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a a nbes t eden

❝

Opstellen functionele
specificaties vergt ander soort
kennis dan nu aanwezig

❞
Lastige kloof tussen UAV en UAV-gc
Opdrachtgever moet zich vooraf bezinnen op de rol die hij wenst te spelen in het proces
Den Haag - Naast de UAV is de UAV-gc geen uitzondering meer. Toch ervaren veel partijen de overstap naar een geïntegreerde contractvorm als een
grote verandering. Er worden diverse pogingen
gedaan om tussenvormen te verzinnen. Maar is
dat wel zinvol?
De UAV wordt sinds jaar en dag gebruikt als basis
voor de verhouding tussen opdrachtgever en
aannemer, voor de uitvoeringsfase van een bouwproject. De UAV is geschreven in het begin van de 20ste
eeuw, eerst alleen voor de relatie tussen de rijksoverheid en aannemers, maar later uitgegroeid tot een
nationale standaard. De UAV-gc bestaat nu bijna
vijftien jaar en is geschreven vanuit de noodzaak om
geïntegreerde contracten een goede juridische basis
te geven. Het betreft vooral de combinatie tussen
ontwerp en uitvoering, bij één partij.
De twee stelsels verschillen op een aantal cruciale
punten. Zoals aangegeven, beslaat de UAV-gc een
groter deel van het bouwproces, zowel (een deel van)
het ontwerp als de uitvoering, en, zo mogelijk, ook
nog het onderhoud. De UAV werkt alleen in de
uitvoeringsfase. Bij de UAV-gc liggen de risico’s voor
een groter deel bij de opdrachtnemer dan bij de UAV.
Bij de laatste is het ontwerprisico volledig voor de
opdrachtgever. De UAV hanteert voor de handhaving
een zeer betrokken systeem, via directievoering en
toezicht. Bij de UAV-gc moet de opdrachtnemer zelf
een kwaliteitssysteem hanteren en kijkt de
opdrachtgever op een afstand toe.
Tenslotte zien de vraagspecificaties er verschillend
uit. In de UAV wordt uitgegaan van een zeer
gedetailleerde specificatie, het bestek, bij de UAV-gc
worden functionele specificaties opgesteld.

Bij opdrachtgevers is de UAV-gc gewild vanwege een
aantal van de bovengenoemde kenmerken. Vooral
de beslissers op politiek-bestuurlijk niveau zijn
gecharmeerd van de verschuiving in risico’s naar de
opdrachtnemer en de meer afstandelijke aansturing van het project. Daarnaast is sprake van de
(foutieve) perceptie dat een geïntegreerd contract
geen meerwerk kent en zelfs per definitie goedkoper zal zijn dan een traditionele contractvorm. De
afstandelijke aansturing blijkt in de praktijk toch
erg lastig overeind te houden, omdat men (lees:
vooral direct betrokkenen) toch wel graag blijft
meekijken, meedenken en nieuwe inzichten
inbrengen.
Als dit gebeurt, verschuiven verantwoordelijkheden
en gaan risico’s terug naar de opdrachtgever. De
UAV-gc is geen flexibel stelsel, dus wijzigingen
hebben aanzienlijke gevolgen, die meestal bij de
opdrachtgever terechtkomen.

Hybride
De afstandelijke positie en de verminderde
betrokkenheid vormen in de praktijk dus een
belemmering om de UAV-gc te hanteren. Dat wordt
nog versterkt door de opgave om functionele
specificaties op te stellen, en dat is geen sinecure.
Dat vergt een ander soort kennis dan nu vaak
aanwezig is bij opdrachtgevers.
Vanuit verschillende hoeken, zowel commerciële
partijen als bijvoorbeeld het CROW, wordt getracht
oplossingen te bieden. De verzamelnaam hiervoor is
het ‘hybride’ contract. Een mogelijkheid is het
inbrengen van RAW als basis voor de vraagspecificatie (zoals het CROW doet), waarbij onderdelen
desgewenst zeer gedetailleerd kunnen worden
beschreven. De betrokkenheid betreft in dit geval
dus vooral de beschrijving van het gewenste

product. De basis blijft daarbij echter toch de
UAV-gc.
Een andere mogelijkheid is het inbrengen van
bouwteamprincipes, waardoor de opdrachtgever in
de ontwerpfase toch betrokken kan blijven. Ook in
dat geval vormt de UAV-gc weer de basis. In de
voorstellen wordt ook geprobeerd de handhaving
anders vorm te geven, bijvoorbeeld door een deel
van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer
vooraf te bepalen.
Wat alle hybride contracten gemeen hebben, is de
intentie om de opdrachtgever wel meer invloed en
betrokkenheid te geven, maar het risico bij de
opdrachtnemer te laten. Dat is een bijzonder lastige
opgave, omdat verantwoordelijkheid en betrokkenheid nu eenmaal bij elkaar horen. Als geen duidelijke rolverdeling ontstaat, ontstaat er een groot
mistig gebied tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat werkt niet lekker, integendeel, het is voer
voor veel discussie, met waarschijnlijk vervelende
financiele gevolgen voor de opdrachtgever.
Zolang we nog geen andere spelregels dan UAV en
UAV-gc hebben, dienen opdrachtgevers zich vooraf
goed te bezinnen over de rol (lees: invloed) die ze
willen uitoefenen in een project. De UAV-gc
impliceert een afstandelijke rol en dat ‘loslaten’ is
cruciaal voor het goed functioneren van het
contract. Als betrokkenheid gewenst is (bijvoorbeeld doordat men invloed wil houden op details of
architectonische vormgeving) is een UAV-verhouding veel beter werkbaar. En dan uiteraard met de
bijgaande verantwoordelijkheid en risicoverdeling,
maar een professionele opdrachtgever zou die niet
uit de weg moeten gaan.
Drs.ing. Jaap de Koning
Witteveen+Bos

Waarom het inbesteden van diensten
In de Europese Unie is
in de afgelopen meer
dan vijftig jaar marktwerking met een hoog
concurrentievermogen
nagestreefd om de
welvaart te doen
groeien. Dat lijkt in
grote lijnen aardig
gelukt: hoe zit het
anders immers met die
vrede en de welvaart die
wij al langer dan vijftig
jaar kennen?

Dit recept van marktwerking en
concurrentie heeft ook bijwerkingen.
Voor menig burger staat die marktwerking gelijk aan zelfverrijking en
het nemen van onverantwoorde

risico’s. Mede daardoor kon de
economische crisis ontstaan. Daarbij
speelt ook mee dat door de marktwerking de solidariteit in het gedrang
zou komen. In veel landen groeit

daarom ook de onvrede over de rol
van de EU. Dat is in zoverre opmerkelijk, dat juist Europa een sociale
markteconomie (zoals dat officieel
heet sinds het Lissabon Verdrag uit

Door marktwerking zou de solidariteit in het gedrang komen, reden waarom de onvrede over de rol van de EU toeneemt.

2009) heeft nagestreefd om solidariteit te doen groeien.

Concurrentievermogen
Onder de economische en identiteitscrisis die Europa op dit moment
beleeft, is de vraag hoe solidair we
eigenlijk (willen) zijn en hoe groot dat
concurrentievermogen behoort te
zijn, actueler dan ooit. In tegenstelling tot de algemene perceptie die de
burgers van de Unie hebben, wordt de
mate waarin marktwerking in de
lidstaten wordt gestimuleerd en
gerealiseerd, slechts gedeeltelijk op
het niveau van de EU bepaald.
Lidstaten hebben op grond van het
verdrag een grote beleidsvrijheid om
te bepalen of diensten door de
overheid danwel door de markt (of
door de civil society) zullen worden
uitgevoerd en maken van die vrijheid
volop gebruik.
Dat verklaart waarom in de Unie
zoveel verschillende marktwerkingmodellen naast elkaar functioneren.
Marktwerking als begrip heeft in het
Verenigde Koninkrijk een geheel
andere invulling dan in de Scandinavische landen waar het aantal
ambtenaren per inwoner nog altijd
het hoogste binnen Europa is. Zo zijn
in Zweden voor iedere duizend
inwoners 135 ambtenaren werkzaam,
tegen 54 in Duitsland.
In Nederland zien we de laatste jaren
diverse concepten marktwerking
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Juridisch

Heuvel wordt attractie

Pagina te veel betekent
ongeldige inschrijving

De kleurrijkste
vluchtheuvels van
Nederland krijgen
nog meer kleur.
Drie kunstenaars
voorzien de roze
verkeersobjecten
in het Gelderse
Wijchen van kleurrijke afbeeldingen,
zodat ze nog meer
opvallen. Begin
september werden
de vluchtheuvels na
het afgeven van een
verkeerde kleurcode aan de aannemer, per vergissing
roze geschilderd,
met internationale
mediabelangstelling als gevolg. De
gemeente besloot
vervolgens de kleur
te handhaven. Om
er nu echt toeristische attracties
van te maken,
heeft Wijchen drie
kunstenaars de
opdracht gegeven
om de objecten
extra te verfraaien.
Foto: VidiPhoto

Wat moet een aanbestedende
dienst met een inschrijving doen
als het plan van aanpak meer dan
het maximaal toegestane aantal
pagina’s telt?
Recentelijk stond Rijkswaterstaat
voor deze vraag, in het kader van
een opdracht voor werken
overeenkomstig het ARW 2012. De
opdracht was verdeeld in drie
percelen. Rijkswaterstaat had
bekendgemaakt om perceel 3 aan
CD te gunnen. Tegen dit voornemen kwam AB op, omdat de
inschrijving van CD niet voldeed
aan de eis dat het plan van aanpak
maximaal tien pagina’s op
A4-formaat mocht omvatten.
Het plan van aanpak van CD
bestond uit tien pagina’s op
A4-formaat en een bijlage op
A3-formaat. Rijkswaterstaat
meende dat het haar vrij stond om
de inschrijving van CD te
beoordelen. Immers, op het
overtreden van de eis dat het plan
van aanpak maximaal tien A4
pagina’s mocht zijn, stond geen
sanctie. Bij de beoordeling is de A3
bijlage buiten beschouwing
gelaten.
De voorzieningenrechter
oordeelde dat de inschrijving van
CD op basis van de aanbestedingsstukken uitgesloten had moeten
worden van de aanbestedingspro-

op onbegrip stuit
naast en door elkaar. Marktwerking
tussen zorgverzekeraars neemt toe,
maar tegelijkertijd wordt concurrentie in het sociale domein en het
openbaar vervoer (met ook verschillen
per regio of stad) minder gewenst
geacht.
Enerzijds is er het streven naar een
‘compacte’ overheid, anderzijds wenst
de minister voor Wonen en Rijksdienst diensten die van oudsher door
de markt werden uitgevoerd, zoals
schoonmaak- en beveiligingsdiensten,
door de overheid te laten uitvoeren
(zie TK 2013-2014, 31490, 157 van 28
augustus jl.).

Externe experts
Nog complexer is de tendens dat de
overheid in de laatste jaren ertoe is
overgegaan om, veelal op tijdelijke
basis, op grote schaal externe experts
in te huren. De Tweede Kamer heeft
zich daardoor genoodzaakt gevoeld
om een (‘Roemer’-)plafond van
10 procent voor het aantal in te huren
‘crypto’-ambtenaren te stellen. Een
grens die sommige overheden nog
steeds fors overschrijden.
In aanbestedingsrechtelijke termen
zorgt deze trend voor spanningen,
zoals belangenverstrengeling en
voorkennis, want deze ‘tijdelijke’
ambtenaren begeleiden soms ook
aanbestedingsprojecten waarin
andere dan hun broodheren een rol
spelen.
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In dit verband is het ook opmerkelijk
te noemen dat deze zomer de
voorzitters van VNO-NCW en van MKB
NL aan de bel trokken en het gevaar
signaleerden van banenverlies door de
plannen van het kabinet voor
inbesteden, ook in de bouwsector (zie
de Kamerbrief van 23 juni aan de Vaste
Commissie voor Wonen en Rijksdienst).
De voorzitters waarschuwen voor de
uitbreiding door de overheid van
bestaande ingenieursdiensten en de
oprichting van nieuwe ingenieursbureaus door samenwerkingsverbanden
van overheden. De ‘terugtredende’
overheid wordt dus blijkbaar steeds
groter. Voor de gevaren van deze trend
voor de bouwsector waarschuwde
eerder dit jaar ook Ulrich Paetzold,
directeur-generaal van de Europese
bouwfederatie FIEC (zie Cobouw van 18
januari).

Nationaal
De keuze hoe bepaalde taken uit te
voeren, via de markt of door de
overheid zelf, is een nationale
kwestie. Dit uitgangspunt wordt
bevestigd in de nieuwe EU-aanbestedingsrichtlijnen van eerder dit jaar.
Zelfs zuiver commerciële taken
mogen worden inbesteed of in
samenwerking met andere overheden worden uitgevoerd.
Zuur is het wel voor die marktpartijen
die veel hebben geïnvesteerd om

bijvoorbeeld ICT-diensten te leveren of
het huishoudelijk afval op te halen,
maar nu contracten niet meer
verlengd zien, omdat lokale overheden die taken (ook gezamenlijk) zelf
gaan uitvoeren.
Want: waar en op basis waarvan mag
je eigenlijk als onttroonde leverancier
klagen? Mag je überhaupt klagen? Het
aanbestedings- en staatssteunrecht
schieten tekort. Zelfs de Wet markt en
overheid biedt geen oplossing: deze
wet is immers slechts van toepassing
wanneer de overheid besluit om
diensten in competitie met anderen
op de markt aan te bieden, maar niet
in geval de overheid voor zelfuitvoering zorgt.
Dit wringt en zorgt voor steeds
minder begrip voor waarom soms
voor marktwerking wordt gekozen en
soms weer niet.
Elisabetta Manunza, Jan Telgen,
Willem Janssen
Manunza is hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht.
Telgen is hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de
Universiteit Twente.
Janssen is AIO aan de Universiteit
Utrecht en verricht promotieonderzoek
naar deze thematieken.
Alle drie auteurs zijn verbonden aan het
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cedure. Bovendien volgt uit het ARW
2012 dat de inschrijving – die niet
voldoet aan de eisen uit de aanbestedingsstukken – ongeldig is.
Het weglaten van de bijlage betreft
bovendien geen eenvoudige precisering of het rechtzetten van een
kennelijk materiële fout.
Het feit dat Rijkswaterstaat meent dat
het voor de hand ligt de bijlage weg te
laten, terwijl CD meent dat het
voorwoord buiten beschouwing kan
worden gelaten, levert strijd op met
de beginselen van transparantie en
gelijkheid. Rijkswaterstaat moest
haar gunningsbeslissing aan CD
intrekken en de opdracht aan AB
gunnen.
In deze procedure stond het Rijkwaterstaat niet vrij de ongeldigheid van
de inschrijving achterwege te laten.
De uitkomst had anders kunnen zijn
als het ARW 2012 niet van toepassing
was geweest. Rijkswaterstaat zou dan
wellicht de optie hebben gehad om
nul punten aan het plan van aanpak
toe te kennen, waarbij de inschrijving
van CD niet ongeldig zou zijn.
Overigens dan dit soort discussies in
de aanbestedingsstukken worden
voorkomen, door bijvoorbeeld op te
nemen dat het plan van aanpak na
pagina 10 niet meer wordt beoordeeld.
Mr. Tjinta Terlien
AKD Advocaten & Notarissen
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Soms is een aanbesteding van bijzonder groot
belang voor een organisatie. Er is in veel gevallen
bijvoorbeeld een zittende partij. De aanbesteding verliezen betekent concreet ook omzet
verliezen – soms heel aanzienlijke omzet. Vaak
wordt aangenomen dat het een voordeel is om in
een dergelijke positie te verkeren: opdracht en
opdrachtgever zijn bekend u heeft krediet
kunnen opbouwen.
Er zijn echter ook nadelen. Zittende partijen
gaan er nog wel eens vanuit dat aanbestedende
diensten “wel weten wat we doen” en vergeten
dat beoordelaars alleen van papier af mogen
beoordelen, of zelfs niet bekend hoeven te zijn
met hun organisatie. Wees dus compleet. Altijd.
Maar de grootste valkuil is bekendheid met de
opdracht. In aanbestedingsland telt slechts wat
is beschreven. Dat is de enige informatie die
andere partijen ook hebben en die dus leidend is
in het afwegen van een gunningsbeslissing.
Maar al te vaak calculeert een zittende partij veel
behoudender (want hij weet wat eigenlijk wordt
bedoeld) en prijst hij zichzelf zo uit de markt.
Eenvoudig alle verschillen negeren en sec
volgens bestek inschrijven, is een niet-onlogische keus. Schudt deze neiging evenwel meteen
af. Het schept de verwachting dat de klus as is zal
worden uitgevoerd in plaats van als beschreven.
Simpelweg omdat niet is aangegeven dát sprake
is van een verschil. Dan heeft u misschien de
klus, maar ook meteen een bijzonder slechte
verstandhouding.
Hoewel er veel schroom is om vragen te stellen
(dan weet de rest het ook!?) verdient het zeker de
voorkeur discrepanties tussen praktijk en
uitvraag aan bod te laten komen in de
vragenronde(s). Zo ontstaat in elk geval een kans
op een concurrerende prijs en bevestigt u
professionaliteit.

