15 maart 2022

Toelichting bij consultatie nieuwe DNR
Na een eerdere vooraankondiging hebben jullie vandaag de uitnodiging voor de consultatie van de
nieuwe DNR ontvangen. In deze bijlage willen we voor onze leden nog enkele zaken toelichten.
De consultatie
Als NLingenieurs denken we dat de schrijfgroep een hele mooie, evenwichtige en acceptabele set
nieuwe voorwaarden heeft opgesteld. De auteurs van die schrijfgroep hebben uitgebreide expertise
op het gebied van inkopen, contracteren en aanbesteden en op juridisch vlak. In de inleiding van dit
stuk treffen jullie een nuttige toelichting van de auteurs inclusief de voornaamste inhoudelijke
wijzigingen.
Hoe goed het voorliggende stuk naar onze mening ook is, het is ‘slechts’ een conceptversie. Jouw
bedrijf zal er mee moeten werken, vandaar dat wij jouw input van cruciaal belang vinden. Dat geldt
voor alle toekomstige gebruikers. Zij moeten de vernieuwde DNR gaan omarmen en toepassen. De
missie van de deelnemende partijen in de schrijfgroep om tot een breed gedragen opvolger van de
DNR te komen valt en staat met betrokkenheid en draagvlak bij alle betrokkenen. Vandaar dat we
vandaag zijn gestart met de openbare consultatie van de nieuwe DNR. Graag vragen we je dit stuk
aandachtig door te nemen en je (eventuele) reactie in te dienen.
Je vindt de link naar de conceptversie en de uitleg over hoe reacties in te dienen via de website van
NLingenieurs.
Het achterliggende doel: brede acceptatie
Het achterliggende doel van de deelnemende partijen is dat deze nieuwe voorwaarden breed in de
markt gewaardeerd en gebruikt worden. Door de representatieve afspiegeling van de (organisaties
van de) schrijfgroep en hun commitment denken wij ook dat deze voorwaarden als ‘paritaire
voorwaarden’ gezien kunnen worden. Paritair wil zeggen in deze context: voorwaarden die op voet
van gelijkheid tot stand zijn gekomen.
In het Aanbestedingsbesluit wordt de Gids Proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer
aangewezen. In deze Gids Proportionaliteit staat dat indien er in een sector paritaire voorwaarden
bestaan, deze gebruikt moeten worden. Hier mag alleen gemotiveerd met goede redenen van
worden afgeweken. (Gids Proportionaliteit: Voorschrift 3.9 C: ‘In gevallen waarin voor een bepaalde
soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn
opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe’.)
Daarmee ontstaat er voor alle partijen, opdrachtgevers en -nemers, uniformiteit in algemene
voorwaarden. De duidelijkheid die dit vooraf aan een ieder oplevert zou ons inziens een geweldige
vooruitgang zijn voor de gehele markt.
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