Richtlijnen ter voorkoming van belangenverstrengeling en beperking van de
mededinging bij deelname aan de toekomstige aanbestedingsprocedure.
Deze richtlijnen hebben betrekking op adviseurs die de projectorganisatie dan wel
rechtstreeks de opdrachtgevers (gemeente Maastricht, Rijkswaterstaat directie Limburg,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat) adviseren / hebben geadviseerd dan wel overige
werkzaamheden verrichten /hebben verricht ten behoeve van de voorbereiding van de
aanbesteding van het project A2 passage Maastricht.
Met betrekking tot mogelijke uitsluiting van deze categorie adviseurs van deelname aan de
aanbestedingsprocedure als gevolg van bovenbedoelde advisering of het verrichten van
overige werkzaamheden gaat de projectorganisatie uit van het beleid dat voornoemde
betrokkenheid in beginsel leidt tot uitsluiting, “tenzij”.
Dit houdt in dat adviseurs van de projectorganisatie of de afzonderlijke opdrachtgevers noch
als organisatie waarbij de betreffende adviseur werkzaam is noch in persoon kunnen
participeren in / adviseren aan/ werkzaamheden verrichten voor consortia die meedingen in de
aanbestedingsprocedure voor de realisatie van het project A2 passage Maastricht, tenzij er
goede gronden zijn waaruit blijkt dat er ondanks betreffende advisering geen sprake kan zijn
van belangenverstrengeling en/of beperking van eerlijke mededinging. Adviseurs, zowel als
organisatie waarbij de betreffende adviseur werkzaam is als in persoon, zullen voor aanvang
van de werkzaamheden hiertoe een verklaring ondertekenen.
De ‘tenzij’ kan worden ingevuld aan de hand van onderstaande praktische handvatten:
• Alle ten behoeve en als gevolg van de werkzaamheden tussen de projectorganisatie of
de individuele opdrachtgevers en adviseur uitgewisselde informatie inclusief de
resultaten van de werkzaamheden is (zal/kan) door de projectorganisatie tijdig
openbaar gemaakt (worden) aan de gegadigden die deelnemen aan de
aanbestedingsprocedure;
• De adviseur is tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden niet in staat geweest
kennis te nemen van aanbestedingsgevoelige informatie;
• De advisering heeft geen betrekking op de totstandkoming van of bevat geen
aanbestedingsgevoelige informatie die niet ten behoeve van de
aanbestedingsprocedure openbaar gemaakt kan worden;
• Onder aanbestedingsgevoelige informatie kan onder andere worden verstaan:
o Informatie op grond waarvan, indien deze niet openbaar gemaakt kan worden
aan de overige gegadigden, de adviseur in strijd met het gelijkheidsbeginsel
invloed kan uitoefenen op de inhoud van één van de aanbiedingen waardoor
een bevoordeling plaatsvindt van één der gegadigden;
o Planningen, kosten en opbrengstenramingen, risicomanagement;
o De waardering van de hardheid van eisen;
o Het beoordelingskader voor selectiebeslissingen en de gunningbeslissing en de
bijbehorende wegingmethodiek;
o Politiek/bestuurlijke sturingsinformatie die niet publiekelijk bekend gemaakt is
of kan worden;
o Informatie die een doorslaggevende rol kan spelen in juridische procedures
met gegadigden.

De adviseurs behoren na verlening van een opdracht die op voorhand niet leidt tot uitsluiting
van deelname aan de aanbestedingsprocedure, gedurende de uitvoering van die opdracht proactief aan te geven welke informatie die bij zijn werkzaamheden een rol zal spelen / heeft
gespeeld van belang kan zijn voor (potentiële) gegadigden en bij niet openbaarmaking door de
projectorganisatie tot bevoordeling kan leiden.
De projectorganisatie kan na ommekomst van de opdracht, na overleg met de adviseur, aan de
adviseur een verklaring overleggen waarin de opdrachtgever verklaart dat er als gevolg van de
verrichte werkzaamheden geen sprake is van een grond tot bovenbedoelde uitsluiting.
Maastricht, 21 december 2004

