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Fiscaal en juridisch

Om de Aanbestedingswet 2012 (AW12) in het juiste per-

spectief te plaatsen is het eerst van belang te weten wat aanbe-

steden inhoudt. Organisaties zijn in het kader van functieschei-

ding verplicht de inkooptaken bestellen, ontvangen, registreren 

en betalen van ingekochte producten en diensten verspreid in 

de organisatie te beleggen. Procedures geven stapsgewijs en ge-

detailleerd aan wie welke handelingen uitvoert. Inkoopproces-

sen daarentegen, lopen per definitie door vele afdelingen heen. 

Inkoopmethoden beschrijven hoe een bepaalde inkoophande-

ling uitgevoerd wordt en welke instrumenten organisaties daar-

bij gebruiken, zoals inkoopvoorwaarden, modelcontracten, le-

verancierscriteria, bestelformulieren en checklists.

Inkopen kan op vele manieren, en vaak worden allerlei ver-

schillende definities van inkoop door elkaar heen gebruikt. Uit-

gangspunt is altijd dat de inkoopfunctie voorziet in de aankoop 

van de door een organisatie benodigde goederen of diensten, 

op de juiste tijdstippen en uitgevoerd op de meest efficiënte en 

effectieve manier. Bij de primaire inkoop gaat het om de inkoop 

ten behoeve van de primaire activiteiten, zoals productie en 

verkoop. Secundaire inkoop voorziet de ondersteunende activi-

teiten van alles wat nodig is. Vaak wordt dit ook facilitaire in-

koop genoemd. Daarnaast onderscheiden we de tactische of 

initiële inkoop (de bepaling van wat nodig is, selectie van leve-

ranciers en contracteren) van de operationele inkoop (bestel-

len, bewaken van levertijden, accorderen van de facturen). Tot 

slot is er de nazorg: afhandelen van claims en creditfacturen, 

archiveren van besteldocumenten en evalueren van de leveran-

ciersprestaties.

Procedure
Aanbesteden is de procedure waarbij een opdrachtgever be-

kendmaakt dat hij een product of dienst wil aanschaffen of een 

opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om ter zake 

een inschrijving in te dienen. Iedereen kan in principe aanbe-

steden: een publieke entiteit, een commerciële organisatie en 

zelfs een privépersoon. Men spreekt van aanbesteden als de in-

koopvraag en de spelregels om tot gunning te komen duidelijk 

op papier staan en worden meegestuurd met de uitvraag. Het 

programma van eisen (PvE) beschrijft idealiter de inkoopbe-

hoefte; het PvE vormt samen met de spelregels en de inkoop-

voorwaarden het ‘bestek’.

Een aanbesteder kan op twee manieren aanbesteden: hij kan 

een oplossing of een vraag ‘in de markt zetten’. Een voorbeeld 

van een oplossingsaanbesteding is de aanbesteding voor de 

aanleg van een tweebaansweg. Het technisch bestek schrijft dan 

al expliciet voor hoe en met welke middelen en materialen de 

weg moet worden aangelegd. Omdat de oplossing in de op-

dracht volledig is voorgeschreven, kan het werk alleen worden 

gegund op basis van het guncriterium ‘laagste prijs’. 

Een ander soort aanbesteding betreft eigenlijk alleen de vraag, 

zonder specifieke oplossingsaanwijzingen. De opdrachtgever 

beschrijft een functionele behoefte aan een verbindingsweg van 

A naar B, waarbij rekening gehouden dient te worden met een 

verkeersaanbod dat bestaat uit snelverkeer met de volgende 

fracties per dag: auto’s: 1000 tot 1500, vrachtauto’s tot 30 ton: 

400 tot 750; vrachtauto’s 30 tot een maximum van 50 ton: 30 tot 

90. Het aanbod moet bovendien een meerjarenonderhoudsplan 

bevatten dat maximaal 50 procent verkeersbelemmerend is in 

de avond en nachtelijke uren en niet meer tijd in beslag neemt 

dan 6 x 12 uur per jaar. ‘De verbinding moet minimaal 25 jaar 

functioneren, waarbij het verkeersaanbod over de fracties met 

25 procent kan toenemen.’ Het guncriterium bij een dergelijke 

aanbesteding is de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ 

(EMVI). 

De aanbesteding als zodanig kan ook op verschillende manie-
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ren vorm krijgen. De aanbesteder kan een aantal bedrijven uit-

nodigen om een inschrijving (offerte) te doen: dan spreken we 

van een ‘meervoudig onderhandse procedure’. Er kan ook op 

basis van een openbare publicatie worden aanbesteed: natio-

naal, Europees en zelfs op wereldschaal. 

Aanbestedingswet 2012 (AW12)

De AW12 geeft zowel de aanbestedende entiteit als de inschrij-

vende partijen de wettelijke kaders voor rechten en plichten die 

van toepassing zijn op een individuele aanbesteding.

Inkoop- en aanbestedingsstrategie

Aanbesteden is dus een procedure. Een aanbesteding staat 

nooit op zichzelf. De noodzaak tot aanbesteden komt voort uit 

een inkoop- en aanbestedingsstrategie die, afhankelijk van  

de inkoopvolwassenheid van de organisatie, in meerdere of 

mindere mate recht doet aan de continuïteitsstrategie van de 

organisatie, op de middellange en lange termijn. Dergelijke 

aanbestedingen zijn dan ook het directe resultaat van een in-

koopbehoefte die gebaseerd is op echte ketenintegratie en 

meerwaarde biedt voor zowel de aanbieder, de aanbesteder als 

de eindklant. 

Vanuit deze optiek gaat de inkoopfunctie dan ook verder dan 

alleen maar (zo min mogelijk) geld uitgeven. Ook de Inkoop- 

en aanbestedingsfunctie kan substantieel bijdragen aan de 

maatschappelijke en financiële doelstellingen van zowel een  

publieke instelling als een commerciële onderneming.

Inkoop en verkoop onscheidbaar

Een aanbesteding heeft tot doel de markt uit te dagen om een 

passende inschrijving te doen. De inschrijving met het hoogst 

onderscheidende vermogen kan op basis van de aanbestedings-

stukken de gunbeslissing krijgen. Worden er vervolgens geen 

(succesvolle gerechtelijke) procedures ingesteld tegen deze gun-

beslissing, dan kan de feitelijke aankoopovereenkomst tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer worden ondertekend. In feite 

is het dus de aanbestedende dienst die het onderscheidend ver-

mogen van de inschrijvers moet uitdagen. De vraag is of de 

aanbesteder daartoe wel altijd in staat is, of hij nu een oplossing 

aanbesteedt of een probleem. Denk bijvoorbeeld aan de vele 

mislukte ICT-projecten van de overheid. 

Meer concurrentie

De Aanbestedingswet 2012, die op 1 april 2013 in werking is 

getreden, geeft zo goed mogelijk een Nederlandse invulling aan 

de Europese aanbestedingsregels. De bedoeling van de nieuwe 

wet is, dat er meer concurrentie mogelijk wordt doordat meer 

ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht. 

De administratieve lasten van de procedure zouden lager wor-

den en er komt meer lijn in de aanbestedingsprocedures. Dat 

moet dan leiden tot betere naleving van de regels, effectievere 

besteding van belastinggeld en een eenvoudiger afhandeling 

van klachten. Daarbij moet de nieuwe wet zelfstandigen zonder 

personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf betere kan-

sen bieden op overheidsopdrachten.

Motiveren

De rode draad van het wet- en regelgevend kader is: motivatie. 

Waarom hebt u als aanbesteder deze inkoopbehoefte? Waarom 

kiest u voor die bijzondere procedure en eisen? Waarom voor 

deze wensen en waarom waardeert u die wensen met die pun-

ten? Hoe beoordeelt u, met wie, en zijn die mensen deskundig 

genoeg? Op welke gronden wijst u de afgewezen partijen af, 

met welke motivatie per sub-subcriterium? 

De aanbestedende dienst doet er verstandig aan veel van derge-

lijke overwegingen in beleid vast te leggen en formats aan te 

maken waarop alle motivatieonderdelen standaard op terugko-

men. De inkoopafdeling zal eens te meer de achterban (budget-

houders, materiedeskundigen, controllers, projectleiders, etc.) 

moeten adviseren, en wellicht ook trainen, in ‘aanbesteden 

anno nu’. Overigens, wat gebeurt er als de bid- of tendermana-

ger vanuit de inschrijvende kant alsnog calculatief een verkeer-

de inschatting maakt die tot een gunning leidt? Geen controller 

die dat financiële gat kan dichten.

 

Marktverkenning

De kracht van succesvol aanbesteden ligt echter eerst en vooral 

aan de voorkant. Het als standaardmethode uitvoeren van een 

professionele marktverkenning is een eerste vereiste. Immers, 

niet adequaat en onprofessioneel de aanbiedersmarkt verken-

nen zal snel leiden tot een verkeerde aanbestedingsstrategie, 

met alle gevolgen van dien. 

Aan de aanbiederskant is het noodzakelijk de eigen marktpo-

tentie te beoordelen, in de eerste plaats bij bestaande klanten. 

Welke prospects besteden wat aan? Wat zijn de winkansen en 

hoe zijn deze te beïnvloeden? Echt gaan voor win-win bij die 

partijen die aan ketenintegratie doen? De gok nemen bij aanbe-

stedende partijen die een lagere inkoopvolwassenheid hebben? 

Alles valt of staat bij adequate business intelligence. 

 

Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit beschouwt het proportionaliteitsbe-

ginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedings-

recht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes  
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De AW12 regelt enkele zaken die nieuw zijn ten opzichte van de 

eerdere regelgeving. Volgens de wet mogen opdrachten niet meer 

zonder goede reden worden geclusterd. De belangrijkste wijzigingen 

zijn de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden ge-

steld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoor-

waarden, de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht split-

sen van opdrachten en de bepalingen voor het beperken van de 

kosten van het deelnemen aan een aanbesteding.

Tot 1 april 2013 waren de Europese aanbestedingsrichtlijnen natio-

naal van toepassing via de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedin-

gen. Deze voorschriften werden verder uitgewerkt in het Besluit 

aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en in het Be-

sluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). De Europese rechts-

beschermingsrichtlijnen waren geïmplementeerd via de Wet imple-

mentatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira). Deze 

wet en besluiten zijn per 1 april 2013 vervangen door de AW12. De 

raamwet met de daaronder hangende besluiten en de Wira zijn met 

de inwerkingtreding van de AW12 ingetrokken.

Na inwerkingtreding van de AW12 mag de aanbestedende dienst in 

principe niet meer om een verklaring omtrent gedrag (VOG/VOGrp) 

vragen. De Gedragsverklaring Aanbesteden is hiervoor in de plaats 

gekomen. De AW12 bepaalt dat een VOG/VOGrp tot een jaar na de 

inwerkingtreding van de wet gebruikt mag worden, tenzij de verkla-

ring op het moment van indienen ouder is dan één jaar. 

De AW12 bestaat uit vier delen:

Deel 1 Algemene bepalingen voor alle opdrachten. Hierin treft u 

begripsbepalingen – definities, de beginselen en uitgangspunten bij 

(Europese) procedures met voorafgaande aankondiging en meervou-

dig onderhandse procedures. De administratieve voorschriften bij 

aanbestedingen zoals voorschriften voor het elektronische systeem 

van aanbesteden via TenderNed en het beperken van administratie-

ve lasten. Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 ARW 2012 is 

verplicht gesteld voor het aanbesteden van werken onder de Euro-

pese aanbestedingsdrempels. 

Deel 2 Bepalingen voor het aanbesteden van overheidsopdrachten 

gelijk aan of boven de Europese aanbestedingsdrempels, voorheen 

Bao.

Deel 3 Bepalingen voor het aanbesteden van opdrachten door speci-

ale sectorbedrijven gelijk aan of boven de Europese aanbestedings-

drempels, voorheen Bass.

Deel 4 Overige bepalingen. Gedragsverklaring aanbesteden, regels 

met betrekking tot elektronisch aanbesteden en regels met betrek-

king tot rechtsbescherming, klachten en evaluatie.

 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Bao en Wira

Objectiviteit, Alle opdrachten (artikel 1.4)

Een aanbestedende dienst moet bij een opdracht op objectieve 

gronden kiezen:

 ~ welk type aanbestedingsprocedure hij gebruikt;

 ~ welke ondernemer of ondernemers hij toelaat tot de procedure.

Een aanbestedende dienst moet op verzoek van ondernemer zijn 

keuze schriftelijk motiveren.

Maatschappelijke waarde creëren, Alle opdrachten (artikel 1.4)

Een aanbestedende dienst moet zorgen voor het leveren van zo veel 

mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een over-

eenkomst. 

Samenvoegen en splitsen, Alle opdrachten (artikel 1.5)

Opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd. Als op-

drachten worden samengevoegd moet een aanbestedende dienst dit 

in de aanbestedingsstukken motiveren. Een opdracht moet worden 

opgedeeld in meerdere percelen. Als dit niet passend is, moet een 

aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken motiveren. 

Beperking administratieve lasten, Alle opdrachten (artikel 1.6)

Aanbestedende diensten moeten administratieve lasten zo veel mo-

gelijk beperken.

 

Non-discriminatie/gelijkheidsbeginsel, Europese aanbestedingen (ar-

tikel 1.8) en nationale aanbestedingen (artikel 1.12)

Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke en 

niet-discriminerende wijze.

 

Meervoudig onderhandse procedure (artikel 1.15)

Een aanbestedende dienst behandelt de inschrijvers op gelijke wij-

ze.

 

Transparantiebeginsel, Europese aanbestedingen (artikel 1.9) en na-

tionale aanbestedingen (artikel 1.12)

Een aanbestedende dienst handelt transparant.

 

Meervoudig onderhandse procedure (artikel 1.15)

Een aanbestedende dienst deelt alle inschrijvers de gunningsbeslis-

sing met de relevante redenen mee.

 

Proportionaliteit, Alle opdrachten (artikel 1.10, 1.13 en 1.16)

Eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen 

moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Bij AMvB 

wordt een richtsnoer aangewezen met voorschriften hoe aan te wij-

zen aanbestedende diensten hieraan uitvoering moeten geven. Het 

Aanbestedingsbesluit wijst de Gids Proportionaliteit aan voor alle 

aanbestedende diensten. Een aanbestedende dienst past de voor-

schriften toe of motiveert een afwijking in de aanbestedingsstuk-

ken.

Grootste veranderingen bij aanbesteden
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Aankondigingen, Europese en nationale aanbestedingen (artikel 1.18)

(Voor)aankondigingen moeten plaatsvinden via het elektronisch 

systeem voor aanbestedingen (bedoeld wordt TenderNed). De minis-

ter draagt zorg voor het systeem.

 

Eigen verklaring, Europese aanbestedingen (artikel 1.19), nationale 

aanbestedingen (artikel 2.84) en meervoudig onderhandse procedure 

met uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen (artikel 2.85)

Een aanbestedende dienst moet het vastgestelde model eigen ver-

klaring gebruiken en moet daarbij aangeven welke gegevens en in-

lichtingen moeten worden verstrekt. Met een eigen verklaring kan 

een ondernemer aangeven:

 ~ of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn;

 ~ of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen;

 ~ of hij voldoet aan technische specificaties en uitvoeringsvoor-
waarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd 
zijn op sociale overwegingen;

 ~ of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.

 

Gedragsverklaring, Europese en nationale aanbestedingen en meer-

voudig onderhandse procedure met uitsluitingsgronden (artikel 1.20)

Een ondernemer kan met een door de minister van Justitie afgegeven 

gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan twee jaar) aantonen 

dat uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Het gaat 

om onherroepelijke veroordelingen in de voorafgaande vier jaar.

 

Aanbestedingsstukken kosteloos, Alle opdrachten (artikel 1.21 en 

2.66)

Aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden 

gesteld.

ARW 2012 toepassen, Werken onder de drempel (artikel 1.22)

Bij AMvB wordt een richtsnoer met voorschriften aangewezen voor 

werken onder de drempel. Het Aanbestedingsbesluit (AMvB) wijst 

het aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) aan. Een 

aanbestedende dienst past deze voorschriften toe of motiveert in 

de aanbestedingsstukken waarom niet.

 

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn 2B-dien-

sten, Europese aanbestedingen (artikel 2.38 en 2.39)

Voor diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

wordt de procedure voor 2B-diensten toegepast, tenzij de aanbestedende 

dienst anders besluit. 

Een aanbestedende dienst moet bij 2B-diensten met een duidelijk grens-

overschrijdend belang voor een passende mate van openbaarheid van 

aankondiging van de opdracht zorgen.

 

Afzien van toepassing uitsluitingsgronden, Europese aanbestedingen 

(artikel 2.88)

Afzien van toepassing uitsluitingsgronden mag bij dwingende rede-

nen van algemeen belang en als het bedrijf in kwestie voldoende 

maatregelen heeft genomen om het vertrouwen te herstellen en als 

uitsluiting niet proportioneel is gezien de verstreken tijd sinds ver-

oordeling en het voorwerp van de opdracht.

 

Geschiktheidseisen, Europese aanbestedingen (artikel 2.90)

Geschiktheidseisen mogen geen betrekking hebben op de omzet, 

tenzij een aanbestedende dienst dit met zwaarwegende argumenten 

motiveert in de aanbestedingsstukken. Als toch eisen gesteld wor-

den, dan niet meer dan 300 procent van de opdrachtwaarde.

 

Termijn motivering afwijzing, Europese aanbestedingen (artikel 

2.103)

Een aanbestedende dienst stelt een afgewezen gegadigde uiterlijk 

binnen vijftien dagen na ontvangst van een verzoek daartoe in ken-

nis van de redenen voor afwijzing.

 

EMVI verplicht, Europese aanbestedingen (artikel 2.114)

Een aanbestedende dienst is verplicht te gunnen op criterium EMVI. 

Het niet toepassen van de laagste prijs mag alleen als een aanbe-

stedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.

 

Werken onder de drempel

Een aanbestedende dienst is bij een opdracht voor werken onder de 

drempel verplicht te gunnen op criterium EMVI. Het niet toepassen 

van de laagste prijs mag alleen als een aanbestedende dienst in de 

aanbestedingsstukken motiveert waarom. 

Uitleg: 

artikel 1.22 Aanbestedingswet wijst een richtsnoer aan voor werken 

beneden de drempel. Volgens artikel 11 van het Aanbestedingsbesluit 

is ARW 2012 dit richtsnoer. Het ARW 2012 schrijft EMVI voor tenzij... .  

Verlengde Alcatel-termijn, Europese aanbestedingen (artikel 2.127)

Een aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn van ten 

minste twintig kalenderdagen in acht voor het sluiten van de over-

eenkomst. 

Proces-verbaal, Europese aanbestedingen (artikel 2.132)

Een aanbestedende dienst moet over de gunning een proces-ver-

baal opstellen. Dit proces-verbaal omvat onder meer namen van 

uitgekozen gegadigden met motivering, namen en motivering van 

afgewezen gegadigden, namen en motivering van afgewezen in-

schrijvingen, motivering voor keuze winnaar, omstandigheden bij 

toepassing bijzondere procedure, reden van eventueel niet-gun-

nen.
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die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaar-

den die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding 

dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden 

opdracht. 

Het anders denken en werken dat door de Gids en overige do-

cumenten noodzakelijk wordt, zal bij veel betrokkenen tot on-

zekerheid leiden. 

Rechtsonzekerheid

Naast de invoering van de Gids Proportionaliteit zijn er nogal 

wat fouten en verschillen tussen de verschillende documenten 

geconstateerd. Zo zijn er onder meer interpretatieverschillen en 

fouten in artikelnummers en doorverwijzingen geconstateerd. 

Al met al blijft er – ook met de  wet – een behoorlijke rechtson-

zekerheid bestaan, met alle gevolgen van dien. De wetgever 

heeft hiervoor twee oplossingen bedacht, de zogenaamde klach-
tenprocedure en een commissie van experts. Elke aanbesteding 

dient de mogelijkheid van een klachtenprocedure te bieden, via 

een eigen klachtendesk, de externe Klachtendesk Aanbesteden 

of via de commissie. 

Laagste prijs of EMVI

Tot op heden is het guncriterium ‘laagste prijs’ het meest toege-

past. Door schade en schande wijzer geworden, schrijft de 

AW12 het guncriterium EMVI verplicht voor, tenzij een aanbe-

stedende partij zwaarwegende redenen heeft om hiervan af te 

wijken.

Wettelijk kader onder drempelbedragen

De AW12 geeft veel meer wettelijke kaders, richting en invul-

ling, die voor zowel aanbestedende diensten als voor inschrij-

vende partijen van groot belang zijn. Wellicht het belangrijkste 

is dat er nu een wettelijk kader is onder de Europese drempel-

bedragen. Voor de lagere overheden (gemeenten, provincies, 

enz.) zijn de Europese drempelbedragen voor 2014 en 2015  

€ 207.000 exclusief btw voor diensten en leveringen en  

€ 5.186.000 exclusief btw voor werken. Voor de overige drem-

pelbedragen zie www.helpdeskaanbesteden.nl.

Studeren of enkeltje rechtbank

Beslaat het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrach-

ten (Bao) nog geen 60 pagina’s, het nieuwe wet- en regelgevend 

kader komt al aardig in de buurt van de 1000 pagina’s tekst. 

Hierbij onderscheiden we:

 ~  Europees: de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18;

 ~  nationaal: de AW12, inclusief de memorie van toelichting;

 ~  Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s): Gids Proporti-
onaliteit, Aanbestedingsreglement Werken 2012, uniforme 

eigen verklaring;

 ~  flankerend beleid: klachtenprocedure, Richtsnoer Diensten 

en Richtsnoer Leveringen;

 ~  lokaal: eigen inkoop en aanbestedingsbeleid, specifieke voor-

waarden en spelregels per aanbesteding.

Van de aanbestedende dienst wordt verwacht dat deze de wet 

kent, begrijpt en succesvol kan inzetten, en rechtmatig en doel-

matig kan aanbesteden. Is de aanbesteder niet voldoende op de 

hoogte, maakt hij fouten of heeft hij de schijn tegen, dan is een 

rechtsmiddel snel ingezet. Ook de inschrijvers moeten de nieu-

we zienswijze en de daarmee gepaard gaande kansen zien en 

doorgronden om succesvol te kunnen inschrijven op aanbeste-

dingen nieuwe stijl. Wie zich niet adequaat in de materie ver-

diept zal steeds minder aanbestedingen binnenhalen. 

EMVI, maar hoe?

Een belangrijke sector waar een drastische inhaalslag noodza-

kelijk is wordt gevormd door die branches waarin organisaties 

gewend zijn aan het aanbesteden van de oplossing, zodat alleen 

een prijs gegeven moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

de bouw of de grond-, weg- en waterbouwsector. Vooral deze 

groep inschrijvers wordt nu uitgedaagd om de meest onder-

scheidende inschrijving in te dienen op basis van zowel kwali-

tatieve als financiële criteria. Maar hoe schrijft u een onder-

scheidend PvA of een meerjarenonderhoudsplan waarbij u niet 

alleen het gevraagde moet realiseren, maar ook voor een lange 

tijd moet onderhouden voor eigen rekening en risico?

Samenvatting en conclusie

Al met al hebben we te maken gekregen met heel wat wijzigin-

gen en zienswijzen (zie ook de kadertekst). Voor zowel aanbe-

steder als inschrijver zal het de kunst zijn al die informatie te 

doorgronden en te weten waar hij binnen zijn bedrijf en sector 

het verschil kan maken. 

In al de jaren waarin ik zowel aanbestedende diensten als het 

bedrijfsleven op alle aspecten rondom het thema aanbesteden 

heb begeleid en getraind, is mij vooral één punt extra opgeval-

len: de algemene motivatie om rechtmatig aan te besteden. Dit 

terwijl de rechtmatigheid geen meerwaarde voor uw onderne-

ming heeft en doelmatigheid wel. Het wet- en regelgevend ka-

der heeft tot doel de aanbestedingsfunctie te professionaliseren. 

Professioneel en doelmatig aanbesteden focust op meerwaarde 

voor alle stakeholders, op ketenintegratie en wederzijdse conti-

nuïteit. 

Omdat de Aanbestedingswet een herimplementatie is van het 

Bao en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) en 

de Wet Implementatie Rechtsbeschermingrichtlijnen Aanbeste-

den (Wira) nu is opgenomen in de AW12 worden de raamwet 

EEG-voorschriften aanbestedingen, het Bao, het Bass en de 

Wira ingetrokken. 
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