Bijlage 1 – Overzicht aanpassingen inkoopbeleid n.a.v. wijziging aanbestedingswet 1 juli 2016 en
ontwikkelingen op inkoopgebied
Omschrijving

Van toepassing verklaren van de
nieuwe EU richtlijn voor
Overheidsopdrachten, voor
Concessieopdrachten voor
werken en diensten en voor
Concessieopdrachten voor
diensten.

Betreft
paragraaf uit
inkoopbeleid
2014:
Hoofstuk 3
(Juridische
uitgangspunten,
Par 3.1

Verplicht stellen gebruik
Uniforme Europees
Aanbestedingsdocument.

Par. 3.2

Hanteren
Aanbestedingsreglement
Werken (ARW) 2016 i.p.v. ARW
2012.
Hanteren aangepaste Gids
Proportionaliteit.

Par. 3.2

Schrappen van het
uitzonderingsregime voor de
inkoop van zogenaamde 2B
diensten (diensten zonder
grensoverschrijdend belang,
waaronder sociale diensten).
Gebruik van nieuwe bijzondere
regime voor de inkoop van
Sociale en specifieke diensten.

Par. 5.5,

Verplicht stellen gebruik
www.TenderNed.nl.

Hoofdstuk 2,

SROI omschrijving aangepast.

4.2

Toepassen nieuwe terminologie
voor gunningscriteria uit de
Europese richtlijnen.

5.7

Par. 3.1

Par. 5.5,

Aanpassing

Overheidsopdrachten
Oud: 2004/18/EG
Nieuw: 2014/24/EU
Concessieopdrachten voor werken en diensten.
Oud: 2004/18/EG
Nieuw: 2014/23/EU
Concessieopdrachten voor diensten.
Oud: n.v.t.
Nieuw: 2014/23/EU
= Wettelijke aanpassing.
De oude Eigen Verklaring is vervallen en wordt
vervangen door het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument.
= Wettelijke aanpassing.
Vervangen ARW 2012 door ARW 2016.

= Wettelijke aanpassing.
Vervangen door Gids Proportionaliteit (1e
herziening april 2016).
= Wettelijke aanpassing.
Deze 2b procedure is vervallen.

= Wettelijke aanpassing.
nieuwe regime voor de inkoop van bepaalde
diensten zonder grensoverschrijdend belang
met een waarde van >750.000 euro.
Wettelijke verplichting per 1.7.2017. voor
Europese aanbestedingen.
Beoogd wordt een lastenverlichting voor
bedrijven.
Aangevuld met toepassen van uniforme
regionale bestektekst uit arbeidsmarktregio.
Economisch meest voordelige inschrijving
(EMVI) is de overkoepelende term geworden
voor alle gunningscriteria. Er zijn nu 3
gunningscriteria:
•Beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen
EMVI genoemd);
•Laagste prijs (ongewijzigd gebleven);
•Laagste kosten berekend op basis van
kosteneffectiviteit (nieuw).

Wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012
Een aantal belangrijke (verander)punten in de gewijzigde Aanbestedingswet t.o.v. de
Aanbestedingswet 2012 zijn:




Digitaal aanbesteden verplicht (vanaf 1 juli 2017)
EMVI wordt een overkoepelende term voor drie gunningscriteria, te weten:
o beste prijs-kwaliteitverhouding (PKV)
o laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (KBK)(bijv. Total Cost of Ownership)
o laagste prijs (LP)



Verlenging van termijnen Nota van inlichtingen
Indien inschrijvers vragen stellen over de aanbestedingsdocumenten, dan moet u een termijn
van 10 dagen aanhouden tussen het moment van beantwoording en de uiterste datum van
inschrijving. (dit was voorheen 6 dagen)




Verkorting van sommige termijnen (zoals de termijnen aanbestedingsprocures ARW 2016)
De Nederlandse eigen verklaring wordt vervangen door een Uniform Europees
Aanbestedingsdocument
Sociale en specifiek diensten vervangen de voormalige 2B-diensten. Opdrachten voor deze
diensten moeten bij een waarde > 750.000 euro vooraf worden aangekondigd.
De Concessierichtlijn wordt geïmplementeerd voor werken en diensten (nieuwe afdeling 2a)
Maatregelen voor integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling zijn in de wet
opgenomen
Invoering van de nieuwe aanbestedingsprocedure “innovatief partnerschap”
Uitbreiding van toe te passen uitsluitingsgronden (o.a. Past Performance)
De Nederlandse eigen verklaring wordt vervangen door een Uniform Europees
Aanbestedingsdocument
Sociale en specifiek diensten vervangen de voormalige 2B-diensten. Opdrachten voor deze
diensten moeten bij een waarde > 750.000 euro vooraf worden aangekondigd.
De Concessierichtlijn wordt geïmplementeerd voor werken en diensten (nieuwe afdeling 2a)
Maatregelen voor integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling zijn in de wet
opgenomen
Invoering van de nieuwe aanbestedingsprocedure “innovatief partnerschap”
Uitbreiding van toe te passen uitsluitingsgronden (o.a. Past Performance)













Wijzigingen Gids Proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit is herzien en vanaf 1 juli 2016 inwerking getreden. De wijzigingen in de Gids
betreffen wijzigingen van voorschriften, handvatten en voorbeelden ten aanzien van onder andere:












het maximeren van het aantal percelen per inschrijver
de aankoopcentrale/inkoopsamenwerking
de keuze van de aanbestedingsprocedure
uitsluitingsgronden
geschiktheidseisen
gunningscriteria
termijnen
varianten
vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst
vormvereisten
klachtafhandeling.

Overige voorgestelde wijzigingen in het Inkoopbeleid:








Lokaal inkopen bevorderen door grenzen enkelvoudig inkopen te verhogen
o (enkelvoudig inkopen van € 25.000 verhogen tot € 50.000,- voor inkoop van diensten
en leveringen)
o (enkelvoudig inkopen verhogen van € 50.000,- tot € 100.000,- voor inkoop van
werken)
Duurzaam inkopen (streven is 100%) met gebruik maken van mvicriteria.nl
Afwijken van het inkoopbeleid mogelijk maken via Gemeentesecretaris. Dit betreft het
enkelvoudig onderhands aanbesteden in plaats van meervoudig onderhands aanbesteden.
Geen Nationale aanbesteding procedure meer voor diensten en leveringen.
Nationaal aanbesteden voor werken van € 1.500.000,- tot € 5.548.000,Tot een uitgave van € 2500,- voor inkopen behoeft er geen inkoopzaak in zaaksysteem
aangemaakt te worden. Daarboven wel.

