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1. Introductie

■ Introductie NS
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2. Kamerbrief 12 februari 2021

■ Achtergrond

■ Ervaren probleem: 

"Het huidige stelsel bevat diverse rechtsbeschermingsmogelijkheden, 
maar komt nog onvoldoende tegemoet aan de wens van 
ondernemers om problemen bij aanbestedingen op een 
laagdrempelige manier aan te kunnen kaarten en inhoudelijk te 
kunnen laten beoordelen.“

■ Verschillende belangen

■ Klankbordgroep
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3. Rechtsverwerking

■ Belangen aanbesteders en inschrijvers

■ Stellen van vragen:

"Het is disproportioneel het niet stellen van een vraag automatisch te laten leiden 

tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar 

inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen. Het is belangrijk dat 

inschrijvers zo vroeg mogelijk vragen presenteren.“

"Een aanbestedende dienst moet een evenwicht vinden tussen de belangen. Het 

kan in bepaalde gevallen proportioneel zijn om ná de termijn van vragen stellen 

toch nog vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld als de vraag zou kunnen leiden tot 

een wezenlijke wijziging van de opdracht"
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3. Rechtsverwerking

Een bepaling in de aanbestedingsdocumentatie die de mogelijkheid tot 

rechtsbescherming dan wel het aanhangig maken van een (bodem-)procedure 

onredelijk beperkt is disproportioneel. Eventueel kan aan de mogelijkheid van 

rechtsbescherming c.q. aanhangig maken van een (bodem-)procedure een redelijke 

(verval)termijn worden gekoppeld, voldoende lang voor een inschrijver om ook 

daadwerkelijk van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken.
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4. Klachtafhandeling

■ Onafhankelijk klachtenloket

• Invulling onafhankelijkheid

■ Opschortende termijn

• Comply or Explain?
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5. Vierde vernietigingsgrond 4.15 Aw

■ Vierde vernietigingsgrond

• Vernietiging van een reeds gesloten overeenkomst ook bij grove 
schendingen van de regels van de Aw

• In extreme gevallen?
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6. Conclusie

■ Oplossing geschetste probleem?

■ Belangenafweging te ver doorgeschoten
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