> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA ‘s-GRAVENHAGE

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en Markten
Directie Mededinging en
Consumenten
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Datum

7 september 2011

Betreft

Beantwoording aanvullende vragen over mededeling evaluatie van de
"Small Business Act" voor Europa (COM 2011 (78))

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/eleni

Ons kenmerk
ETM/MC / 11103615

Geachte voorzitter,
Bijgaand zend ik u de antwoorden op de aanvullende vragen over de
Commissiemededeling inzake de evaluatie van de «Small Business Act» voor
Europa, die de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
op 29 juni 2011 heeft gesteld.
Daarmee vraagt de commissie naar de voor- en nadelen van de in de nieuwe
Aanbestedingswet voorgestelde methode versus de wijze waarop dit middels het
Haagse aanbestedingspaspoort geregeld is. Voorts wordt gevraagd naar de
beoordeling van de constatering van de commissie dat de systematiek van het
Haagse aanbestedingspaspoort op een eenvoudige en uniforme wijze lijkt te
voorzien in het niet steeds opnieuw te hoeven overleggen van bewijsstukken in
het geval van geselecteerde ondernemers of winnende ondernemers. Tot slot
vraagt de commissie te worden geïnformeerd over de uitkomst van het overleg
dat met het bedrijfsleven en aanbestedende diensten wordt gevoerd.
Zoals ik in mijn brief van 23 mei 2011 heb aangegeven, hebben de maatregelen
die zijn opgenomen in het wetsvoorstel en het daarbij behorende aanvullend
beleid een vergelijkbaar effect als het aanbestedingspaspoort. Beide leiden tot een
vergelijkbare lastenreductie voor ondernemers die inschrijven op een
aanbestedingsprocedure.
Op basis van het wetsvoorstel kan een ondernemer bij een aanbesteding volstaan
met een eigen verklaring en mogen alleen aan de winnaar of de geselecteerde
ondernemer bewijsstukken gevraagd worden. Deze bewijsstukken kan de
ondernemer registreren in de centrale database met bedrijfsgegevens
(bedrijvenregister) van TenderNed, zodat hij deze voor alle aanbestedingen waar
hij op in wenst te schrijven kan gebruiken. Als de aanbestedende dienst naar
bewijsstukken vraagt, kan de ondernemer de gegevens uit de database direct
koppelen aan een inschrijving. Op deze manier hoeft de ondernemer niet voor
iedere aanbesteding opnieuw alle bewijsstukken bij elkaar te zoeken.
Bij het Haagse aanbestedingspaspoort worden bepaalde standaarddocumenten die
verband houden met uitsluitingsgronden en een aantal certificaten eenmalig
aangeleverd bij aanvraag van het paspoort. De gemeente Den Haag verifieert de
documenten bij de aanvraag. Andere bewijsstukken die verband houden met de
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geschiktheidseisen maken hier op dit moment geen onderdeel van uit. Op basis
van het aanbestedingspaspoort kunnen ondernemingen zich gedurende een
bepaalde termijn telkens inschrijven op een aanbestedingsprocedure bij de
gemeente Den Haag, zonder dat deze standaarddocumenten opnieuw hoeven te
worden aangeleverd. Dit verschilt van de in het wetsvoorstel voorgestelde
maatregelen, die niet voorzien in jaarlijkse verificatie. De in het wetsvoorstel
aangekondigde maatregelen hebben betrekking op alle in de
aanbestedingsstukken gevraagde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
Daarmee heeft het wetsvoorstel een breder bereik dan het
aanbestedingspaspoort.
Voorts komt uit het overleg, dat ik tot nu toe met het bedrijfsleven en de
aanbestedende diensten heb gevoerd, naar voren dat een systeem van verificatie
voor alle aanbestedende diensten alleen tot een op het wetsvoorstel aanvullende
lastenreductie leidt, indien ook een jaarlijkse verificatie van de geschiktheidseisen
zou plaatsvinden. De lasten die samenhangen met een dergelijk omvangrijk landelijk
systeem van verificatie - zoals het periodiek aanleveren en beoordelen van de
bewijsstukken - moeten in verhouding staan tot de te verwachten baten van een
dergelijk systeem. Indien de verificatie niet mede ziet op geschiktheidseisen, wegen
de lasten van een landelijke uitrol van een systeem van verificatie niet op tegen de
te verwachten baten. Daarom onderzoek ik, in overleg met het bedrijfsleven en
aanbestedende diensten, in hoeverre een dergelijk systeem van verificatie in de
Nederlandse aanbestedingspraktijk zou kunnen werken. Ik maak daarbij graag
gebruik van de ervaringen die in Den Haag zijn opgedaan bij de verificatie van de
uitsluitingsgronden. Zodra het onderzoek hierover is afgerond, zal ik u berichten
over de resultaten.

(w.g.)

drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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