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I Ontwikkelingen 

aanbestedingsrecht 
 

Wetgeving 

  

Aanbestedingswet 2012,  

 Verankering beginselen:  

 

 •Gelijkheidsbeginsel / non-

discriminatie 

•Transparantiebeginsel  

 •Proportionaliteitsbeginsel  
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Belangrijkste wijzigingen 

• Toepasselijkheid ARW verplicht 

• Digitaal publiceren 

• Verbod onnodig samenvoegen 

• Gebod verdelen in percelen  

• Eigen verklaring 

• Proportionaliteit 



Toepasselijkheid ARW 2012 

• Verplichte toepassing 

 

• Gemotiveerd afwijken 

 

• Ook op meervoudig onderhandse 

procedure 
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 Digitaal publiceren 

 
 

• www.tenderned.nl 

 

• E-herkenning 

http://www.tenderned.nl/


Samenvoegen 

• Aw Artikel 1.5 …  voegt opdrachten 

niet onnodig samen… 
– a. de samenstelling van de relevante markt en 

de invloed van de samenvoeging op de 

toegang tot de opdracht voor voldoende 

bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf; 

– b. de organisatorische gevolgen en risico’s van 

de samenvoeging van de opdrachten voor de 

aanbestedende dienst, het speciale-

sectorbedrijf en de ondernemer; 

– c. de mate van samenhang van de 

opdrachten 
BOSCH ADVIES B.V 



Verdelen in percelen 

AW Artikel 1.5 lid 3  

 “..aanbestedende dienst.. deelt een 

opdracht op in meerdere percelen, 

tenzij hij dit niet passend acht..” 

 

Motiveren! 
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Proportionaliteit 

• Aw artikel 1.10; 

 …uitsluitend eisen, voorwaarden en 

criteria … die in een redelijke 

verhouding staan tot het voorwerp 

van de opdracht. 

 

• Gids Proportionaliteit 
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Comply or explain 

• a. Keuze procedure 

 

• B. Binnen procedure 

– Omzeteisen 

– Meer dan 1 referentieproject 

– Waarde referentieproject 

– Accountantsverklaring 

– Termijnen 

– Gunningscriteria BOSCH ADVIES B.V 



Contractuele bepalingen 

• Risico’s 

• Aansprakelijkheid 

• Garanties 

• Boetes 
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Geschillen 

Burgerlijke rechter 

 

Commissie Aanbestedingsexperts 

 

 



Aanbestedingswet 2.0 

 

• Uiterlijk 18 april 2016 

• Implementatie Europese Richtlijnen 

2014/23EU 2014/24/EU en 

2014/25/EU  

• Evaluatie Aanbestedingswet 2012 



Wat is er nieuw? 

Procedures: 

•Innovatiepartnerschap 

•Mededingingsprocedure met 

onderhandeling 

 

Meer flexibiliteit bij toepassen 

bestaande procedures 

 



Digitale 

 communicatie 

 

• Beschikbaarstelling stukken, 

• vragen en antwoorden NvI  

• Inschrijving 

 

 

 

 

 



EMVI 

 
• Beste prijs-kwaliteitverhouding 

 

• Laagste kosten op basis van 

kosteneffectiviteit 

 

• Laagste prijs 

 

 



Wijziging overeenkomst 

• Wezenlijke wijziging  

• Uitgebreide regeling voor het 

wijzigen van opdracht 

gedurende de looptijd van de 

opdracht 



 Past performance 

Zwarte lijst 

• Aanbestedende dienst mag 

inschrijvers uitsluiten die blijk hebben 

gegeven van aanzienlijke of 

voortdurende tekortkomingen bij de 

uitvoering van een eerdere 

overheidsopdracht.  

 

. 



Termijnen 

De termijnen voor referenties (5 /3 jaar) 

mogen verlengd indien nodig voor 

adequaat niveau van mededinging 

 

Termijnen voor inschrijving: 

30/30 Niet openbaar 

35 openbaar 

 

Termijn NvI: minimaal 10 dg. voor  inschrijving 

 



II Garanties en 

aansprakelijkheid 

• Uit overeenkomst 

• Uit de wet 

 

 



Garantie 
 

• Garant staat in voor 

deugdelijkheid van werk, 

levering of dienst. 

 



Aansprakelijkheid BW 

Boek 6 titel 1 toerekenbare 

tekortkoming (wanprestatie)  

 

Boek 7 titel 12 aanneming van 

werk  



BW art 6: 74  
  

Lid 1:  

Iedere tekortkoming in de nakoming van 

een verbintenis verplicht de schuldenaar 

de schade die de schuldeiser daardoor 

lijdt, te vergoeden, tenzij de tekortkoming 

de schuldenaar niet kan worden 
toegerekend. 



 BW Artikel 7: 758 lid 3 

 
De aannemer is ontslagen van de 

aansprakelijkheid voor gebreken 

die de opdrachtgever op het 

tijdstip van oplevering 

redelijkerwijs had moeten 

ontdekken. 

 



  BW Artikel 7: 761 lid  2 

De rechtsvordering verjaart in 

ieder geval door verloop van 

twintig jaren na de oplevering in 

geval van aanneming van 

bouwwerken en door verloop 

van tien jaren na de oplevering 

in alle andere gevallen 



Wetsvoorstel Kwaliteits-

borging voor het bouwen 

 Wijzigingen in : 

 

•Woningwet 

• Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 

• Burgerlijk Wetboek 



Toekomstig BW 7:758  lid 3 

 
De aannemer is aansprakelijk voor 

gebreken die bij de oplevering van het 

werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken 

niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. 

Van dit lid kan niet ten nadele van de 

opdrachtgever worden afgeweken.  

 



Aansprakelijkheid 

UAV 2012 (GC) 

Par. 12 Aansprakelijkheid van de 

aannemer na oplevering 

 

Par. 22 Garanties 



UAV 2012 Paragraaf 12 

Lid 3 : 

Na oplevering, niet meer aansprakelijk voor 

tekortkomingen tenzij gebrek: 

a Is toe te rekenen aan aannemer 

B Ondanks nauwlettend toezicht tijdens de 

uitvoering of opneming door de directie 

redelijkerwijs niet onderkend had kunnen 

worden en 

C Binnen een redelijke termijn na de 

ontdekking mededeling is gedaan. 

  

 



UAV 2012 Paragraaf 12 

• Lid 4: 
•  ...Niet ontvankelijk indien ingesteld 

– (a)vijf jaren na oplevering of 

– (b)tien jaren na oplevering  indien 

geheel of gedeeltelijk is ingestort of 

dreigt in te storten dan wel ongeschikt 

is geraakt of ongeschikt dreigt te 

geraken voor de bestemming 

waarvoor bedoeld is en dit slechts kan 

worden verholpen of kan worden 

voorkomen door het treffen van zeer 

kostbare voorzieningen 



UAV 2012 paragraaf 22 lid 2 

Indien garantie voor onderdelen: 

• Herstel op eerste aanzegging 

• Opdrachtgever maakt 

aannemelijk  

• gebrek te wijten aan 

omstandigheid die met grote 

mate van waarschijnlijkheid 
aan aannemer kan worden 

toegerekend  



Contractuele garantie 

•Waarvoor 

•Hoe lang 

•Hoe in te roepen 

•Bewijslast 

•Proportionaliteit 

•Verzekering? 

 

 



Vragen ? 
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Petra.schellekens@boschadvies.nl 

 
Geert.borkus@boschadvies.nl 
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