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Woord vooraf 

Bijna honderd jaar geleden schreef de oudoom naar wie ik ben vernoemd, mr H. van 
Romburgh, in het voorwoord bij zijn proefschrift, dat hij het tot zijn aangename plicht rekende 
naar zijn promotor zijn 'dank voor het van Ugenoten onderwijs uit te spreken'. 
Voor de totstandkoming van dit proefschrift ben ook ik veel dank verschuldigd aan mijn hoog
geachte promotors prof. mr W.G.Ph.E. Wedekind en prof. dr L.W. Gormley. Hun bezieling en 
liefde voor het aanbestedingsrecht en het Europees recht ervaar ik als zeer bijzonder. Ik voel 
mij bevoorrecht dat ik van hun kennis, betrokkenheid en ideeën gebruik mocht maken. 

Sedert de oprichting, in 1995, heb ik met beiden met veel genoegen een bestuursfunctie mogen 
delen in de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Dat is nu al bijna tien jaar. In 
deze tien jaar heeft het aanbestedingsrecht in Nederland een grote vlucht genomen. Kon in 
1995 nog worden gezegd, dat weinig rechtsgebieden zich zo weinig in de belangstelling van 
enig overheidsorgaan hebben mogen verheugen als het aanbestedingsrecht. Nu, onder meer na 
de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, kan dit definitief als 
voltooid verleden tijd worden aangemerkt. Nu kan ook worden vastgesteld, dat prof. Wedekind 
door het innemen van zijn leerstoel het aanbestedingsrecht zeker heeft gesteld als een zelfstan
dige wetenschappelijke discipline. 

De Parlementaire Enquête Bouwnijverheid en de komst van de nieuwe richtlijnen 2004/17/EG 
en 2004/18/EG hebben de Nederlandse autoriteiten geen kans gegeven hun aandacht voor het 
aanbestedingsrecht te doen laten verslappen. Dat is een goede zaak! Het aanbestedingsrecht is 
een onderwerp met een blijvende nieuwswaarde geworden. 

Mijn dank gaat ook uit naar mevrouw ir M. Vos, voormalig voorzitter van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid, en mevrouw mr M. Pe, destijds griffier van de commissie. 
Indien zij mij niet hadden gevraagd om tot de ambtelijke staf van de enquêtecommissie toe te 
willen treden, was dit proefschrift waarschijnlijk nooit tot stand gekomen. Het eindrapport van 
de enquêtecommissie 'De bouw uit de schaduw' was voor mij de directe aanleiding om deze 
'Proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten' te schrijven. 

Het achterliggende idee bij het schrijven van deze proeve van een wet was aan te tonen, dat een 
materiële omzetting van de Europese regelgeving op het terrein van overheidsopdrachten is te 
realiseren vanuit het Europese recht, zonder dat daarbij conflicten optreden met het Nederland
se rechtssysteem. Daarnaast is gebleken dat de Europeesrechtelijke mogelijkheden voor een 
nationaal wettelijk kader veel ruimer zijn, dan door velen tot nog toe werd aangenomen. Deze 
proeve van een wet heeft als uitgangspunt vanuit een wetenschappelijk vertrekpunt, waarbij 
politieke en interdepartementale belangen zo veel mogelijk - bewust - buiten beschouwing zijn 
gelaten, te komen tot een helder, coherent en wettelijk verankerd Nederlands kader voor het 
verstrekken van overheidsopdrachten. 

De Hooggeleerden Lubach, Du Perron en Van der Vlies dank ik voor hun bereidheid om toe te 
willen treden tot de promotiecommissie. 
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WOORD VOORAF 

Mijn dank geldt voorts voor de commentaren op het manuscript van mevrouw mr A.C.M. 
Fischer-Braams, de heer HJ. Kruithof, mijn stiefvader dr J.P.D.W. Payens en mr D.E. van 
Werven. 
Mijn paranimfen, mr F. Rekker en mr D. Waterman, dank ik voor hun vriendschap en hun 
kritische commentaren. Alle commentaren en suggesties waren voor mij bijzonder waardevol. 

Van het grootste belang was voor mij de steun - en vooral het geduld, als ik mij weer eens 
terugtrok om aan het manuscript te werken - die ik van mijn lieve Saskia heb mogen ontvan
gen. Zonder haar steun had ik deze eindstreep nooit gehaald. 
Mijn ouders hebben mij van kindsbeen aan steeds het belang van de interesse voor wat nieuw 
is voorgehouden. Alles is het onderzoeken waard, maar je moetje er wel voor inspannen. Dat 
was voor hen niet altijd een dankbare taak. Ik ben hen er achteraf wel dankbaar voor. 
Op deze plaats wil ik ook mijn vader gedenken. Hij zou er zo van genoten hebben om over de 
totstandkoming van dit manuscript - als juristen onder elkaar - van gedachten te wisselen. 
Ik dank ook onze drie grote zonen. Zij hebben - hoe jong zij ook zijn - het geduld en begrip 
opgebracht dat 'papa weer eens met zijn boekje bezig was'. 
Jullie allen waren de solide basis waarop ik dit resultaat heb kunnen grondvesten. Daar ben ik 
jullie dankbaar voor, heel dankbaar! 

In dit kader spreek ik ook mijn dank uit naar mijn werkgever, het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, voor de bijdrage die het voor de voltooiing van dit proefschrift 
heeft willen geven. 
Ook dank aan allen, die ik niet bij naam heb genoemd, maar dit wel hebben verdiend. Velen 
hebben mij met raad en daad - soms onbedoeld - geholpen. Resterende onvolkomenheden in 
het manuscript zijn uitsluitend mij toe te rekenen. 

De 'Summary and Conclusions' zijn vertaald door prof. dr L.W. Gormley. 
De 'Résumé et conclusions' zijn vertaald door mevrouw Brigitte Zwerver-Berret. Ik dank 
beiden hiervoor zeer. 

Het manuscript voor dit proefschrift is op 30 oktober 2004 afgesloten. Met nadien verschenen 
wetgeving, jurisprudentie en literatuur kon slechts incidenteel rekening worden gehouden. 

's-Gravenhage, 1 november 2004. 
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