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Zij kunnen dus in principe straffeloos van

bepalingen van de GC afwijken, zonder dat te
hoeven motiveren. Let wel: dit zou anders

kunnen zijn, daar waar een dergelijke
opdrachtgever op de inkoopprocedure de

aanbestedingsrechtelijke beginselen van

toepassing heeft verklaard. ln een uitspraak
van de Hoge Raad HR 3 mei 2013, LJN 822900
(KLMiX), worden nadere criteria geformuleerd.

Aanbestedingsplichtige diensten zullen dus bij
aanneming van werk op basis van de UAV-GC

2005 in beginsel die voonruaarden stipt moeten

hanteren omdat dit binnen Voorschrift 3,9.C

verankerd Iigt. De GC kunnen namelijk worden
gezien als paritair vastgestelde voonruaarden.

Paritair wil zeggen: in breed verband
totstandgekomen, waarbij alle betrokkenen
van opdrachtgever en opdrachtnemer op voet
van gelijkheid staan.

Als toch wordt afgeweken van de paritaire GC,

moet iedere afwijking kunnen worden
gemotiveerd. Uit een uitspraak van de Cie. van

aanbestedingsexperts d.d. 22 ianuari 2016,
bekend onderAdvies 301, kan worden
opgemaakt dat van Voorschrift 3.9.C GP mag

worden afgeweken als de navolgende
aspecten zijn meegewogen:

- De aard en omvang van de met het
voorwerp van de opdracht en de marktsi-
tuatie verband houdende project specifieke

belangen van de aanbestedende dienst, die

voor hem aanleiding zijn geweest om de

Modelbasisovereenkomst met bijbehorende
UAV-GC 2005 niet integraal toe te passen;

x

- De mate waarin in de Modelbasisovereen-
komst met bijbehorende UAV-GC 2005 niet
dan wel onvoldoende rekening is gehouden

met de belangen zoals hiervoor bedoeld;
- De mate waarin door de aanbestedende

dienst van toepassing verklaarde voorwaar-
den van de overeenkomst - niettegenstaan-
de dat daarmee wordt afgeweken van de

Modelbasisovereenkomst met bijbehorende
UAV-GC 2005 - in een redelijke verhouding
staan tot het voonruerp van de opdracht;

- De mate waarin het voor de aanbestedende

dienst mogelijk is (geweest) om de project

specifieke belangen te dienen door het
treffen van andere en minder vergaande
maatregelen dan het niet integraal toepas-
sen van de Model Basisovereenkomst met
bijbehorende UAV-GC 2005.

Bewijskracht
Alhoewel de adviezen van de Cie., vrijblijvend
zijn kan uit een vonnis van de Rechtbank

Gelderland (ECLI: NL: RBGEL:201 4:454,
rechtsoverweging 4.5) worden opgemaakt dat
het advies van de Cie. een geschrift is waaraan
in een procedure vrije bewijskracht toekomt en

waarmee de rechter bij de waardering van

eventueel te leveren bewijs rekening kan

houden. Dat laat overigens onverlet dat
daarbij betekenis kan toekomen aan de

deskundigheid van de leden van de Cie. en de

daarbij betrokken experts, aldus de Recht-

bank.
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Grenzen qqn qfwifken von GC
Alhoewel het aanbestedings-
recht primair gezien kan
worden als een set spel-
regels voor hoe tot de in-
koop van een opdracht kan
worden gekomen, zijn er ook
bepalingen die zich inhoude-
liik met een op te tuigen
overeenkomst bemoeien.

Allereerst zal worden gekeken welke opdracht-
gevers gehouden zijn de aanbestedingswet toe
te passen. Feitelijk zijn dat al die entiteiten die
voldoen aan de criteria van artikel 1.1

Aanbestedingswet (AW). Grofweg zijn dit
overheden op rijks,- provinciaal en gemeente-
lijk niveau, waterschappen en speciale

sectorbedrijven als drinkwaterleidingbedrijven.
0ver de status van de woningcorporatie
bestaat vooralsnog onduidelijkheid. De

Europese Commissie is de mening toegedaan
dat corporaties wel aanbestedingsplichtig zijn,

het kabinet en de koepel Aedes vinden van

niet. Het is de vraag of er een formele
inbreukprocedure vanuit Europa zal volgen.
De aanbestedingsplichtige diensten zijn op
basis van artikel 1.10 AW verplicht bij de

voorbereiding en het tot stand brengen van

opdrachten, eisen, voorwaarden en criteria te
stellen die in een redelijke verhouding staan

tot het voonruerp van de opdracht. ln artikel
1.10 lid 3 AW wordt daartoe verwezen naar
een algemene maatregel van bestuuI bekend

onder de naam Gids Proportionaliteit (GP). Het

karakter van de GP is: pas tog of leg gemoti-

veerd in de aanbestedingsstukken uit waarom
wordt afgeweken.

Straffeloos
Zuiver privaatrechtelijke entiteiten zijn dus niet
gebonden aan de inhoud van de AW en de GP.

De GP is een algemene maatregel van

bestuur en dus niet vrijblijvend

Afwijken van de GC mag, maar moet al in
de aanbesteding worden gemotiveerd

Privaatrechtelijke entiteiten zijn niet ge-

bonden aan de inhoud van de AW en GP

Aan de uitspraken van de Cie. kan veel

waarde worden gehecht
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