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NIEUWSBRIEF
Zwolle, 27 februari 2020
Zeer gewaardeerde leden van de NVvA,
Met deze NVvA-Nieuwsbrief informeer ik u graag over enkele ontwikkelingen binnen
onze vereniging en over het programma voor dit jaar. 2020 is extra bijzonder, omdat
de NVvA dit jaar haar alweer 5e lustrum viert! Daar past een extra feestelijk
programma bij. Hieronder alvast enkele onderdelen en save the dates. Het bestuur
hoopt u het komende jaar weer in groten getale te mogen ontvangen en ontmoeten.
Namens het bestuur van de NVvA,
Matthijs Mutsaers, secretaris

Regiobijeenkomst Zuid op 16 april a.s.
Op 10 mei jl. vond bij het speciale-sectorbedrijf TenneT in Arnhem de eerste
regiobijeenkomst plaats voor leden van de NVvA in de provincies Gelderland en
Overijssel. Deze bijeenkomst vormde een goede mix van inhoud en gezelligheid en
werd daarom zeer gewaardeerd.
Daarom organiseren we op 16 april a.s. in de middag een vergelijkbare bijeenkomst
voor NVvA-leden in de zuidelijke helft van ons land (Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland). Deze bijeenkomst vindt plaats in Eindhoven in het kantoor van Boels
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Zanders advocaten aan de Vestdijk 76. De leden in genoemde provincies ontvangen
binnenkort een officiële uitnodiging met het programma, dat weer zal bestaan uit
een inhoudelijk deel en een borrel. Indien er te weinig aanmeldingen volgen, zal de
bijeenkomst ook voor leden uit andere regio’s worden opengesteld. Noteert u deze
activiteit alvast in uw agenda!
Lustrumreis naar Brussel op 14 en 15 mei a.s.
Het Lustrumprogramma start met een heuse buitenland-trip. Op donderdag 14 en
vrijdag 15 mei a.s. organiseren we een reis met overnachting naar Brussel. Aldaar
zal een aantal inhoudelijke bijeenkomsten plaatsvinden bij in ieder geval de
Europese Commissie en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de
EU. Ook zal er genoeg gelegenheid zijn om met elkaar bij te praten, bijvoorbeeld
tijdens de lunch en het avondprogramma. Aan deze trip kunnen maximaal 35 leden
deelnemen op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor deelname aan
deze trip zal een nog te bepalen eigen (financiële) bijdrage worden gevraagd. Mocht
u hoe dan ook mee willen, meldt u zich dan alvast aan via:
info@aanbestedingsrecht.org
Voorjaarsvergadering op 18 juni a.s.
Op donderdag 18 juni a.s. vindt vanaf 13:30 uur de jaarvergadering plaats in de
Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijdens het huishoudelijk deel zal het bestuur
rekening en verantwoording afleggen over 2019 en zal de voorzitter zijn jaarrede
houden. De wetenschappelijke vergadering zal in het teken staan van het actuele,
bredere thema rechtsbescherming in aanbestedingszaken. Verder is het de bedoeling
dat het (definitieve) Preadvies van de NVvA-Werkgroep over past performance als
uitsluitingsgrond wordt gepresenteerd, evenals de nieuwe NVvA-website. Kortom,
een boordevol en interessant programma, noteert u de datum van 18 juni a.s. dus
alvast in uw agenda!
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Special ‘Inschrijvers van buiten de EU: wat nu?!’ op 17 of 24 september a.s.
(onder voorbehoud)
Op donderdag 17 of 24 september a.s. wil het bestuur een speciale bijeenkomst
organiseren rondom het thema ‘Inschrijvers van buiten de EU: wat nu?!’ Nadere
informatie volgt z.s.m.
Lustrumviering op 12 november a.s.
Op donderdag 12 november a.s. vindt de officiële Lustrumviering plaats met een
feestelijk en inhoudelijk programma. De Lustrumcommissie, bestaande uit Sanne
Groenwold, Brenda Nijhuis, Erik Plas, Walter Engelhart en Fred Wijnhof, is op dit
moment samen met coördinerende bestuursleden Christian van Seeters en Willem
Janssen, druk bezig met de organisatie. Meer informatie ontvangt u zo spoedig
mogelijk. Zet de datum van 12 november a.s. echter alvast in uw agenda!
NVvA-Scriptieprijs 2020
De NVvA heeft als doel het zowel in theorie als in praktijk bestuderen en uitdragen
van vraagstukken op het gebied van het nationale, het Europese en het
internationale aanbestedingsrecht, een en ander in de meest ruime zin des woords.
Om die reden heeft de NVvA twee bijzondere leerstoelen aan de UvA (prof. mr. GertWim van de Meent) en RUG (prof. mr. Huib van Romburgh). De NVvA hecht ook
grote waarde aan goed onderwijs en wil dit bevestigen door het uitloven van een (in
principe) tweejaarlijkse Scriptieprijs. Deze bestaat uit één prijs, toe te kennen aan
een student die een scriptie heeft geschreven op het gebied van het
aanbestedingsrecht. In 2018 werd de Scriptieprijs uitgereikt aan Chayenne van
Lavieren, die een scriptie schreef met de titel "Een modelcontract voor het
innovatiepartnerschap." Tijdens de Lustrumviering op 12 november a.s. wil het
bestuur de Scriptieprijs 2020 uitreiken. Bent u op de hoogte van een goede scriptie
op het gebied van het aanbestedingsrecht, die minimaal met een 8 is gewaardeerd
en is geschreven in het collegejaar 2018/2019 of 2019/2020, tip ons dan via:
info@aanbestedingsrecht.org. Binnenkort zal het Scriptieprijs Reglement worden
gepubliceerd op onze website. Daarin staan alle voorwaarden die gelden voor
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deelname. Meer info over de Scriptieprijs en het oude Reglement op:
https://www.aanbestedingsrecht.org/bijeenkomsten/scriptieprijs/
Nieuwe bestuursleden gezocht!
Omdat de komende tijd enkele bestuursleden zullen aftreden, is het bestuur op zoek
naar geschikte opvolgers. Met het oog daarop zal op korte termijn een profiel worden
opgesteld, dat onder de leden zal worden verspreid. Mocht u geïnteresseerd zijn in
de functie van bestuurslid, dan kunt u te zijner tijd uw interesse kenbaar maken bij
het bestuur. Wordt binnenkort vervolgd.
NVvA op social media
Zoals u wellicht weet, heeft de NVvA ook een eigen LinkedIn-pagina:
https://www.linkedin.com/groups/4065787/ Sinds kort is er een eigen Twitteraccount: https://twitter.com/NVvA_NL
Opschoning ledenbestand
Het bestuur is bezig met de opschoning van het ledenbestand. Helaas blijkt dat leden
wijzigingen in hun lidmaatschaps-/NAW-gegevens nog wel eens vergeten door te
geven aan het secretariaat van de NVvA. Dit bemoeilijkt de contributieheffing en een
up to date ledenbestand, met als gevolg dat relevante informatie soms niet bij alle
leden terecht komt. Om dit te voorkomen roepen wij u op om eventuele mutaties
z.s.m. door te geven via: info@aanbestedingsrecht.org. Houd er verder rekening
mee dat u de komende tijd vanuit het secretariaat wordt benaderd i.v.m. de controle
van uw gegevens.

*****
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