk: subjectieve beoordeling
Wie inschrijft bij een aanbesteding dient alleen een inschrijfprijs in en moet erop kunnen rekenen dat de opdracht wordt
gegund aan de aanbieder met de laagste prijs. Maar het
komt regelmatig voor dat de opdrachtgevende partij de volgende bepaling over de gunning in het bestek opneemt: “De
opdrachtgever is volledig vrij te bepalen of en aan wie het
werk zal worden gegund. De laagste inschrijver heeft niet
automatisch recht op werk.” Deze bepaling heeft als gevolg
dat de gunning niet te controleren is en de aanbesteder volstrekt willekeurig kan gunnen. SMI benadrukt met klem dat
dit onder geen beding is toegestaan!
Wat u kunt doen
De opdrachtgevende partij is verplicht om de gunningcriteria voorafgaand aan de aanbesteding vast te stellen en

Nieuwe drempelbedragen
De nieuwe drempelbedragen die vanaf 1 januari 2008 tot 31
december 2009 gelden, zijn weer vastgesteld. Deze drempelbedragen zijn van toepassing op alle opdrachten, die
door overheidsopdrachtgevers worden uitgeschreven.
Vanaf de genoemde bedragen moeten opdrachten volgens
de Europese aanbestedingsregels worden aanbesteed en
moet het BAO (Besluit Aanbestedingen Overheidsopdrachten)
worden toegepast.

bekend te maken. Na de indiening van de inschrijvingen
mag de opdrachtgever deze gunningcriteria niet meer wijzigen. Doet hij dat toch en tekenen de overige inschrijvers
protest aan, dan zal een rechter de aanbesteding afbreken.
Dan moet er opnieuw aanbesteed worden en daar is niemand gelukkig mee.
Staat deze bepaling in het bestek, dan is het dus belangrijk
dat u deze bepaling vóór de indiening van de inschrijvingen
aan de orde stelt bij de aanbesteder. U kunt daarvoor ook
SMI inschakelen. Wij wijzen de opdrachtgever dan tijdig op
deze fout, zodat hij de gelegenheid krijgt om het bestek te
wijzigen. Dat scheelt de inschrijvers veel kosten en moeite.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Margreet
van Deurzen of Pieter van den Eijnden, tel. 079 - 323 77 62
of info@smiweb.nl.

Drempelbedragen 1 januari 2008 - 31 december 2009:
Opdracht

Bedrag (ex BTW)

Werken (alle aanbestedende diensten)

€

5.150.000

Leveringen
- Centrale overheid
- Andere aanbestedende diensten

€
€

133.000
206.000

Diensten
- Centrale overheid
- Andere aanbestedende diensten

€
€

133.000
206.000

