Convocatie voor de najaarsvergadering van de NVvA op 17 november 2022

Zeer gewaardeerd lid,
Graag nodig ik u hierbij uit voor de najaarsvergadering van de NVvA die plaatsvindt op 17 november 2022 in de
Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Deze vergadering bestaat uit een korte algemene ledenvergadering (ALV)
en een wetenschappelijke vergadering.
Tijdens de wetenschappelijke vergadering zal worden stilgestaan bij het onderwerp: Nieuw Europees
protectionisme: het International Procurement Instrument (IPI) en de Foreign Subsidies Regulation (FSR). Er is
ruimte voor theoretische verdieping, maar in het tweede deel zal ook een concrete vertaling naar de praktijk worden
gemaakt en is er alle ruimte voor vragen en discussie.
Lange tijd heeft het internationaal aanbestedingsrecht een relatief rustig bestaan geleid. De situaties waarin de
praktijk geconfronteerd werd met inschrijvers uit derde landen waren hoofdzakelijk beperkt tot enkele discussies
over de Government Procurement Agreement (GPA). Met de aanname van twee nieuwe wetgevende instrumenten,
namelijk het IPI en de FSR, lijkt hier verandering in te komen. Zo zijn de verplichtingen van het IPI op 29 augustus
jl. al ingegaan en is er ook een politiek akkoord tussen de Europese Raad en het Europees Parlement voor de
FSR.
In het wetenschappelijke gedeelte van de najaarsvergadering houden we de IPI en FSR tegen het licht en zullen
we het nut en de noodzaak, de effectiviteit en de relevante juridische vraagstukken voor de toekomst
bediscussiëren. Welke nieuwe rol krijgt de Europese Commissie en hoe past dit binnen het huidige tijdsbestek?
Welke buitenlandse subsidies voor inschrijvers zijn relevant voor aanbestedingsprocedures? Welke gevolgen heeft
een beslissing van de Europese Commissie dat er een verstoring van de mededinging plaatsvindt? Hoe moeten de
bevoegdheden van de Europese Commissie om reciprociteit t.a.v. de toegang tot aanbestedingsprocedures af te
dwingen, worden geïnterpreteerd? Hoe werkt uitsluiting in dit kader en de mogelijke score-opslag en wat is in brede
zin de impact op de aanbestedingspraktijk? Bieden deze instrumenten aanbestedende diensten aanvullende
mogelijkheden of is uitsluitend sprake van aanvullende verplichtingen? Gaan we hier iets van merken in
aanbestedingen, of hebben we het hier over ‘papieren tijgers’?
Deze en andere vragen staan centraal in deze bijeenkomst, waarbij gedeeltelijk wordt voortgebouwd op een
eerdere editie van de NVvA vergadering getiteld ‘Inschrijvers uit derde landen: wat nu?!’.
Het programma voor de najaarsvergadering treft u hieronder aan.

AGENDA NAJAARSVERGADERING
13:30 uur:

Ontvangst

14:00 uur:

Aanvang ALV
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van de NVvA
d.d. 16 juni 2022 (bijlage 1);
Rekening en verantwoording van het bestuur over 2021 (balans en staat van
baten en lasten over 2021 van de vereniging worden nagestuurd)
Décharge van het bestuur over het in 2021 gevoerde beleid
Uitreiking scriptieprijs
W.v.t.t.k. en rondvraag
Sluiting

14:30 uur:

Aanvang wetenschappelijk deel

14:30 uur:

Het International Procurement Instrument en de Foreign Subsidies Verordeningen
Prof. mr. Pieter Kuypers (Radboud Universiteit Nijmegen / AKD Benelux Lawyers)

15:15 uur:

Pauze

15:45 uur:

Paneldiscussie ‘Het IPI en FSR onder de loep’ op basis van stellingen onder leiding van
Sophie Derkzen (Bureau Buitenland) met vertegenwoordiging uit de markt, overheid en
rechtspraktijk.
Inmiddels bevestigd zijn mr. Mike Nusteen (Head of European legal affairs, Tennet) en
drs. Alfred de Weert (Directeur Tendermanagement, ADG dienstengroep). De andere
panelleden worden later bekendgemaakt.

16:45 uur:

Borrel

18:00 uur:

Einde

I.

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor de najaarsvergadering op 17 november 2022 via deze link. Deelname is gratis voor
leden van de NVvA. Wanneer u zich aanmeldt, dan gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn.
Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, wilt u mij dat dan tijdig laten weten via info@aanbestedingsrecht.org zodat
wij de gemaakte reserveringen zo nodig kunnen aanpassen?
Ik hoop u op 17 november a.s. te mogen begroeten!
Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA,

Vanessa Jasarevic, secretaris
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