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INLEIDING

Aanbestedingswetgeving is een weerbarstige materie. Weerbarstig, omdat overheids-
aankoop bij uitstek een multidisciplinair vakgebied is dat zich in het brandpunt bevindt 
van vele lijnen. Lijnen naar andere disciplines en naar veel andere kennisgebieden, zoals 
economie, bestuurskunde, organisatiekunde, economische sociologie, openbare finan-
ciën en het recht in de breedste zin (privaat-, publiek-, bestuurs-, aanbestedings-, mede-
dingings- en Europees recht). Daarnaast is voor materiedeskundigheid een belangrijke 
rol weggelegd. Om succesvol te kunnen aanbesteden zal men met al die disciplines ver-
trouwd moeten zijn. Dit maakt het aanbestedingsrecht zo fascinerend.

De wetgever heeft moeten ervaren dat het vervaardigen van een wet waar meerdere 
 disciplines hun rol spelen en inkopen en aanbesteden primair een bedrijfseconomische 
activiteit is geen sinecure is. Het eerste voorstel voor een aanbestedingswet strandde in 
2008 jammerlijk in de Eerste Kamer. De tweede poging slaagde: De Aanbestedingswet 
2012, die op 1 april 2013 inwerking trad.

Deze wet legt de nodige nadruk op de motivering van beslissingen: ‘explain or comply’. 
In de praktijk blijkt nogal eens dat beslissingen onvoldoende worden gemotiveerd. Een 
deugdelijke motivering vereist dat a) de feiten moeten juist zijn vastgesteld en b) de vast-
gestelde feiten moeten leiden tot de keuze van de genomen beslissing.

Belangrijke redenen waarom is aanbesteders vaak moeite hebben met het een deugde-
lijke motivering van hun beslissingen, is dat men zich veelal onvoldoende realiseert dat 
tijdens de voorbereiding – de beantwoording van de wat-vraag: wat is de functionele 
 inkoopbehoefte en de meest geëigende strategie – de fase van het inkoopproces is waar 
de bouwstenen voor de motiveringen worden gelegd. Door tijdsdruk is de voorbereidings-
fase echter vaak meest onderbelichte fase e fase van het inkoopproces. Aanbesteders en 
beleidsambtenaren willen nogal eens vergeten “if you want to go fast, start slow”.

De Aanbestedingswet 2012 is niet bepaald toegankelijk te noemen. Oorzaken zijn niet 
 alleen de vele verwijzingen die de wet kent en regelingen met betrekking tot aanpalende 
beleidsterreinen als de positie van het MKB, duurzaamheid, social return en maatschap-
pelijke waarde, maar ook de uitgebreide regelgeving. De wet kent zelf 307 bepalingen. 
Daarnaast kennen wij de richtsnoeren de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedings-
reglement Werken 2012 (ARW 2012). Uit de discussie tussen de senatoren Reuten en Fran-
ken en minister Verhagen blijkt de status van de Gids Proportionaliteit niet geheel duide-
lijk te zijn. In de toelichting bij artikel 1.10 is deze discussie opgenomen. 

Zoals gezegd is de Aanbestedingswet 2012 niet bepaald toegankelijk. Anders dan onder 
het vorige aanbestedingsregime – Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrach-
ten en Besluit aanbestedingen speciale sectoren – heeft de wetgever gekozen voor één 
wet. Dat heeft tot gevolg dat Deel 3 – dit deel behandelt de speciale sector – vele verwij-
zingen naar Deel 2 kent dat betrekking heeft op opdrachten die door (semi)overheids-
organisaties worden aanbesteed. De structuur van de Aanbestedingswet 2012 is als volgt:
• Deel 1. Dit is het algemene deel dat voor zowel de klassieke overheid als de speciale 

sectoren geldt. In dit deel zijn de begrippen omschreven. Belangrijk zijn de van toe-
passing zijnde algemene beginselen die op alle aanbestedingen van toepassing zijn 
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(artikelen 1.4 tot en met 1.6). Het betreft de beginselen transparantie, gelijkheid, pro-
portionaliteit en motivering die als een rode draad door deze wet lopen. Voorts kent 
dit deel beginselen die alleen gelden voor opdrachten met een Europese dimensie 
(artikelen 1.7 tot en met 1.10) en uitgangspunten voor opdrachten zonder Europese 
dimensie (artikel 1.11 tot en met 1.16). Voor opdrachten zonder Europese dimensie 
gaat hier gaat om onverklaarbare redenen om ‘uitgangspunten’.

• Deel 2. Dit deel heeft uitsluitend betrekking op aanbestedingen met een Europese 
dimensie die door (semi)overheidsorganisaties worden aanbesteed. In dit deel komen 
aan de orde de personele en materiele werkingssfeer en de diverse aanbestedings-
procedures met de daarbij behorende voorschriften en wettelijke minimumtermij-
nen. Hoofdstuk 2.2 behandelt de voorwaarden die gelden voor het selecteren van 
gegadigden en inschrijvers en de wijze waarop opdrachten moeten worden gegund.

• Deel 3. De speciale sectorbedrijven worden in het derde deel behandeld. Welke speci-
ale sectorbedrijven en speciale sectoropdrachten aanbestedingsplichtig zijn komt in 
hoofdstuk 3.1 aan de orde en de aanbestedingsprocedures in hoofdstuk 3.2 en 3.5. De 
hoofdstukken 3.3 en 3.4 hebben betrekking op selectie van gegadigden en inschrijvers 
en gunning van opdrachten. Dit deel kenmerkt zich door de vele verwijzingen naar 
Deel 2 en is – zoals eerder gezegd – niet bepaald toegankelijker op geworden.

• Deel 4. Dit deel heeft vooral betrekking op de afgifte van de gedragsverklaring 
–   Gedragsverklaring Aanbesteden  – vernietigbaarheid van onrechtmatig gesloten 
overeenkomsten, boetes en geschillenbeslechting. 

Voorts is van belang het Aanbestedingsbesluit op grond waarvan onder meer de (Uni-
forme) Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures, de Gids Proportionaliteit en het 
ARW 2012 hun werking ontlenen. De twee modellen Eigen verklaring en de Gids Proporti-
onaliteit (in kleur!) zijn in dit boek opgenomen.

Teneinde de Aanbestedingswet 2012 toegankelijker te maken, is artikelsgewijs de 
 relevante jurisprudentie – Europees en nationaal – opgenomen. In totaal 300 uitspraken. 
Daarnaast zijn per artikel de relevante passages uit de parlementaire behandeling van 
deze wet ter toelichting opgenomen. Het betreft de volgende kamerhandelingen:
• Memorie van Toelichting: Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 440, nr. 2;
• Advies van Raad van State en Nader Rapport: Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 

32 440, nr. 4;
• Brief van de minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer: Tweede Kamer, verga-

derjaar 2010-2011 32 440, nr. 9;
• Nota naar aanleiding van het verslag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011 32 440, 

nr. 10;
• Nota van wijzigingen: Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011 32 440, nr. 11;
• Nota naar aanleiding van het verslag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011 32 440, 

nr. 10;
• Amendement Ziengs: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 23;
• Amendement Schouten en Ziengs: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, 

nr. 24;
• Amendement Ziengs en Leegte: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 25;
• Amendement Koppejan: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 46;
• Amendement Verhoeven en Gesthuizen: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 

440, nr. 47;
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• Amendement Koppejan: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 41;
• Amendement Hamer en Wolbert: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 

54;
• Amendement Bemmel c.s: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 61;
• Amendement Verhoeven: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 440, nr. 68;
• Memorie van Antwoord: Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012 C;
• Verslag debat eerste Kamer: Eerste Kamer, Nieuwe regels Aanbestedingen EK 4, 23 

oktober 2012;
• Motie Vlietstra: Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013 J;
• Motie Reuten: Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013 M.

In de digitale versie van dit boek zijn jurisprudentie en de handelingen van de Tweede 
en de Eerste Kamer en andere relevante beleidsdocumenten artikelsgewijs toegankelijk 
 gemaakt. Eén klik en de gebruiker beschikt over de tekst!

Voor de duidelijkheid moet nog worden gewezen op het volgende. De Memorie van Toe-
lichting heeft betrekking op het Voorstel van Wet (Tweede Kamer Vergaderjaar 2009-
2010, nr. 32 440, nr. 2) en niet op de uiteindelijke aangenomen wet. Dat heeft tot gevolg dat 
de Memorie van Toelichting betrekking heeft op de artikelnummering van het wetsvoor-
stel en dus niet op de uiteindelijke nummering zoals het in de wet is opgenomen. In Deel 1 
is dat in de toelichtingen bij de artikelen van de Aanbestedingswet 2012 vermeld. In Delen 
2 en 4 is de artikelnummering van het wetsvoorstel tussen haakjes achter het artikel van 
de wet geplaatst.


