VHG-special

Ruimte voor boomve
Nieuwe aanbestedingswet biedt kansen voor kleine
ondernemers en specialisten

ANNEMIEK VAN LOON,
REDACTIELID BOMEN

De boomverzorgende branche investeert flink in professionalisering
en een keur aan certificeringen. Toch heeft dit de afgelopen jaren
niet altijd gerendeerd in een grotere opdrachtenportefeuille. Ook lijkt
het investeren in het opleiden van werknemers soms dweilen met
de kraan open. Bulkbestekken kapen het specialistische werk bij de
groenaannemers weg. Met de nieuwe Aanbestedingswet, die naar
verwachting in januari 2013 van kracht wordt, gloort er weer hoop.

Neerwaartse spiraal
De regelgeving rond het verstrekken van overheidsopdrachten heeft zichzelf ingehaald. Aanbestedingen zijn papieren molens geworden waarin
vakmanschap aan zowel overheidszijde als aannemerszijde een bijrol lijkt te spelen. Gezonde
concurrentie en hogere kwaliteit waren het doel.
Algemene inkopers kregen een grotere rol en aan
de kant van de opdrachtnemer werden steeds
meer geclusterde diensten aangeboden door steeds
groter wordende consortiums. Zo werden veel
specialistische diensten onzichtbaar binnen grote
aanbestedingen.

sel opgenomen. Dit houdt in dat de eisen die aan
de opdrachtnemer gesteld worden in verhouding
moeten staan tot de omvang van de opdracht. De
Gids Proportionaliteit is onderdeel van de wet
geworden om dit te borgen.
• Omzeteisen moeten zo veel mogelijk geschrapt
worden.
• Er mogen geen onredelijke contractvoorwaarden
aan ondernemers worden gesteld. Bijvoorbeeld de
risico’s van een groot project mogen niet door een
kleine aannemer worden gedragen terwijl deze
zich hier onmogelijk tegen kan verzekeren.

Ontclustering
Meer kansen voor MKB en ZZP’ers
De nieuwe Aanbestedingswet biedt meer ondernemers een eerlijke kans op een overheidsopdracht:
• In het wetsvoorstel is een proportionaliteitsbegin-

Op 9 juni heeft Linda van Vliet de nieuwe aanbestedingswet
gepresenteerd op de KPB-themadag. Vanuit de VHG heeft zij als
beleidsadviseur Economische Zaken & Milieu actief deelgenomen
aan de lobby bij de Tweede Kamer. Zij is ook verbonden aan het
AdviesCentrum voor Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw
(ACA GWW).
Voor vragen over de lobby voor de nieuwe Aanbestedingswet kun
je bij haar terecht: l.van.vliet@vhg.org
Voor vragen over een lopende aanbesteding kun je contact
opnemen met het ACA GWW info@acagww.nl of 088-696 13 00.
Voor leden van de VHG is deze service kosteloos.
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Gemeentes mogen opdrachten niet meer onnodig
samenvoegen tot grote opdrachten als er geen
samenhang is tussen het werk. Dat geldt wanneer
het werk op uiteenlopende plekken wordt uitgevoerd of verschillende diensten omvat. Dit biedt
meer onderhandelingsruimte voor ondernemers.
Ook komen kleinere, specialistische en lokale
ondernemers door ontclustering makkelijker in
aanmerking voor een overheidsklus. Het ontclusteren van grote groenbestekken maakt bovendien
meer specifieke boomverzorgingsopdrachten vrij.
Vaak verdwijnen met de omvang van het bestek
de specialisten en het deskundige toezicht van het
werk; soms mag je als onderaannemer dan aan
de slag voor een absolute minimumprijs. Met het
ontclusteren zullen er meer kleinere en specialistische werken op de markt komen.

Margreet de Heer

rzorgers
Eigen verklaring
Voor de nationale aanbestedingen worden de
regels ook eenvoudiger. Zo hoeven bij een aanbesteding niet per direct alle vereiste bescheiden te worden meegestuurd. In dit stadium kan
worden volstaan met de (uniforme) eigen verklaring. Uitsluitend de aannemer aan wie het werk
wordt gegund is dan belast met het aanleveren
van bewijsstukken.

Prijs niet alleen bepalend
Met de nieuwe wet wordt het gunnen op de
laagste prijs ontmoedigd. Overheden moeten
ook andere criteria, zoals kwaliteit en veiligheid, actiever gaan meewegen.

januari 2013 in werking treden. Dat
betekent niet dat overheden massaal op de
deur van de boomverzorgers zullen kloppen:
het omgekeerde moet gebeuren.
Voor veel overheidsinstanties zijn de boom‑
specialisten uit beeld geraakt. Zij hebben ze
niet meer in dienst en hebben geen directe
zaken met hen gedaan. De branche zal zich
daarom moeten presenteren. De kansen die
de nieuwe wet biedt moeten daarom actief
worden opgepakt.
Contributie VHG
De contributie van de VHG voor zelfstandig ondernemers met een omzet tot maximaal € 46.000 bedraagt

€ 255. Als ZZP Boomverzorger ben je voor dit bedrag

Boomverzorging moet zich presenteren

tevens lid van VHG Vakgroep Boomspecialisten en van

De Tweede Kamer heeft de Aanbestedingswet
op 14 februari jl. aangenomen en ter goedkeuring aangeboden aan de Eerste Kamer. Naar alle
waarschijnlijkheid zal de wet met ingang van 1

het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Voor

Kruinkrabber

meer informatie over het lidmaatschap en contributie
kun je contact opnemen met de VHG-helpdesk,
030-659 55 50 of ga naar www.vhg.org

#13
Platte daken
De kronen van bomen in de woestijn zijn vaak
plat in plaats van ovaal of rond. Een prachtig
voorbeeld daarvan is op deze foto te zien. Wat
is er aan de hand met deze acacia, die in de
buurt van Johannesburg (Zuid-Afrika) staat?
Tekst ingestuurd door Marc Meijer
Elke boomverzorger kent het wel, zo’n situatie
waarbij je denkt: ‘Wat is hier aan de hand?’ In
elke aflevering van Bomen wordt zo’n
hersenkraker geplaatst. Het antwoord kun je
vinden op de website van de KPB: www.
kpb-isa.nl
Heb je ook zo’n situatie bij de hand gehad,
mail je foto met vraag en antwoord aan de
redactie: vakblad@kpb-isa.nl
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