Adviescentrum Aanbestedingen
‘Grond, Wegen en Groen’
Dé vraagbaak voor onafhankelijk advies bij aanbestedingen

Een heldere kijk op aanbestedingen
In de gww- en groensector wordt veel aanbesteed. Dat vereist specifieke kennis. Niet alleen omdat de
aanbestedingswet- en regelgeving complex is, maar ook omdat er branchespecifieke regelingen en
contracten, waaronder de UAV of de UAV-gc en RAW-bestekken, raamovereenkomsten en beeldbestekken,
worden gebruikt. Deze regelingen en contractvormen werpen vaak hun schaduw vooruit op de aanbesteding.
Met betrekking tot een aanbesteding zijn nog andere regelingen
van toepassing, zoals het Aanbestedingsreglement Werken en
de Gids Proportionaliteit. Niet alle regels worden in de praktijk
altijd correct toegepast. Gelukkig is er een onafhankelijke
instantie met een heldere kijk op aanbestedingen: het
Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’,
kortweg ACA GWG. Bij deze vraagbaak kunnen leden van de
aangesloten brancheorganisaties en aanbesteders hun vragen
en klachten ten aanzien van aanbestedingen kosteloos en
anoniem kwijt.

Wat komen wij tegen?

Waar staat het ACA GWG voor?

vlekkeloos te verlopen. Het blijkt dat de dienstverlening van het
ACA GWG nog absoluut noodzakelijk is.

Het ACA GWG is een onafhankelijke instantie, die is
voortgekomen uit de individuele dienstverlening van
brancheorganisaties.in de sectoren grond-, water en wegenbouw
en groenwerken. Voorop staat een correcte toepassing van
de geldende aanbestedingswet- en regelgeving zoals het
Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016). Belangrijk
uitgangspunt is het voorkomen van geschillen door vroegtijdig
onjuistheden of onduidelijkheden in het aanbestedingsproces
ter discussie te stellen of opheldering te vragen. Steeds meer
overheidsopdrachtgevers herkennen zich in onze visie en
weten ons te vinden voor advies of overleg. Het ACA GWG is
actief sinds 1999. Talloze adviezen zijn al verstrekt of vragen
beantwoord. De hoeveelheid aanbestedingen op het gebied
van groenwerk, grondwerk, bestratingen, wegenbouw en andere
infrastructurele werken is er niet minder op geworden. Helaas
blijken deze ook vandaag de dag nog zeker niet allemaal

In de praktijk blijkt het aanbestedingsproces vaak allesbehalve
transparant en rechtvaardig. Voorbeelden: onredelijke
ervaringseisen, onnodige clustering van werkzaamheden,
stapeling van zekerheden (bankgaranties), veelvuldig
voorkomende afwijkingen van de UAV/UAV-gc of RAWsystematiek, onterechte verschuiving van risico’s naar de
opdrachtnemer, onduidelijke besteksbepalingen bijv. over
hoeveelheden, uitsluiting van de risicoregeling of prijsindexering
etc.

Het ACA GWG is:
• gericht op de precontractuele fase
• onafhankelijk
• snel: doorgaans binnen 24 uur antwoord op uw
vraag of klacht
• specialist in de aanbestedingswetgeving en de
gww- en groensector
• kosteloos voor leden van aangesloten
brancheverenigingen
• kosteloos voor aanbestedende diensten
• niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging

Wat kan het ACA GWG voor u doen?
Het ACA helpt opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces met:
controle op de correcte toepassing van de aanbestedingsweten regelgeving en naleving van algemene voorwaarden
in het aanbestedingsproces, w.o. UAV/UAV-gc en RAWsystematiek
onpartijdig advies en beantwoording van vragen

acties om onjuiste toepassing te corrigeren en/of afwijkingen
in de toekomst te voorkomen, bijv. door het opstellen van een
(anonieme) klacht
voorlichting over het nut en de noodzaak van deugdelijke en
rechtmatige aanbestedingsprocedures.

assistentie bij het formuleren van vragen bij Nota van Inlichtingen

Wanneer het ACA GWG?
Enkele voorbeelden van situaties waarin u het ACA kunt raadplegen:
U twijfelt als inschrijver over de juiste toepassing van een
aanbestedingsprocedure en/of beschadiging van uw
bedrijfsbelangen in dat proces. Het ACA GWG kaart het
probleem aan bij de aanbesteder. In zulke gevallen treedt het
ACA GWG op als onafhankelijke organisatie. De anonimiteit
van de betrokken inschrijver(s) wordt in acht genomen.
U komt als aanbesteder knelpunten tegen in de voorbereiding
van of tijdens het aanbestedingsproces of u twijfelt zelf over
een correctie toepassing van de regels. U vraagt hiervoor
onafhankelijk advies zonder tijd en kosten te verliezen.
U heeft een verschil van mening over een aanbesteding en

wilt uw visie laten toetsen door een onafhankelijke instantie
om een eventuele juridische procedure te voorkomen.
U heeft behoefte aan informatie van een deskundige met
branchespecifieke kennis en ervaring én kennis van de
aanbestedingsregels omdat u streeft naar een contract dat
voor beide partijen aanvaardbaar is.
In overleg met inschrijvers en aanbesteders wordt gestreefd
naar transparantie en evenwichtige verhoudingen tussen
marktpartijen bij plaatsing van opdrachten voor nu en
optimalisering van de onderliggende contracten voor de
langere termijn.

Waarom juist het ACA GWG?
4 redenen om een beroep te doen op het ACA GWG:
1. Kosteloos
Voor leden van de aangesloten brancheorganisaties is het
stellen van vragen gratis. Het ACA GWG streeft er naar om
geschillen te voorkomen door in een vroeg stadium onjuistheden
of onduidelijkheden in het aanbestedingsproces ter discussie te
stellen. Om die reden kunnen ook aanbesteders zich kosteloos
tot het Adviescentrum wenden.

3. Voeling met de sector en de wetgeving
De sector wordt steeds meer bepaald door specifieke wetten
en regels. De sectoren groen en infrastructuur zijn voortdurend in
ontwikkeling, zowel op technisch vlak als qua regelgeving. Denk
bij groen bijv. aan de beeldbestekken. De specialisten van het
ACA GWG zijn op al deze vlakken thuis en kennen uw praktijk
en de relevante wetgeving.

2. Snelle actie
Uw vraag of klacht wordt, gelet op de tijdsdruk in een
aanbestedingsprocedure, altijd direct in behandeling genomen.
Het streven is om bij uw melding al aan te geven wat u van het
ACA mag verwachten en binnen welke termijn. Doorgaans hebt
u binnen 24 uur na het indienen van de klacht antwoord.

4. Korte lijnen en deskundig aanspreekpunt
Het centrale meldpunt van het Adviescentrum staat in directe
verbinding met deskundigen, dat wil zeggen het front office voor
bestekskennis en bouwregelgeving en een back office voor
juridisch verdergaande vragen.

Contact
Heeft u vragen of een klacht over een lopende
aanbestedingsprocedure? Neem dan contact
op met het Adviescentrum Aanbestedingen:
telefoon: 088 69 61 300
e-mail: info@acagwg.nl
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