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Belangrijkste wijzigingen en voordelen

Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde 
tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, juridische onderbouwing en inzicht in de kaders 
waarbinnen inkoopprofessionals dat succes moeten realiseren. In deze terugkerende 
column probeert Inkoopkenniscentrum Pro Mereor, de inkoopprofessionals uit het 
onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden en de voordelen.

”

De Nederlandse Aanbestedingswet uit 2012 
wordt gewijzigd om nieuwe Europese richtlij-
nen van 2014 op het gebied van aanbesteden 
te implementeren. De ‘nieuwe’ aanbeste-
dingswet moet uiterlijk op 18 april 2016 in 
werking treden. Maar wat betekent dit voor u 
als onderwijsinstelling? 

In 2014 heeft de Europese Commissie de 
aanbestedingsregels verder gemoderniseerd 
en nieuwe richtlijnen vastgesteld, met als 
doelstelling het verhogen van de efficiëntie 
en doeltreffendheid van overheidsopdrachten. 
Minder papierwerk en nog betere toegang 
van het midden- en kleinbedrijf tot over-
heidsopdrachten. De richtlijnen moeten ook 
zorgen dat overheidsopdrachten meer onder-
steuning geven aan andere beleidsdoelen, 
zoals het streven naar duurzaamheid, werk-
gelegenheid en innovatie. De basisprincipes 
blijven ongewijzigd.

Belangrijkste wijzigingen en voordelen
Als aanbestedende dienst in de onderwijs-
sector heeft u voornamelijk te maken met de 
nieuwe richtlijn voor de klassieke overheid. 
Maar wat betekent dit voor u als aanbeste-
dende dienst?

•	 Aanbestedingsprocedure wordt 
volledig digitaal 

Aanbestedingen dienen vanaf medio 
2017 volledig digitaal te verlopen middels 
TenderNed of een aan TenderNed gekop-
peld systeem. Tot het digitaal aanbesteden 
behoort de elektronische publicatie van 
aankondigingen, elektronische beschikbaar-
heid van aanbestedingsdocumenten en elek-
tronische communicatie (waaronder het indie-
nen van de elektronische inschrijving).

•	 Eenvoudigere en flexibelere  
procedures

Voor onderwijsinstellingen wordt het inrichten 
van de aanbestedingsprocedures eenvou-
diger en meer flexibel. Hierdoor wordt het 

makkelijker vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen. Een aankondiging of een voor-
aankondiging en een gunningsbericht zijn 
verplicht. Om deze procedure te vereenvoudi-
gen worden te hanteren formats beschikbaar 
gesteld.

•	 Verkorte termijnen
De termijnen waarmee je als bovenschools 
bestuur (lees aanbestedende dienst) rekening 
moet houden zijn verkort. Hiermee wordt 
het moment tussen de aankondiging van 
opdracht en de ontvangst van de inschrij-
vingen/aanmeldingen bedoeld. De openbare 
procedure gaat van 52 naar 35 dagen en 
de niet openbare procedure (een procedure 
die uit 2 subdelen bestaat) van 37/40 dagen 
naar 30/30 dagen.

•	 Bevordering van innovatie
Er komt een aparte procedure gericht op 
innovatie, het innovatiepartnerschap, voor 
het ontwikkelen en aankopen van innova-
tieve werken, leveringen en diensten. Een 
partnerschap kan met meer dan één onder-
nemer gesloten worden en dient innovatie te 
bevorderen.

•	 Betere toegang overheidsopdrach-
ten voor midden- en kleinbedrijf

Het opdelen van een grote opdracht in perce-
len wordt gestimuleerd. De omzeteis mag 
maximaal twee keer de opdrachtwaarde zijn. 
Hierdoor wordt de toegang van het midden 

en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten 
verbeterd.

•	 Nieuwe en vereenvoudigde  
regeling voor sociale diensten

Het aanbesteden van sociale diensten wordt 
anders ingericht. In de nieuwe richtlijn is 
beschreven dat aanbesteden alleen verplicht 
is voor opdrachten boven de €750.000. De 
nadruk komt te liggen op kwaliteit van de 
sociale diensten. Onder sociale diensten 
wordt verstaan maatschappelijke dienstver-
lening, gezondheidszorg, culturele diensten, 
diensten voor onderwijs en opleiding sociale 
zekerheidsdiensten.

Pro Mereor heeft ruime kennis en ervaring 
met advisering op zowel inkooptechnisch 
als juridisch gebied in alle facetten van 
het (Europese) aanbestedingsrecht. Heeft 
u vragen naar aanleiding van dit artikel, 
aarzelt u dan niet vrijblijvend contact op 
te nemen via e-mail info@pro-mereor.nl of 
telefonisch op 026 - 3701476. 

Aanbesteden is en blijft een vak apart.

Met 20 jaar ervaring in het ondersteunen van onderwijsinstellingen is Pro Mereor thuis in 
alle facetten van het (Europese) aanbestedingsrecht en kunt u bij ons terecht voor advise-
ring op het gebied van inkoop en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van uiteenlopende 
aard. Als u twijfelt over de te volgen weg en zeker wilt weten dat u op de juiste wijze 
handelt, schakel dan de inkoopconsultanten en aanbestedingsjuristen van Pro Mereor in. 

www.pro-mereor.nl
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