
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gemeente ………………. 
T.a.v. ………….. 
…………………….. 
…. ..  …………………….  
 
       
Betreft: Aanwezigheid bij aanbesteding 
 
        ……………, ……………. 
 
Geachte ………………………, 
 
Het Meldpunt aanbestedingen Achterhoek/Liemers is ingesteld op initiatief van de 15 
gemeenten in de Achterhoek en de Liemers en Bouwend Nederland op 1 oktober 2010.  
Medio 2012 hebben de gemeenten zich ook formeel achter de afspraken in het 
Toetsingskader geschaard. De 11 Achterhoekse gemeenten hebben een convenant 
getekend met Bouwend Nederland en de 4 Liemerse gemeenten hebben schriftelijke 
bevestigd dat de criteria integraal onderdeel uit maken van het gemeentelijke inkoopbeleid. 
 
Het Toetsingskader heeft onder meer als doel om te bevorderen dat de betrokken 
gemeenten bij het aanbesteden van werken  het proportionaliteitsbeginsel toepassen bij 
aanbestedingen, waardoor het lokale en regionale bedrijfsleven gelijke kansen (of mooier: 
faire kansen) heeft bij het verwerven van opdrachten. 
 
Punt 10 van het Toetsingskader betreft het openen van de aanbiedingen ten overstaan van 
inschrijvers. In het Toetsingskader staat dit als volgt beschreven: 
“Meer dan in andere sectoren besteden bouwbedrijven tijd en moeite aan het doen van een 
aanbieding. Geen enkele bouwopdracht is immers standaardproductie. Transparantie en inzicht in de 
correcte behandeling van hun inschrijvingen zijn dan ook op hun plaats. Daarbij past dat de 
aanbesteders de gelegenheid krijgen om aanwezig te zijn bij het moment waar het uiteindelijk om 
draait, namelijk het moment waarop de aanbesteder kennis neemt van de ingediende aanbiedingen – 
het moment van aanbesteding. Niet alleen hebben de inschrijvers het recht om te kunnen controleren 
dat ook deze stap in het aanbestedingsproces transparant verloopt; zij hebben er ook belang bij om te 
weten wat hun onderlinge positie ten opzichte van elkaar is.” 
 
Wij stellen het op prijs indien u opvolging geeft aan dit punt als onderdeel van het Convenant 
of inkoopbeleid.  
 
Voor nadere informatie over het Meldpunt, de procedures en het referentiekader verwijzen 
wij naar de website www.meldpuntaanbestedingenachterhoekliemers.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 


