Beleidslijn scheiden van belang bij aanbesteden WDODelta
Bij aanbesteden is eerlijke concurrentie heel belangrijk. Voorkennis van 1 van de partijen is onwenselijk. Het
waterschap maakt bij de voorbereiding van projecten gebruik van marktpartijen. Deze partijen helpen het
waterschap soms ook bij het maken van aanbestedingsdocumenten. Het risico van voorkennis en daardoor
belangenverstrengeling van die marktpartij is daarbij aanwezig. Openbaarmaking van door deze marktpartij
opgestelde documenten of het opstellen van een belangenbeschermingsplan door die partij zijn mogelijke
oplossingen voor dit risico. Om kaders en oplossingen te geven voor de verschillende situaties die zich bij
voorkennis kunnen voordoen heeft Rijkswaterstaat de Nota scheiding van belang opgesteld. Het waterschap sluit
zich bij deze beleidslijn aan en heeft dit uitgewerkt in onderstaand schema. In het schema zijn voor een
onderneming de verschillende denkbare situaties uitgewerkt. Hierbij geldt dat persoon A de werkzaamheden
genoemd onder 1,2 en 3 heeft uitgevoerd namens de onderneming voor het waterschap.

Inhoud beleidslijn:
De belangrijkste elementen van deze beleidslijn:
1. Projectvoorbereiding-> informatie is niet vertrouwelijk-> niet concurrentievervalsend-> maak informatie
openbaar.
2. Aanbestedingsvoorbereiding-> vertrouwelijk-> concurrentievervalsend-> belangenbeschermende
maatregelen noodzakelijk.
3. Beoordeling van de inschrijvingen-> vertrouwelijk-> concurrentievervalsend-> uitsluiten.

In schema:
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De cellen A1 tot en met C3 geven de mate van belangenverstrengeling aan. Een x staat in een rood vak wat
betekend: stop-> uitsluiten.
In de cellen met 1 of meer ++ is belangenverstrengeling relatief makkelijk te voorkomen. De cel met de 0 vergt
meer zorgvuldigheid. De cellen met de – vergen bijzondere maatregelen.

Maatregelen:
In de verschillende situaties groen en oranje zullen verschillende typen maatregelen moeten worden toegepast
om belangenverstrengeling te voorkomen. In de groene kolom zal kennisdelen een oplossing zijn. In het oranje
gedeelte zal een belangenbeschermingsplan met daarin maatregelen die de onderneming neemt om
belangenverstrengeling te voorkomen een oplossing zijn. In het rode vlak zijn geen maatregelen mogelijk. Deze
leiden in alle gevallen (A2, A3, B3 en C3) tot uitsluiten van de partij.

Nota scheiden van belang:
In de Nota scheiding van belang van Rijkswaterstaat is het voorgaande uitgebreid uitgewerkt. Deze nota is te
raadplegen via deze link: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-metrijkswaterstaat/inkoopbeleid/scheiden-van-belang.aspx.

