Aanbestedingspraktijk
gaat flink veranderen
Als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen staat de Aanbestedingswet
aan de vooravond van een forse herziening. De in maart 2014 gepubliceerde
aanbestedingsrichtlijnen moeten voor 18 april 2016 worden omgezet in Nederlandse
wetgeving. Deze omzetting zal leiden tot een flink gewijzigde Aanbestedingswet.
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Begin april 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken
het Concept wetsvoorstel Aanbestedingswet gepubliceerd.
De gewijzigde Aanbestedingswet moet uiterlijk 18 april 2016 van
kracht zijn. Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet definitief.
Het is mogelijk dat het wetsvoorstel nog op onderdelen wordt
aangepast voordat het naar de Tweede Kamer gaat. Naar verwachting zal in oktober 2015 de behandeling van het definitieve
wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Er komt meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid door de
introductie van een procedure voor het Innovatiepartnerschap,
artikel 2.31a. Dit is een procedure die de aanbestedende dienst
de mogelijkheid biedt om een partnerschap aan te gaan en
na een succesvolle ontwikkelfase het daaruit voortkomende
product, werk of dienst direct aan te kopen.
Er komen meer mogelijkheden voor aanbestedende diensten
om specifieke keurmerken te vragen, artikel 2.78a en 2.78b

Wat zijn de belangrijkste voorgestelde wijzigingen van
de nieuwe Aanbestedingswet?

Er wordt een extra uitsluitingsgrond opgenomen om ondernemingen uit te kunnen sluiten die structureel te kort zijn
geschoten bij de uitvoering van een opdracht, artikel 2.87.
Ondernemers die betrouwbaarheid aantonen, kunnen
uitsluiting voorkomen, artikel 2.87a.

Er komt een verplichting alle aanbestedingsprocedures
elektronisch uit te voeren, artikel 2.52a e.v.
De standaardtermijnen zijn verkort, artikel 2.71 e.v.
Volgens artikel 2.70 moeten de termijnen wel nog steeds
proportioneel zijn.

Er komt meer flexibiliteit bij het toepassen van verschillende
aanbestedingsprocedures. De mogelijkheden voor het gebruik
van de ‘concurrentiegerichte dialoog’ en ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ worden uitgebreid, artikel
2.28 en 2.30.

Er komt één licht regime (publicatieverplichting) voor
concessieopdrachten boven de drempelwaarde voor zowel
werken als diensten. De maximale duur van een concessieovereenkomst is vijf jaar. Bij een langere duur is een extra
motivatie daarvan, conform het uitgangspunt ‘comply or
explain’ noodzakelijk.
Deze regelgeving wordt opgenomen in een nieuw te
vormen deel 2a, artikel 2a.1 e.v.

Er komen nieuwe voorschriften om belangenconflicten en
beperking van de mededinging te voorkomen door bijvoorbeeld een interne regeling (integriteitsbeleid) op te stellen,
artikel 1.10 a en 1.10b.
Dit is slechts een kleine greep uit alle voorgestelde wijzigingen
van de Aanbestedingswet. Er zijn nog veel meer, grote en
kleine, wijzigingen. De aanbestedingspraktijk zal hierdoor flink
veranderen.
Bereid u voor op de nieuwe Aanbestedingswet
CROW organiseert een cursus die ingaat op de belangrijkste
voorgestelde wijzigingen van de nieuwe Aanbestedingswet.
Binnen een halve dag bent u bijgepraat over de inhoud van de
verwachte nieuwe regels en de praktische gevolgen daarvan
voor de dagelijkse aanbestedingspraktijk.
De cursus is voor iedereen die aanbestedingsprocessen
voorbereidt of begeleidt. De cursus is ook geschikt voor wie
verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het aanbestedingsbeleid.
Kijk voor meer informatie op
www.crow.nl/cursussen/update-nieuwe-aanbestedingswet
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