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Bijlage 

DOORLOPENDE TEKST VAN HOOFDSTUK 1 VAN DE PROEVE VAN EEN WET 

HOOFDSTUK 1 

Procedures voor het verstrekken van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken 

Titel 1 
Definities en algemene beginselen 

Artikel 1.1.1. [Begripsbepalingen en definities] 
In deze wet wordt verstaan onder: 
1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken. 
2. Overheidsopdrachten: schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen één of meer 

ondernemers en één of meer aanbestedende diensten zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoe
ring van werken, de levering van producten of de verlening van diensten in de zin van deze wet. 

3. Overheidsopdrachten voor werken: overheidsopdrachten die betrekking hebben op hetzij de uitvoe
ring, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van werken in het kader van één van de in bijlage 1 
bij deze wet vermelde werkzaamheden of van een werk, dan wel het laten uitvoeren met welke mid
delen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. 

4. Werk: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, waaronder beplan
tingen en natuurbouw, dat bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. 

5. Overheidsopdrachten voor leveringen: andere dan in het vorige lid bedoelde overheidsopdrachten die 
betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van produc
ten. 

6. Overheidsopdrachten voor diensten: andere overheidsopdrachten dan overheidsopdrachten voor 
werken of leveringen, die betrekking hebben op het verrichten van de in bijlage II van deze wet be
doelde diensten. 

7. Bijzondere of uitsluitende rechten: al die rechten waarbij een aanbestedende dienst aan de rechtver
krijgende een zodanig recht verstrekt op grond waarvan alleen deze dit recht mag uitoefenen. 

8. Concessieovereenkomst voor openbare werken: een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een 
overheidsopdracht voor werken, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te 
voeren werken bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, op 
basis van een te betalen prijs. 

9. Concessieovereenkomst voor diensten: een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een over
heidsopdracht voor diensten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te verlenen 
diensten bestaat hetzij uit uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij in dit recht, op basis van 
een te betalen prijs. 

10. Elektronische veiling: een zich langs elektronische weg herhalend proces voor de presentatie van 
nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen dat 
plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en een objectieve klassering van 
de inschrijvingen op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt. 

I I. In het kader van de uitvoering van deze wet omvat de term 'leverancier', "dienstverlener' of'aanne
mer' elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of elke aanbestedende dienst, dan wel elke combinatie 
van deze personen of instanties die respectievelijk producten, diensten of de uitvoering van werk
zaamheden op het terrein van werken op de markt aanbiedt. 
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12. Ondernemer: een leverancier, een dienstverlener of een aannemer. De ondernemer die een inschrij
ving heeft ingediend, wordt 'inschrijver' genoemd. De ondernemer die heeft verzocht om een uit
nodiging tot deelneming aan een niet-openbare procedure of aan een procedure van gunning door on
derhandelingen, wordt "gegadigde' genoemd. 

13. Aanbestedende diensten: de rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, tweede boek van het Burgerlijk 
Wetboek, de bij of krachtens de wet opgerichte rechtspersonen, publiekrechtelijke instellingen en 
verenigingen gevormd door één of meer van deze lichamen dan wel één of meer van deze publiek
rechtelijke instellingen. 
Publiekrechtelijke instelling: instellingen voor intramurale zorg, de ziekenfondsen, de woningbouw
corporaties, de universiteiten en hogescholen en verder iedere instelling, 
a. die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, niet 

zijnde van industriële of commerciële aard en 
b. rechtspersoonlijkheid bezit en 
c. waarvan of de activiteiten in hoofdzaak door één of meer aanbestedende diensten worden gefi

nancierd, of waarvan het beheer is onderworpen aan toezicht door een aanbestedende dienst, of 
de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan voor meer 
dan de helft door één of meer aanbestedende diensten is aangewezen. 

De indicatieve, niet-limitatieve lijst van de Nederlandse instellingen en categorieën publiekrechtelijke 
instellingen die aan de in dit lid genoemde criteria voldoen, is in bijlage III bij deze wet opgenomen. 

14. Aankoopcentrale: een aanbestedende dienst die: 
voor aanbestedende diensten bestemde leveringen of diensten verwerft of 
overheidsopdrachten gunt, dan wel raamovereenkomsten of raamcontracten sluit met betrek
king tot voor aanbestedende diensten bestemde werken, leveringen of diensten. 

15. Schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel, dat kan worden gelezen, gereproduceerd en 
vervolgens medegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen 
informatie bevatten. 

16. 'Voornemen tot gunning': de schriftelijke mededeling van de aanbestedende dienst aan één of meer 
inschrijvers of een combinatie van inschrijvers in het kader van de afronding van een procedure als 
bedoeld in artikel 1.3.1, waarin de aanbestedende dienst schriftelijk het voornemen uitspreekt de aan
bestede overheidsopdracht aan één of meer inschrijvers of een combinatie van inschrijvers te gunnen. 

17. Overeenkomst: de overeenkomst die, na de op de voet van artikel 1.5.3.18. in acht genomen wacht-
periode, wordt gesloten tussen de aanbestedende dienst en één of meer ondernemers of combinatie 
van ondernemers, aan wie een voornemen tot gunning is gezonden. 

18. Raamovereenkomst: een overeenkomst tussen één of meer ondernemers en een of meer aanbesteden
de diensten met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden met betrekking tot het 
plaatsen van opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de 
beoogde hoeveelheden. Door het aangaan van een raamovereenkomst verbinden de ondernemers zich 
tot het in acht nemen van bepaalde door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden voor op
drachten die op grond van de overeenkomst kunnen worden geplaatst. 

19. Raamcontract: een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten met één of meer onder
nemers, waarvoor deze een overeenkomstig deze wet bedoelde procedure hebben gevolgd en met die 
inschrijver of die inschrijvers een overeenkomst heeft gesloten op basis waarvan de ondernemer dan 
wel de ondernemers zich heeft, onderscheidenlijk hebben verbonden, bepaalde, op basis van in meer 
of mindere mate vooraf gespecificeerde voorwaarden, nadere opdrachten uit te voeren, waarbij de 
aanbestedende dienst zich heeft verbonden deze nadere opdrachten bij die ondernemer onderschei
denlijk die ondernemers te plaatsen. 

20. Ontwerpoplossing: een voorlopige aanduiding van het soort oplossing dat een gegadigde voornemens 
is voor te stellen om aan de behoeften en de eisen van de aanbestedende dienst te voldoen. Voor 
overheidsopdrachten voor diensten bestaat deze ontwerpoplossing niet in een plan of een ontwerp in 
de zin van prijsvragen als bedoeld in artikel 1.5.7.1. 

21. Onherroepelijke uitspraak: iedere onherroepelijke veroordeling op basis van een einduitspraak van 
een nationale rechter, een voor erkenning door de rechter in aanmerking komend scheidsrechtelijk 
vonnis, een onherroepelijke beschikking van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in het kader van 
de Mededingingswet, een door een ondernemer aanvaard transactievoorstel ter voorkoming van straf-
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rechtelijke vervolging als bedoeld in artikel 74 en verder van het Wetboek van Strafrecht, dan wel 
een daaraan gelijk te stellen maatregel in een der andere lidstaten van de Europese Unie. 

22. Elektronisch middel: een middel waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur voor 
gegevensverwerking (met inbegrip van digitale compressie) en gegevensopslag, alsmede van ver
spreiding, overbrenging en ontvangst door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen 
of andere elektromagnetische middelen. 

23. De 'Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten', hierna CPV (Common Procurement 
Vocabulary) genoemd, verwijst naar de op overheidsopdrachten toepasselijke referentie nomencla
tuur als vastgesteld bij Verordening (EG) 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
5 november 2002 (PbEG 2002, nr. L 340), als gewijzigd bij Verordening (EG) 2151/2003 van de 
Europese Commissie van 16 december 2003 tot wijziging van verordening (EG) nr. 2195/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheids
opdrachten (CPV) (PbEU 2003, nr. L 329), en zorgt voor overeenstemming met de overige bestaande 
nomenclaturen. In geval van uiteenlopende interpretaties betreffende het toepassingsgebied van deze 
richtlijn als gevolg van mogelijke discrepanties lussen de CPV-nomenelatuur en de in bijlage I be
doelde nomenclatuur 'Nomenclature générale des Activiste économiques dans les Communautés 
Européennes (NACE)', of tussen de CPV-nomenelatuur en de in bijlage II bedoelde nomenclatuur 
van de centrale productclassificatie (CPC) (voorlopige versie), zijn respectievelijk de NACE-
nomenclatuur en de CPC-nomenclatuur van toepassing. 

24. Voor de toepassing van artikel 1.2.2.5., artikel 1.5.7.1., vierde lid, onder b, en artikel 1.7.1.2., onder 
b, wordt verstaan onder: 
a. openbaar telecommunicatienet: de openbare telecommunicatie-infrastructuur waarmee signalen 

tussen bepaalde eindstations van het net kunnen worden overgebracht door middel van draden, 
straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen; 

b. eindstation van het net: het geheel van materiële verbindingen en technische toegangsspecifica
ties die deel uitmaken van het openbare telecommunicatienet en die nodig zijn om toegang tot 
dit openbare net te krijgen en met behulp daarvan doeltreffend te communiceren; 

c. openbare telecommunicatiediensten: de door één of meer telecommunicatieorganisaties ver
zorgde telecommunicatiediensten waarvan het aanbod door de Staat specifiek aan hen is opge
dragen; 

d. telecommunicatiediensten: diensten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het overbrengen en 
doorgeven van signalen op het openbare telecommunicatienet door middel van telecotnmunica-
tietechnieken, met uitzondering van radio-omroep en televisie. 

25. Voor de toepassing van artikel 1.7.2.1. wordt onder een 'verbonden onderneming' verstaan, elke 
onderneming waarop de concessiehouder direct of indirect een overheersende invloed kan uitoefenen, 
of elke onderneming die een overheersende invloed kan uitoefenen op de concessiehouder of die, 
tezamen met de concessiehouder, onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere on
derneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op haar van toepassing zijnde voor
schriften. Het vermoeden van overheersende invloed bestaat wanneer een onderneming, direct of in
direct, ten opzichte van een andere onderneming: 
a. de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit; of 
b. beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming 

uitgegeven aandelen; of 
c. meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het toezichthou

dend orgaan van de onderneming kan benoemen. 
26. Voor de toepassing van artikel 1.5.2.1. wordt onder een 'kopersprofiel' verstaan een door de aanbe

stedende dienst opgesteld overzicht dat informatie bevat over lopende en voorgenomen aanbeste
dingsprocedures van een aanbestedende dienst. 

Artikel 1.1.2. [Gelijke behandeling, discriminatieverbod en transparantie] 
1. Aanbestedende diensten handelen bij het plaatsen van overheidsopdrachten in overeenstemming met de 

beginselen van gelijke behandeling, van transparantie en het discriminatieverbod. 
2. Bij het plaatsen van overheidsopdrachten passen aanbestedende diensten even gunstige voorwaarden 

toe op ondernemers afkomstig uit andere landen die deelnemer zijn aan de multilaterale handelsbe
sprekingen van de tijdens de Uruguayronde gesloten overeenkomst inzake overheidsopdrachten. 
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hierna genoemd "de WTO-overeenkomst', en ondernemers uit een van de lidstaten van de Europese 
Unie. 

Artikel 1.1.3. [Termijnen] 
1. Voor de toepassing van deze wet, tenzij deze wet of een aanbestedende dienst uitdrukkelijk anders 

bepaalt, wordt verstaan onder een dag: een kalenderdag. 
2. Indien een in deze wet in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of 

handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze 
termijn begrepen. 

3. Een in deze wet genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur daarvan en eindigt bij het 
einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan. 

4. Indien de laatste dag van een in deze wet genoemde termijn valt op een zaterdag, een zondag of een 
algemeen erkende feestdag, als bedoeld in de Algemene termijnenwet, dan wel een door de overheid, 
een met betrekking tot de desbetreffende aanbestedende dienst van kracht zijnde collectieve arbeids
overeenkomst dan wel een door het bevoegd gezag van de desbetreffende aanbestedende dienst voor
geschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt deze termijn, tenzij de aan
bestedende dienst in de aanbestedingsstukken uitdrukkelijk anders bepaalt, op de eerstvolgende 
werkdag. 

Artikel 1.1.4. [Toekenning van bijzondere of uitsluitende rechten: non-discriminatieclausule] 
Een aanbestedende dienst die aan een organisatie die zelf geen aanbestedende dienst is, bijzondere of 
uitsluitende rechten, als bedoeld in artikel 1.1.1., zevende lid, verleent om openbare diensten te verrichten, 
wordt door de aanbestedende dienst bij het verlenen van die rechten als voorwaarde gesteld dat in het geval 
die organisatie opdrachten voor leveringen verstrekt in het kader van die activiteit, het beginsel van non-
discriminatie op grond van nationaliteit naleeft. 

Artikel 1.1.5. [Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom] 
1. Onverminderd de in artikel 1.3.11., respectievelijk artikel 1.5.3.16. vastgestelde verplichtingen 

inzake de bekendmaking van overheidsopdrachten en informatieverstrekking aan de gegadigden en 
de inschrijvers, eerbiedigen de aanbestedende diensten het vertrouwelijke karakter van alle door 
ondernemers verstrekte inlichtingen en informatie, voor zover deze gegevens niet openbaar zijn, dan 
wel deze in het kader van de parlementaire controle openbaar - in voorkomend geval onder vertrou
welijke kennisneming door de leden van de Staten-Generaal - moeten worden gemaakt. 

2. De aanbestedende dienst en de ondernemers eerbiedigen de intellectuele eigendomsrechten op ge
gevens en bescheiden die zij elkaar over en weer in het kader van een aanbestedingsprocedure ter be
schikking stellen. 

Artikel 1.1.6. [Ondernemers] 
1. Combinaties van ondernemers kunnen deelnemen aan procedures voor het plaatsen van overheidsop

drachten. Een aanbestedende dienst mag van een combinatie een bepaalde rechtsvorm verlangen na 
het verstrekken van de opdracht aan deze combinatie en dit door de aanbestedende dienst voor de 
goede uitvoering van die opdracht noodzakelijk wordt geacht. 

2. Ondernemers die krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de 
desbetreffende verrichting uit te voeren of dienst te verlenen, mogen bij procedures voor overheids
opdrachten niet worden afgewezen uitsluitend op grond van het feit dat zij hetzij een natuurlijke per
soon, hetzij een rechtspersoon zouden moeten zijn. 

3. Voor overheidsopdrachten voor diensten en werken, alsmede voor overheidsopdrachten voor leverin
gen die bijkomende diensten of werkzaamheden voor het aanbrengen en het installeren inhouden, kan 
van rechtspersonen worden verlangd dat zij in de inschrijving of in het verzoek tot deelneming de 
namen en de beroepskwalificaties vermelden van de personen die met de uitvoering van de desbetref
fende verrichtingen worden belast. 
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Artikel 1.1.7. [Advies bij opstellen specificaties] 

Een aanbestedende dienst mag bij het opstellen van specificaties vooreen bepaalde opdracht advies vragen 

of aanvaarden van ondernemers, tenzij een dergelijk advies leidt tot uitschakeling van de eerlijke mededin

ging-

Artikel 1.1.8. [Informatieplicht ten aanzien van wettelijke verplichtingen en antecedentenonderzoek] 
1. Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten en voor werken kan de 

aanbestedende dienst in het bestek opnemen bij welke overheidsorganen inschrijvers informatie kun
nen verkrijgen over de verplichtingen die gelden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, de af
dracht van sociale premies en belastingen, bescherming van het milieu en arbeidsvoorwaarden in het 
kader van de uitvoering van de desbetreffende opdracht in het gebied of de plaats waar de diensten 
moeten worden verleend of de werken moeten worden uitgevoerd, en die zullen gelden gedurende de 
uitvoering van de opdracht op de plaats waar de diensten worden verleend of de werkzaamheden 
worden verricht. 

2. Indien de aanbestedende dienst de in het eerste lid vermelde informatie verstrekt, vermelden de 
inschrijvers of de degenen die aan een aanbestedingsprocedure deelnemen, bij hun inschrijving dat 
zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen ten aan
zien van de bepalingen inzake de arbeidsomstandigheden, de afdracht sociale premies en belastingen, 
de bescherming van het milieu en de arbeidsvoorwaarden die gelden ter plaatse waar de dienst moet 
worden verricht of het werk moet worden uitgevoerd. 

3. Het bepaalde in het vorige lid vormt geen beletsel voor de toepassing van 1.5.3.17. inzake het onder
zoek van abnormaal lage offertes. 

4. Een aanbestedende dienst kan in het preselectiedocument ot'het bestek bepalen, dat de ondernemer, 
onderscheidenlijk de ondernemers of de combinaties daarvan, die in een niet-openbarc procedure of 
een procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking worden uitge
nodigd een offerte uit te brengen, onderscheidenlijk in een openbare procedure de ondernemer aan 
wie hij voornemens is een voornemen tot gunning te zenden, kunnen worden onderworpen aan een 
onderzoek naar de persoon van de ondernemer, naar de nakoming van hun verplichtingen die gelden 
met betrekking tot arbeidsomstandigheden, de afdracht van sociale premies en belastingen, de be
scherming van het milieu, de arbeidsvoorwaarden en de financiële en economische draagkracht van 
de ondernemer. Dit onderzoek strekt zich indien de ondernemer een rechtspersoon is, tevens uit naar 
zijn bestuurders. 

5. Indien een ondernemer bezwaar heeft tegen een onderzoek als bedoeld in het vierde lid, is hij gerech
tigd zich op een wijze overeenkomstig artikel 1.1.9., derde lid, uit de aanbestedingsprocedure terug te 
trekken. 

Artikel 1.1.9. [Bevoegdheid tot nadere uitvoeringsregels bij opdrachtverlening] 
1. Indien een aanbestedende dienst op basis van een ter gelegenheid van een aanbesteding uitgevoerd 

onderzoek, als bedoeld in artikel 1.1.8., vierde lid, op objectieve gronden kan opmaken dat er aanwij
zingen zijn die op zich aanleiding zouden kunnen zijn de ondernemer van de aanbestedingsprocedure 
uit te sluiten, doch dat een uitsluiting in het kader van die aanbesteding niet in overeenstemming zou 
zijn met de daaraan te stellen proportionaliteitseisen, staat het de aanbestedende dienst vrij nadere 
voorwaarden te stellen in het kader van de uitvoering van de opdracht ten aanzien van de arbeids
omstandigheden, de afdracht van sociale premies en belastingen, de bescherming van het milieu en 
de arbeidsvoorwaarden. 

2. Indien een ondernemer bezwaar heeft tegen de door de aanbestedende dienst in het kader van de 
uitvoering gestelde nadere voorwaarden, staat het hem vrij zich eenzijdig, doch zonder enig recht op 
vergoeding van kosten, uit de desbetreffende aanbestedingsprocedure terug te trekken. Een door de 
ondernemer gedane inschrijving wordt vervolgens door de aanbestedende dienst bij het verdere ver
loop van de procedure buiten beschouwing gelaten. 

3. Terugtrekking uit een aanbestedingsprocedure door de ondernemer geschiedt door middel van een 
schriftelijke aan de aanbestedende dienst gerichte mededeling en is onvoorwaardelijk en onherroepe
lijk. 
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Artikel 1.1.10. [Periodieke aanpassing van lijst van publiekrechtelijke instellingen] 
Onze Minister is belast met het periodiek herzien van de in bijlage III van deze wet opgenomen niet-
limitaticve lijst van de Nederlandse instellingen en categorieën publiekrechtelijke instellingen als bedoeld 
in artikel 1.1.1., dertiende lid. 

TITEL 2 

Op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften 

AFDELING 1 
Toepasselijkheid 

Artikel 1.2.1.1. [Toepassingsgebied] 
Het bepaalde in de titels 2 tot en met 6 van hoofdstuk 1 van deze wet zijn van toepassing op alle overheids
opdrachten voor leveringen, diensten en werken met een waarde, exclusief omzetbelasting, van meer dan 
15.000 euro en die niet op grond van afdeling 1.2.2. hiervan zijn uitgesloten. 

Artikel 1.2.1.2. [Opdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of boven de Europese aanbestedings
drempel] 

1. Overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde, exclusief omzetbelasting, gelijk is aan of hoger 
dan de in het tweede lid bedoelde drempels, worden aanbesteed met inachtneming van de procedures 
als genoemd in artikel 1.3.1. 

2. Voor toepassing van het eerste lid gelden de volgende drempels: 
a. een bedrag op een bij regeling door Onze Minister vast te stellen hoogte voor andere dan de onder 

sub b, derde liggende streepje, bedoelde overheidsopdrachten voor leveringen en diensten geplaatst 
door aanbestedende diensten die centrale overheidsinstanties zijn zoals vermeld in bijlage IV van 
richtlijn 2004/18/EG. Voor overheidsopdrachten voor leveringen van de in dit onderdeel bedoelde 
aanbestedende diensten die op het gebied van de verdediging van het Nederlands territorium werk
zaam zijn, geldt dit alleen voor opdrachten betreffende producten die onder bijlage V vallen; 

b. een bedrag op een bij regeling door Onze Minister vast te stellen hoogte: 
voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten geplaatst door andere aanbestedende 
diensten dan die welke in bijlage IV van richtlijn 2004/18/EG zijn vermeld; 
voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door de in bijlage IV van richtlijn 
2004/18/EG vermelde aanbestedende diensten die op het gebied van de defensie werkzaam 
zijn, indien deze opdrachten betrekking hebben op producten die niet onder bijlage V van richt
lijn 2004/18/EG vallen; 
voor overheidsopdrachten voor diensten geplaatst door een aanbestedende dienst met het oog 
op diensten van categorie 8 van bijlage II A, telecommunicatiediensten van categorie 5 waarvan 
de CPV-posten overeenkomen met de CPC-indelingen 7524, 7525 en 7526, of diensten van bij
lage II B; 

c. een bedrag op een bij regeling door Onze Minister vast te stellen hoogte, voor overheidsopdrachten 
voor werken. 

Artikel 1.2.1.3. [Opdrachten met een geraamde waarde onder de Europese aanbestcdingsdrempel] 
1. Overheidsopdrachten voor diensten en leveringen waarvan de geraamde waarde, exclusief omzet

belasting, de in artikel 1.2.1.2., tweede lid, bedoelde drempels niet overschrijdt, worden aanbesteed 
met inachtneming van een procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking, als genoemd in artikel 1.3.1..eerste lid, onder d, waarbij de mededeling van gunning 
achterwege kan blijven, tenzij de geraamde waarde van de opdracht de nader door Onze Minister 
vastgestelde waarde overschrijdt, is artikel 1.3.1., tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 

2. Overheidsopdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde, exclusief omzetbelasting, gelegen 
is tussen een door Onze Minister vast te stellen waarde en de in artikel 1.2.1.2., tweede lid, onderdeel 
c, genoemde geraamde waarde, worden aanbesteed met inachtneming van de procedures als genoemd 
in artikel 1.3.1. 
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Artikel 1.2.1.4. [Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde opdrachten] 
Deze wet is van toepassing op de plaatsing van: 
a. opdrachten die voor meer dan 50% rechtstreeks door één of meer overheidsorganen worden gesubsi

dieerd en waarvan de geraamde waarde, exclusief omzetbelasting, ten minste gelijk is aan de drem
pelwaarde als bedoeld in artikel 1.2.1.2., tweede lid, onderdeel c, 

wanneer deze opdrachten betrekking hebben op civieltechnische werkzaamheden in de zin van 
bijlage I; 
wanneer deze opdrachten betrekking hebben op bouwwerken voor intramurale instellingen, 
inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie en vrijetijdsbesteding, school- en universiteitsge
bouwen en gebouwen met een administratieve bestemming: 

b. opdrachten voor diensten die voor meer dan 50% rechtstreeks door één of meer overheidsorganen 
worden gesubsidieerd en waarvan de geraamde waarde, exclusief omzetbelasting, ten minste gelijk is 
aan de drempelwaarde als bedoeld in artikel 1.2.1.2., tweede lid, onderdeel b, wanneer deze opdrach
ten verband houden met een opdracht voor werken als bedoeld hiervoor onder a. 

Artikel 1.2.1.5. [Realisatie van werken van openbare infrastructuur door grondeigenaren] 
Grondeigenaren die, op basis van een overeenkomst onder bezwarende titel met een aanbestedende dienst, 
openbare infrastructurele werken willen realiseren, nemen de in deze wet neergelegde procedures in acht. 

Artikel 1.2.1.6. [Door aankoopcentrales geplaatste opdrachten] 
1. Aanbestedende diensten kunnen door middel van aankoopcentrales opdrachten voor werken, leverin

gen en diensten verstrekken. 
2. Aanbestedende diensten die door middel van een aankoopcentrale, als bedoeld in artikel 1.1.1., 

veertiende lid, opdrachten verstrekken, worden geacht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te 
hebben gehandeld, voor zover de aankoopcentrale de bepalingen van deze wet zelfheeft nageleefd. 

AFDELING 2 

Uitgesloten opdrachten en voorbehouden opdrachten 

Artikel 1.2.2.1. [Opdrachten geplaatst inde sectoren watervoorziening, energievoorziening, vervoer en 
postdiensten] 

1. De bepalingen van dit hoofdstuk van deze wet zijn niet van toepassing op de onder hoofdstuk 2 van 
deze wet vallende opdrachten, die worden geplaatst door aanbestedende diensten, die een of meer van 
de in de artikelen 3 tot en met 7 van richtlijn 2004/17/EG bedoelde activiteiten uitoefenen en die voor 
deze activiteiten worden geplaatst, noch op overheidsopdrachten die op grond van artikel 5, tweede 
lid, en de artikelen 19,26 en 30 van die richtlijn van het toepassingsgebied daarvan zijn uitgesloten. 

2. De bepalingen van dit hoofdstuk van deze wet blijven evenwel van toepassing op de overheids
opdrachten die worden geplaatst door een aanbestedende dienst die één of meer van artikel 6 van 
Richtlijn 2004/17/EG bedoelde activiteiten uitoefent en die voor deze specifieke activiteiten worden 
geplaatst, zolang de Nederlandse overheid besloten heeft gebruik te blijft maken van de in artikel 71, 
tweede alinea, van richtlijn 2004/17/EG bedoelde mogelijkheid om de toepassing ervan uit te stellen. 

Artikel 1.2.2.2. [Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten] 
De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op overheidsopdrachten waarvoor andere procedure
voorschriften gelden en die worden geplaatst: 
a. krachtens een tussen een lidstaat van de Europese Gemeenschap en één of meer andere buiten de 

Gemeenschap gelegen landen overeenkomstig het Europese Verdrag gesloten internationale overeen
komst betreffende leveringen of werken die bestemd zijn voor de gemeenschappelijke verwezenlij
king of exploitatie van een werk door de ondertekenende staten, of de desbetreffende diensten die be
stemd zijn voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de onder
tekenende staten. Iedere overeenkomst met een dergelijke inhoud wordt ter kennis van Onze Minister 
gebracht; 

b. krachtens een in verband met de legering van strijdkrachten gesloten internationale overeenkomst 
betreffende ondernemingen binnen het Koninkrijk in Europa of een ander land; 

c. volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie. 
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Artikel 1.2.2.3. [Specifieke uitsluitingen] 
De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten: 
a. betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten daarvan, van grond, bestaan

de gebouwen of andere onroerende zaken, dan wel ten aanzien van de rechten hierop. Overeenkom
sten met betrekking tot financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op een 
dergelijk koop- of huurcontract worden gesloten, zijn echter - ongeacht hun vorm - aan de in de wet 
genoemde procedures onderworpen; 

b. betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal 
bestemd voor uitzendingen door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd; 

c. betreffende dienstverlening op het terrein van arbitrage en bemiddeling; 
d. inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van 

effecten of andere financiële instrumenten met name verrichtingen om de aanbestedende dienst van 
geld of kapitaal te voorzien, en door de centrale banken verleende diensten; 

e. betreffende arbeidsovereenkomsten; 
f. betreffende opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die diensten waarvan 

de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende dienst toekomen voor gebruik daarvan in de uitoe
fening van de eigen werkzaamheden binnen de aanbestedende dienst en de betaling van die gevraag
de diensten volledig door de desbetreffende aanbestedende dienst wordt voldaan. 

Artikel 1.2.2.4. [Specifieke uitsluitingen op het gebied van telecommunicatie] 
De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op overheidsopdrachten die uitsluitend tot doel heb
ben de aanbestedende diensten in staat te stellen openbare telecommunicatienetten beschikbaar te stellen 
aan het publiek ofte exploiteren of één of meer openbare telecommunicatiediensten te verlenen. 

Artikel 1.2.2.5. [Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten] 
Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbestedende dienst 
worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of een samenwerkingsverband van aanbestedende 
diensten, op basis van een alleenrecht dat deze uit hoofde van een daartoe op de voorgeschreven wijze 
bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geniet, op voorwaarde dat deze bepalingen 
met het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie verenigbaar zijn. 

Artikel 1.2.2.6. [Geheime opdrachten en opdrachten die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen] 
1. De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op overheidsopdrachten die geheim zijn ver

klaard of waarvan de uitvoering op basis van bij of krachtens de wet gestelde bepalingen met bijzon
dere veiligheidsmaatregelen gepaard moeten gaan, dan wel de bescherming van de fundamentele be
langen van de Staat zulks vereisen. 

2. De aanbestedende diensten doen onder de in het eerste lid genoemde omstandigheden hun procedures 
zoveel mogelijk verlopen op een wijze overeenkomstig de procedures als bedoeld in artikel 1.3.1. 
waarbij de nodige voorzorgen ten aanzien van de vereiste geheimhouding in het bestek van de op
dracht worden verwerkt. 

Artikel 1.2.2.7. [Concessieovereenkomsten voor diensten] 
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 1.1.4. zijn de bepalingen van deze wet niet van 
toepassing op concessieovereenkomsten voor diensten als omschreven in artikel 1.1.1., negende lid. 

Artikel 1.2.2.8. [Voorbehouden opdrachten] 
1. Een aanbestedende dienst kan de deelneming aan procedures voor de gunning van overheidsopdrach

ten voorbehouden aan sociale werkvoorzieningen in de zin van artikel 1, onder e, van het Besluit uit
voering sociale werkvoorziening en begeleid werken, indien de meerderheid van de bij de uitvoering 
bij de desbetreffende overheidsopdracht betrokken werknemers personen met een handicap zijn die 
wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale arbeidsomstandighe
den kunnen uitoefenen. 

2. De aanbestedende dienst vermeldt in de aankondiging, dat de overheidsopdracht is voorbehouden aan 
sociale werkvoorzieningen als bedoeld in het eerste lid. 
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Artikel 1.2.2.9. [Opdrachten op het gebied van de defensie] 
Op overheidsopdrachten die door aanbestedende diensten op het gebied van de defensie worden gegund 
voor leveringen en diensten waarop artikel 296 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie van 
toepassing is, zijn de bepalingen van deze wet niet van toepassing. 

AFDELING 3 

Methoden voor de berekening van de waarde 

Artikel 1.2.3.1. [Berekening van de waarde van overheidsopdrachten] 
1. De berekening van de totale, geraamde waarde van een overheidsopdracht is gebaseerd op het totale 

bedrag, exclusief omzetbelasting, zoals geraamd door de aanbestedende dienst. Bij de raming wordt 
de waarde van de eventuele opties en verlengingen van de opdracht betrokken. 

2. Wanneer de aanbestedende dienst voorziet in prijzengeld of betalingen aan gegadigden of inschrij
vers, berekent hij deze door in de geraamde waarde van de opdracht. 

3. De raming geldt op het tijdstip van verzending van de aankondiging van de opdracht overeenkomstig 
artikel 1.5.1.2., of, wanneer deze aankondiging niet is vereist, op het tijdstip waarop de procedure 
voor de gunning van de opdracht door de aanbestedende dienst wordt ingeleid. 

4. Voorgenomen werken en voorgenomen aankopen ter verkrijging van bepaalde hoeveelheden leverin
gen of diensten mogen niet worden gesplitst of mag de geraamde waarde daarvan niet zodanig wor
den berekend teneinde deze te onttrekken aan de toepassing van de bepalingen van deze wet. 

5. In het geval van overheidsopdrachten voor werken wordt bij de berekening van de geraamde waarde 
rekening gehouden met de waarde van de werken, alsmede met de geraamde totale waarde van de 
voor de uitvoering van het werk noodzakelijke goederen welke door de aanbestedende dienst ter be
schikking van de aannemer zijn gesteld. 

6. In het geval een voorgenomen werk of een voorgenomen opdracht voor diensten gelijktijdig in 
afzonderlijke percelen wordt geplaatst, wordt de geraamde totale waarde van deze percelen tezamen 
als grondslag voor de raming genomen. 

7. In het geval de geraamde gezamenlijke totale waarde van de percelen gelijk is aan of groter is dan het 
in artikel 1.2.1.2. genoemde drempelbedrag, is deze wet van toepassing op de plaatsing van elk van 
die percelen afzonderlijk. De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de bepalingen uit 
deze wet afwijken voor percelen waarvan de geraamde totale waarde, exclusief omzetbelasting, min
der dan 80.000 euro bedraagt voor diensten en 1 miljoen euro voor werken, mits het totale bedrag van 
de percelen waarvoor is afgeweken niet meer bedraagt dan 20% van de totale waarde van alle perce
len tezamen. 

8. In het geval een voorgenomen verkrijging van homogene leveringen aanleiding kan geven tot 
opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, wordt de geraamde totale 
waarde van deze percelen als grondslag genomen voor de toepassing van artikel 1.2.1.2., tweede lid, 
onderdelen a en b. Wanneer de geraamde gezamenlijke totale waarde van de percelen gelijk is aan of 
groter is dan het in artikel 1.2.1.2. bepaalde drempelbedrag, zijn de bepalingen van deze wet van 
toepassing op de plaatsing van ieder perceel afzonderlijk. De aanbestedende diensten mogen van de 
toepassing van de bepalingen uit deze wet afwijken voor percelen waarvan de geraamde waarde, 
exclusief omzetbelasting, minder dan 80.000 euro bedraagt, mits het totale bedrag van de percelen in 
kwestie niet meer bedraagt dan 20% van de totale waarde van alle percelen tezamen. 

9. In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen die betrekking hebben op leasing, huur of 
huurkoop van producten wordt de waarde van de opdracht op de volgende grondslag geraamd: 
a. bij overheidsopdrachten met een vaste looptijd, de totale geraamde waarde voor de gehele loop

tijd wanneer die ten hoogste twaalf maanden bedraagt, dan wel de totale waarde wanneer de 
looptijd meer dan twaalf maanden bedraagt, met inbegrip van de geraamde restwaarde; 

b. bij overheidsopdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, 
de geraamde waarde over een periode van 4 jaar. 

10. In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die met een zekere regelmaat 
worden verleend of die bestemd zijn om gedurende een bepaalde periode te worden hernieuwd, wordt 
voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen: 
a. de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande 

twaalf maanden geplaatste soortgelijke opeenvolgende opdrachten, indien mogelijk gecorri-
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geerd voor verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden vol
gende op de eerste opdracht; of 

b. de geraamde totale waarde van de opeenvolgende opdrachten over de twaalf maanden volgende 
op de eerste levering of over het boekjaar, indien dit zich over meer dan twaalf maanden uit
strekt. 

11. In het geval van overheidsopdrachten voor diensten wordt de waarde van de opdracht in voorkomend 
geval op de volgende grondslag geraamd: 
a. voor de onderstaande soorten diensten: 

verzekeringsdiensten: de te betalen premies en andere vormen van beloning; 
bankdiensten en andere financiële diensten: de te betalen honoraria, provisies en rente, 
alsmede andere vormen van beloning; 
opdrachten betreffende een ontwerp: de te betalen honoraria, provisies en andere wijzen 
van bezoldiging; 

b. in het geval van opdrachten waarbij geen totale prijs is vermeld: 
bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is aan of korter is dan vier jaar, de totale 
geraamde waarde voor de gehele looptijd; 
bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd langer is dan vier jaar, de ge
raamde waarde over een periode van vier jaar. 

Artikel 1.2.3.2. [Berekening van de waarde van raamovereenkomsten en raamcontracten] 
Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst en een raamcontract wordt de geraamde 
maximale waarde, exclusief omzetbelasting, gebaseerd op alle voor de totale duur van de desbetreffende 
overeenkomst voorgenomen opdrachten. 
De waarde van de in het eerste lid bedoelde opdrachten wordt berekend overeenkomstig artikel 1.2.3.1. 

TITEL 3 

Wijzen van aanbesteding 

Artikel 1.3.1. [Te onderscheiden aanbestedingsprocedures] 
1. Bij het plaatsen van overheidsopdrachten past de aanbestedende dienst een van de volgende aanbe

stedingsprocedures toe: 
a. De openbare procedure: de procedure waarbij iedere belangstellende ondernemer naar aanlei

ding van een aankondiging mag inschrijven. 
b. De niet-openbare procedure: de procedure waarbij iedere belangstellende ondernemer naar aan

leiding van een aankondiging een aanvraag tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure kan 
indienen bij de aanbestedende dienst, waarna de aanbestedende dienst op grond van vooraf be
kendgemaakte selectiecriteria een aantal ondernemers uitnodigt voor het doen van een inschrij
ving. 

c. De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: de procedure waarbij iedere 
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging een aanvraag tot deelneming 
kan indienen bij de aanbestedende dienst, waarna de aanbestedende dienst op grond van vooraf 
bekendgemaakte selectiecriteria meer dan één ondernemer selecteert met wie over de contrac
tuele voorwaarden wordt onderhandeld. 

d. De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: de procedure waarbij de 
aanbestedende dienst met één of meer door hem gekozen ondernemers rechtstreeks over de 
contractuele voorwaarden onderhandelt. 

e. De concurrentiegerichte dialoog: de procedure waarbij iedere ondernemer mag verzoeken deel 
te nemen en waarbij de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de procedure toegela
ten gegadigden, teneinde één of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbe
stedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde gegadigden zullen worden 
uitgenodigd om in te schrijven. 

f. De prijsvraag: de procedure die tot doel heeft de aanbestedende dienst, in het bijzonder op het 
gebied van diensten voor ruimtelijke ordening, stadsplanning, architectuur en weg- en water
bouw of op het gebied van automatische gegevensverwerking, een plan of ontwerp te verschaf-
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ten dat op basis van mededinging door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning 
van prijzen. 

2. Aanbestedende diensten die voornemens zijn een opdracht te verstrekken als bedoeld in de artikelen 
1.2.1.2. en 1.2.1.3, tweede lid, passen behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, de in het eerste 
lid, onder a en b, bedoelde procedures toe. 

3. In de gevallen en onder de voorwaarden als limitatief genoemd in de artikelen 1.3.7. en 1.3.8. kaneen 
aanbestedende dienst gebruik maken van de procedure van gunning via onderhandelingen, als be
doeld in het eerste lid, onderdeel c, onderscheidenlijk onderdeel d. 

4. In de gevallen en onder de voorwaarden genoemd in artikel 1.3.6. kan een aanbestedende dienst 
gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e. 

5. Indien een aanbestedende dienst gebruik wil maken van de in het eerste lid, onderdeel f, van dit 
artikel omschreven procedure, neemt hij de bepalingen als bedoeld in afdeling 1.5.7. in acht. 

Artikel 1.3.2. [Opdrachten voor in bijlage II A vermelde diensten] 
De opdrachten voor het verlenen van de in bijlage II A bij deze wet vermelde diensten worden overeen
komstig de bepalingen van artikel 1.3.1., tweede en derde lid, geplaatst. 

Artikel 1.3.3. [Opdrachten voor in bijlage II B vermelde diensten] 
Voor de plaatsing van opdrachten voor het verlenen van in bijlage II B bij deze wet vermelde diensten zijn 
alleen de bepalingen van artikel 1.4.2 en artikel 1.5.1.3., eerste lid, van toepassing. 

Artikel 1.3.4. [Gemengde opdrachten voor zowel in bijlage IIA als in bijlage IIB genoemde diensten] 
De opdrachten die zowel op in bijlage II A als op in bijlage II B vermelde diensten betrekking hebben, 
worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 1.3.1., tweede en derde lid, geplaatst indien de waarde 
van de in bijlage II A vermelde diensten hoger is dan die van de in bijlage II B vermelde diensten en in 
andere gevallen met inachtneming van het gestelde in artikel 1.4.2 en artikel 1.5.1.3., eerste lid. 

Artikel 1.3.5. [Gemengde opdrachten van werken, leveringen en diensten] 
1. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomstige mate op 

werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren wordt beschouwd als een 'overheidsopdracht 
voor leveringen'. 

2. Een overheidsopdracht die zowel op producten als op diensten in de zin van bijlage II van deze wet 
betrekking heeft, wordt als een 'overheidsopdracht voor diensten' beschouwd, indien de waarde van 
de desbetreffende diensten hoger is dan die van de in de opdracht opgenomen producten. 

3. Een overheidsopdracht die op de in bijlage II van deze wet bedoelde diensten betrekking heeft en 
slechts in bijkomstige mate ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht werkzaamheden als 
bedoeld in bijlage I bij deze wet omvat, wordt als een 'overheidsopdracht voor diensten' aangemerkt. 

4. Een overheidsopdracht die zowel op de levering van producten als op diensten in de zin van bijlage I 
bij deze wet betrekking heeft, wordt als een 'overheidsopdracht voor diensten' aangemerkt indien de 
waarde van de desbetreffende diensten hoger is dan die van de in de opdracht opgenomen producten. 

5. Een overheidsopdracht die op de in de bijlage I bij deze wet vermelde diensten betrekking heeft en 
slechts in bijkomstige mate ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht in bijlage II bij deze 
wet vermelde werkzaamheden omvat, wordt als een 'overheidsopdracht voor werken' aangemerkt. 

6. Een overheidsopdracht die op de levering van producten en in bijkomstige mate op werkzaamheden 
voor het aanbrengen en installeren betrekking heeft, wordt als een 'overheidsopdracht voor leverin
gen' aangemerkt. 

Artikel 1.3.6. [Gevallen waarin de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog gerechtvaardigd is] 
1. Voor het plaatsen van bijzonder complexe overheidsopdrachten, waarbij toepassing van de openbare 

of de niet-openbare procedure naar het oordeel van de aanbestedende dienst niet mogelijk is, op 
voorwaarde dat voor de gunning van de opdracht het criterium van de economisch de meest voorde
lige inschrijving wordt gebruikt en de in artikel 1.5.4.10. bedoelde procedurevoorschriften worden 
nageleefd, is het aanbestedende diensten toegestaan de procedure van de concurrentiegerichte dialoog 
toe te passen. 
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2. Een opdracht wordt als bijzonder complex beschouwd wanneer de aanbestedende dienst: 
objectief gezien niet in staat is de technische of andere middelen te bepalen waarmee aan zijn 
behoeften kan worden voldaan, of 
objectief gezien niet in staat is te beoordelen wat de markt aan technische of financiële oplos
singen kan aanbieden. 

Artikel 1.3.7. [Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door onderhandelingen 
met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht gerechtvaardigd is] 

Aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen voor het plaatsen van hun overheidsopdrachten 
gebruik maken van een procedure van gunning door onderhandelingen na voorafgaande bekendmaking van 
een aankondiging van een opdracht: 
a. Voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken: indien in het kader van een openbare 

of een niet-openbare procedure inschrijvingen zijn gedaan, die onregelmatig zijn of indien inschrij
vingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn op grond van het gestelde in de artikelen 1.1.6., 1.1.8., 
1.4.3.̂  i .4.4. en de in titel 1.6. vervatte bepalingen, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de op
dracht niet wezenlijk worden gewijzigd. Aanbestedende diensten kunnen van de bekendmaking van 
een aankondiging van een opdracht afzien, indien zij bij de procedure van gunning door onderhande
lingen alle inschrijvers betrekken die voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria als bedoeld in de ar
tikelen 1.6.2. tot en met 1.6.6. én die gedurende de voorafgaande openbare of niet-openbare procedu
re inschrijvingen hebben ingediend die aan de formele eisen van de procedure voor het plaatsen van 
opdrachten voldeden. 

b. Voor overheidsopdrachten voor diensten of voor werken, in buitengewone gevallen, wanneer het 
diensten of werken betreft waarvan de aard en de onzekere omstandigheden een vaststelling vooraf 
van de totale prijs niet mogelijk maken. 

e. Voor overheidsopdrachten voor diensten wanneer, met name in het geval van intellectuele diensten 
en diensten in de zin van categorie 6 van bijlage II A, wegens de aard van de te verlenen diensten de 
specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht 
overeenkomstig de voorschriften inzake de openbare of de niet-openbare procedure door de keuze 
van de beste inschrijving te gunnen. 

d. In het geval van overheidsopdrachten voor werken, wanneer het werken betreft die uitsluitend wor
den uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel winst 
te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken. 

Artikel 1.3.8. [Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door onderhandelingen 
zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht gerechtvaardigd is] 

Aanbestedende diensten kunnen uitsluitend in de volgende gevallen voor het plaatsen van hun overheids
opdrachten gebruik maken van een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking van een aankondiging van een opdracht: 
1. Voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken: 

a. In het geval van een openbare of niet-openbare procedure geen of geen geschikte inschrijvingen 
zijn ingediend, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden 
gewijzigd en op eerste verzoek door of namens Onze Minister, dan wel vanwege de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen een verslag wordt overgelegd. 

b. In het geval dat een opdracht om technische of artistieke redenen, dan wel om redenen van be
scherming van exclusieve rechten slechts aan één bepaalde ondernemer kan worden toever
trouwd. 

c. Voor zover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen voor de openbare of de niet-
openbare procedure, dan wel voor de procedure van gunning door onderhandelingen met be
kendmaking van een aankondiging van een opdracht bedoeld in artikel 1.3.7. wegens dwingen
de spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de desbetreffende aanbestedende diensten niet 
konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De ter rechtvaardiging van de 
dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval in redelijkheid aan de aan
bestedende dienst toe te rekenen zijn. 
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2. Voor overheidsopdrachten voor leveringen: 
a. In het geval het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of ont

wikkeling worden vervaardigd. Deze bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelhe
den met het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te stellen of voorzien in de 
kosten van onderzoek en ontwikkeling. 

b. Voor door de oorspronkelijke ondernemer verrichte aanvullende leveringen die ofwel zijn be
stemd voor gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor courant gebruik, ofwel 
voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer de verandering van leve
rancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen waarbij een 
andere techniek wordt toegepast, zodat bij gebruik en onderhoud ervan onverenigbaarheid ont
staat of zich onevenredige technische moeilijkheden voordoen. 
De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel de drie jaar niet over
schrijden. 

c. Voor op de grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen. 
d. Voor de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leveran

cier die zijn handelsactiviteiten definitief staakt, hetzij bij de curatoren of vereffenaars van een 
onderneming. 

3. Voor overheidsopdrachten voor diensten, wanneer de opdracht voortvloeit uit een prijsvraag en 
volgens de toepasselijke voorschriften aan de winnaar of aan één van de winnaars van die prijsvraag 
moet worden gegund. In dit laatste geval moeten alle winnaars van de prijsvraag tot de onderhande
lingen worden uitgenodigd. 

4. Voor overheidsopdrachten voor diensten en overheidsopdrachten voor werken: 
a. Voor aanvullende diensten of werken die niet in het oorspronkelijk gegunde project of in het 

eerste contract waren opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden voor het 
verlenen van de dienst of de uitvoering van het werk zoals deze in de oorspronkelijke opdracht 
zijn beschreven, noodzakelijk zijn geworden, mits deze worden gegund aan de ondernemer die 
deze dienst verricht of dit werk uitvoert: 
— wanneer deze aanvullende diensten of werken uit technisch of economisch oogpunt niet 

zonder overwegende bezwaren voor de aanbestedende dienst van de hoofdopdracht kun
nen worden gescheiden, of 

- wanneer deze diensten of werken, hoewel deze van de uitvoering van de oorspronkelijke 
opdracht kunnen worden gescheiden, voor de vervolmaking ervan strikt noodzakelijk 
zijn. 
Het totale bedrag van de voor de aanvullende diensten of werken geplaatste opdrachten 
mag echter niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht; 

b. In geval van nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of 
werken die door dezelfde aanbestedende diensten worden toevertrouwd aan de ondernemer 
waaraan een eerste opdracht is gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen 
met een basisproject 1 dat het voorwerp vormde van een eerste opdracht die overeenkomstig de 
openbare of niet-openbare procedures is geplaatst. 

5. De mogelijkheid deze procedure toe te passen dient reeds bij de uitschrijving van de aanbesteding 
van het eerste deel te worden vermeld, en het totale voor de volgende diensten of werken geraamde 
bedrag wordt door de aanbestedende diensten voor de toepassing van de artikelen 1.2.1.2. en 1.2.1.3., 
tweede lid, in aanmerking genomen. Van deze procedure kan slechts gedurende een periode van drie 
jaar volgende op het moment van het sluiten van de overeenkomst van de oorspronkelijke opdracht 
gebruik worden gemaakt. 

Artikel 1.3.9. [Raamovereenkomsten] 
1. Een aanbestedende dienst kan, met inachtneming van het gestelde in de artikelen 1.2.1.2. en 1.2.1.3., 

raamovereenkomsten, als bedoeld in artikel 1.1.1., achttiende lid, sluiten. 
2. Indien een raamovereenkomst is gesloten met meerdere ondernemers, mag het aantal ondernemers 

met wie de raamovereenkomst wordt gesloten niet lager zijn dan drie, tenzij het aantal ondernemers 
dat aan de selectiecriteria voldoet, dan wel het aantal inschrijvers dat aan de gunningscriteria voldoet 
minder dan drie bedraagt. 
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3. Bij gunning van een op een raamovereenkomst gebaseerde opdracht, mogen de contractpartijen geen 
wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de in de raamovereenkomst opgenomen voorwaarden en con
dities. 

4. Een op grond van een raamovereenkomst te vergeven opdracht wordt gegund op basis van de in het 
vijfde en zesde lid beschreven procedures. Deze procedures zijn slechts toepasbaar ten aanzien van 
die partijen, die bij het sluiten van de raamovereenkomst oorspronkelijk partij waren. 

5. Indien een aanbestedende dienst met één ondernemer een raamovereenkomst heeft gesloten, worden 
de op die raamovereenkomst gebaseerde opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst ge
stelde voorwaarden en condities. 

6. Indien een aanbestedende dienst met meerdere ondernemers een raamovereenkomst heeft gesloten, 
worden de op die raamovereenkomst gebaseerde opdrachten gegund: 
a. hetzij door toepassing van de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden en condities voor 

gunning, zonder de partijen opnieuw tot mededinging op te roepen; 
b. hetzij, indien niet alle voorwaarden en condities voor gunning in de raamovereenkomst zijn ge

steld, door de deelnemende partijen opnieuw tot mededinging op te roepen onder dezelfde 
voorwaarden. De voorwaarden mogen indien dit in het bestek van de raamovereenkomst, dan 
wel in de raamovereenkomst zelf is bepaald nader worden gepreciseerd. De aanbestedende 
dienst volgt bij het opnieuw tot mededinging oproepen de onderstaande procedure: 
i. voor elke te plaatsen opdracht raadpleegt de aanbestedende dienst schriftelijk de onderne

mers die partij zijn bij de raamovereenkomst; 
ii. de aanbestedende dienst stelt een zodanig redelijke termijn vast voor de indiening van de 

inschrijvingen van elke specifieke opdracht, waarbij rekening wordt gehouden met de 
complexiteit van het voorwerp van de opdracht en de voor toezending van de inschrijvin
gen benodigde tijd; 

iii. de inschrijvingen worden schriftelijk ingediend. De aanbestedende dienst draagt zorg dat 
de inhoud van de inschrijvingen, totdat de gestelde indieningstermijn is verstreken, ver
trouwelijk blijft; 

iv. de aanbestedende dienst gunnen de opdracht aan de inschrijver die op grond van de in het 
bestek van de raamovereenkomst gestelde gunningscriteria de beste inschrijving heeft ge
daan. 

7. De looptijd van een raamovereenkomst mag, behoudens in deugdelijk gemotiveerde uitzonderings
gevallen die met name verband houden met het specifieke voorwerp van de raamovereenkomst, niet 
langer zijn dan vier jaar. 

8. Een aanbestedende dienst is het niet toegestaan oneigenlijk gebruik van raamovereenkomsten te 
maken, dan wel deze zodanig te gebruiken dat de mededinging wordt gehinderd, beperkt of vervalst. 

Artikel 1.3.10. [Raamcontracten] 
1. Een aanbestedende dienst kan met één of meer ondernemers een raamcontract, als bedoeld in artikel 

1.1.1., negentiende lid, sluiten met in achtneming van de in deze wet neergelegde procedures. 
2. Bij opdrachtverlening op basis van een raamcontract, mogen de contractpartijen geen wezenlijke 

wijzigingen aanbrengen in de in het raamcontract gestelde voorwaarden en condities. 
3. Indien een aanbestedende dienst met één ondernemer een raamcontract heeft gesloten, worden de op 

dat raamcontract gebaseerde opdrachten geplaatst volgens de in het raamcontract gestelde voorwaar
den en condities. 

4. Indien een aanbestedende dienst met meer dan één ondernemer een raamcontract heeft gesloten, 
worden de op dat raamcontract gebaseerde specifieke opdrachten pas geplaatst, nadat alle deelne
mende ondernemers zijn uitgenodigd een nadere inschrijving uit te brengen. De aanbestedende dienst 
gunt de opdracht aan de partij die op basis van de in het raamcontract vastgelegde nadere gunnings
criteria. Bij het uitnodigen van de deelnemende partijen en de ontvangst van de inschrijvingen, is ar
tikel 1.3.9., zesde lid, onder b, onderdelen i tot en met iv, van overeenkomstige toepassing. 

5. De looptijd van een raamcontract mag, behoudens in deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen 
die met name verband houden met het specifieke voorwerp van het raamcontract, niet langer zijn dan 
vier jaar. 
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Artikel 1.3.11. [Bijzondere voorschriften betreffende sociale woningbouw] 
1. Bij overheidsopdrachten met betrekking tot het ontwerpen en bouwen van een complex woningen in 

het kader van de sociale woningbouw, waarvoor wegens de omvang, de complexiteit en de vermoe
delijke duur van het desbetreffende werk of werken het wenselijk is dat het plan van begin af aan 
wordt opgesteld op basis van een nauwe samenwerking in een bouwteam, bestaande uit afgevaardig
den van de aanbestedende dienst, deskundigen en de aannemer die met uitvoering van het werk of de 
werken zal worden belast, kan een bijzondere procedure voor de gunning worden toegepast teneinde 
die aannemer te kiezen die het meest geschikt is om in het bouwteam te worden opgenomen. 

2. De aanbestedende dienst geeft in de aankondiging van de opdracht een zo nauwkeurig mogelijke 
beschrijving van het werk, opdat belangstellende aannemers zich een duidelijk beeld van het uit te 
voeren project kunnen vormen. Tevens worden in de aankondiging, overeenkomstig het gestelde in 
titel 1.6., de kwalitatieve selectiecriteria vermeld aan welke persoonlijke, technische, economische en 
financiële voorwaarden de gegadigden moeten voldoen. 

3. Indien een aanbestedende dienst van de in dit artikel bedoelde bijzondere procedure gebruik maakt, 
handelt de aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 1.1.2. en gaat hij de geschiktheid van de on
dernemer na overeenkomst de bepalingen als gesteld in titel 1.6. 

TITEL 4 
Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken 

Artikel 1.4.1. [Algemene bepalingen] 
1. De aanbestedende dienst stelt voor elke opdracht een bestek op, waarin de in de aankondiging van de 

opdracht verstrekte informatie wordt gepreciseerd en aangevuld. Voorzover de aanbestedende dienst 
technische specificaties voorschrijft, beperkt de aanbestedende dienst zich tot de in artikel 1.4.2. be
paalde technische specificaties. In het geval varianten worden aanvaard, is artikel 1.4.3. van overeen
komstige toepassing. 

2. De aanbestedende dienst kan overeenkomstig artikel 1.4.4. inlichtingen met betrekking tot de delen 
van de opdracht die aan onderaannemers zullen worden opgedragen vragen en ten aanzien van de 
hoedanigheid van de onderneming en de leiding van de onderaannemer zelfde in artikel 1.1.9. be
doelde aanvullende voorwaarden stellen. 

3. De aanbestedende dienst kan bijzondere voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de op
dracht stellen, mits deze voorwaarden met het Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn en deze in de 
aankondiging van de opdracht of het bestek zijn bekendgemaakt. De bijzondere voorwaarden waar
onder de opdracht zal worden uitgevoerd, kunnen onder meer verband houden met sociale- of milieu
overwegingen. 

Artikel 1.4.2. [Technische specificaties] 
1. De technische specificaties zoals omschreven onder punt 1 van bijlage VI van richtlijn 2004/18/EG 

maken deel uit van de aanbestedingsstukken, zoals de aankondiging van de opdracht, het bestek of de 
aanvullende stukken. 

2. De technische specificaties houden waar mogelijk rekening met toegankelijkheidscriteria voor min
dervaliden. 

3. De technische specificaties moeten alle inschrijvers gelijke toegang bieden en mogen niet tot gevolg 
hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor 
mededinging worden geschapen. 

4. De technische specificaties worden als volgt aangegeven: 
a. hetzij door verwijzing naar de technische specificaties als genoemd in bijlage VI van richtlijn 

2004/18/EG en - in volgorde van voorkeur - naar de nationale normen waarin Europese nor
men zijn omgezet, de Europese technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische 
specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opge
stelde technische referentiesystemen, of, bij ontstentenis daarvan, Nederlandse normen, 
Nederlandse technische goedkeuringen, dan wel Nederlandse technische specificaties inzake 
het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van werken en het gebruik van producten. Iedere 
referentie gaat vergezeld van de woorden 'of gelijkwaardig'; 
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b. hetzij door het stellen van prestatie-eisen en functionele eisen; deze kunnen milieukenmerken 
bevatten. De gestelde prestatie- of functionele eisen moeten echter zo nauwkeurig zijn dat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht in een voldoende mate kunnen bepalen en de aanbe
stedende dienst de opdracht kan gunnen; 

c. hetzij in de onder onderdeel b bedoelde termen van prestatie-eisen en functionele eisen, waarbij 
onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt 
verwezen naar de onder onderdeel a bedoelde specificaties; 

d. hetzij door verwijzing naar de onder onderdeel a bedoelde specificaties voor bepaalde kenmer
ken, en naar de onder onderdeel b bedoelde prestatie-eisen en functionele eisen voor andere 
kenmerken. 

5. In de gevallen dat de aanbestedende diensten gebruik maken van de mogelijkheid te verwijzen naar 
de in het vierde lid, onderdeel a, bedoelde specificaties, kunnen zij echter geen inschrijving afwijzen 
met als reden dat de aangeboden producten en diensten niet beantwoorden aan de specificaties waar
naar zij hebben verwezen, indien de inschrijver in zijn inschrijving met elk passend middel tot vol
doening van de aanbestedende dienst aantoont dat de door hem voorgestelde oplossingen op gelijk
waardige wijze voldoen aan de eisen die in de technische specificaties zijn bepaald. 

6. In het geval aanbestedende diensten gebruik maken van de in het derde lid geboden mogelijkheid 
prestatie-eisen of functionele eisen te stellen, mogen zij geen inschrijving voor een werk, een product 
of dienst afwijzen die beantwoordt aan een nationale norm waarin een Europese norm is omgezet, 
aan een Europese technische goedkeuring, aan een gemeenschappelijke technische specificatie, aan 
een internationale norm, dan wel aan een door een Europese normalisatie-instelling opgestelde tech
nisch referentiesysteem, wanneer deze specificaties betrekking hebben op de prestaties of functionele 
eisen die zij hebben voorgeschreven. In zijn inschrijving moet de inschrijver tot voldoening van de 
aanbestedende dienst met elk passend middel aantonen dat de aan de norm beantwoordende werken, 
producten of diensten aan de prestatie-eisen of functionele eisen van de aanbestedende dienst vol
doen. 

7. Aanbestedende diensten die milieukenmerken voorschrijven door verwijzing naar prestatie-eisen of 
functionele eisen, zoals bepaald in het vierde lid, onder b, kunnen gebruik maken van de gedetail
leerde specificaties of van gedeelten daarvan, als vastgesteld in Europese, (pluri)nationale milieukeu
ren of in een andere milieukeur, voor zover: 

die geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van de leveringen of diensten waarop 
de opdracht betrekking heeft; 
de vereisten voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens; 
de milieukeuren zijn aangenomen via een proces waaraan alle betrokken maatschappelijke par
tijen hebben kunnen deelnemen; en 
de keuren toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen. 

8. De aanbestedende diensten kunnen bepalen dat van een milieukeur voorziene producten of diensten 
worden geacht te voldoen aan de technische specificaties van het bestek; zij dienen elk ander passend 
bewijsmiddel te aanvaarden. 

9. ' Erkende organisaties' in de zin van dit artikel zijn nationale referentie- en testlaboratoria, ijklabora-
toria, alsmede inspectie- en certificerende organisaties die voldoen aan de toepasselijke Europese 
normen. De aanbestedende diensten aanvaarden certificaten van in andere lidstaten gevestigde erken
de organisaties. 

10. Behoudens in gevallen dat dit voor het voorwerp van de desbetreffende opdracht is gerechtvaardigd, 
dient een verwijzing in de technische specificaties naar een bepaald fabrikaat, van een bepaalde her
komst of van een bijzondere werkwijze achterwege te blijven, noch mogen deze een verwijzing be
vatten naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd. Een 
vermelding of verwijzing is evenwel toegestaan in gevallen dat dit voor het voorwerp van de op
dracht is gerechtvaardigd en een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voor
werp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing van de leden vijf, zes of zeven. Een eventuele 
vermelding of verwijzing zal steeds vergezeld gaan van de woorden 'of gelijkwaardig'. 
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Artikel 1.4.3. [Varianten en alternatieve inschrijvingen] 
1. In gevallen dat voor de gunning van een opdracht het criterium van de economisch meest voordelige 

aanbieding wordt gebruikt, mogen de aanbestedende diensten de inschrijvers toestaan varianten voor 
te stellen. 

2. De aanbestedende diensten vermelden in de aankondiging van de opdracht of voor die opdracht 
varianten worden toegestaan. Varianten zijn alleen toegestaan indien dat in de aankondiging is ver
meld. 

3. In gevallen dat voor de gunning van een opdracht het criterium van de economisch meest voordelige 
aanbieding wordt gebruikt, staat het een inschrijver vrij om, naast zijn inschrijving overeenkomstig 
het bestek van de aanbestedende dienst, bij de inschrijving alternatieve aanbiedingen in te dienen, 
tenzij in de aankondiging of het bestek is vermeld dat alternatieve inschrijvingen niet zijn toegestaan. 

4. Indien voor een opdracht varianten of alternatieve inschrijvingen zijn toegestaan, vermelden de 
aanbestedende diensten in het bestek aan welke minimumvoorwaarden deze varianten of alternatie
ven ten minste moeten voldoen, alsmede op welke wijze deze moeten worden ingediend. 

5. De aanbestedende diensten houden alleen rekening met ingebrachte varianten en alternatieve in
schrijvingen die aan de gestelde minimumeisen voldoen. Bij het indienen van varianten of alternatie
ve inschrijvingen vermeldt de inschrijver duidelijk dat het een variant, dan wel een alternatieve in
schrijving betreft. De aanbestedende dienst betrekt ingediende varianten of alternatieve inschrijvin
gen bij zijn beoordelingen. 

6. Op de ingediende varianten is het bepaalde in artikel 1.4.2. van overeenkomstige toepassing. 
7. Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten mogen de 

aanbestedende diensten die overeenkomstig het eerste lid varianten hebben toegestaan, dan wel het 
indienen van alternatieve inschrijvingen niet hebben verboden, een variant of een alternatieve in
schrijving niet afwijzen uitsluitend omdat hij, indien deze variant of de alternatieve inschrijving zou 
worden gekozen, de opdracht meer het karakter zou verkrijgen van een opdracht voor diensten dan 
van een overheidsopdracht voor leveringen, dan wel de opdracht meer het karakter van een opdracht 
voor leveringen zou verkrijgen dan van een overheidsopdracht voor diensten. 

Artikel 1.4.4. [Onderaanneming] 
1. In het bestek kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken in zijn inschrijving aan te geven 

welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij daartoe heeft aangewezen of zal aanwijzen. 

2. De aan de aanbestedende dienst verstrekte opgave laat de aansprakelijkheid naar de aanbestedende 
dienst van de hoofdopdrachtnemer of hoofdaannemer onverlet. 

TITEL 5 

De procedures 

AFDELING 1 

Wijze van bekendmaking van aankondigingen, informatieverstrekking en ontwerpkos/envergoeding 

Artikel 1.5.1.1. [Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen en bekendmakingen] 
1. De door de aanbestedende diensten bekend te maken aankondigingen of bekendmakingen worden 

opgesteld overeenkomstig een door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgesteld 
model van standaardformulieren en bevatten de daarin genoemde inlichtingen en alle verdere door de 
aanbestedende dienst nuttig geachte inlichtingen. 

2. Aanbestedende diensten zenden aankondigingen en bekendmakingen voor opdrachten met een 
geraamde waarde gelijk aan of groter dan de drempel als bedoeld in artikel 1.2.1.2. aan het Bureau 
voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen schriftelijk in een formaat en op een wijze 
als door de Commissie van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld. In het geval dat de 
aanbestedende dienst een versnelde procedure toepast, wordt de aankondiging uitsluitend hetzij langs 
elektronische weg, hetzij per fax verzonden. 

3. Aanbestedende diensten plaatsen aankondigingen en bekendmakingen voor opdrachten voor werken 
als bedoeld in artikel 1.2.1.3., tweede lid, op voor een ieder toegankelijk elektronisch medium, in de 
Nederlandse Staatscourant dan wel een landelijk uitkomend dag- of vakblad, waarbij verzending aan 
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het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen achterwege kan blijven, schrifte
lijk in een formaat en op een wijze als door de Commissie van de Europese Gemeenschappen is vast
gesteld. Het in het vierde lid bepaalde ten aanzien van publicatie door middel van een voor een ieder 
toegankelijk elektronisch medium is voor de in dit lid bedoelde opdrachten voor werken van over
eenkomstige toepassing. 

4. Aanbestedende diensten mogen de in het tweede lid bedoelde aankondigingen of bekendmakingen, 
naast door middel van de in dat lid omschreven bekendmakingsmedia, bovendien bekend maken in 
een ander voor een ieder toegankelijk elektronisch medium, mits de termijn dat de aankondiging 
daarop voor een ieder toegankelijk zijn op niet korter mag worden gesteld dan de voor die betreffen
de opdracht geldende minimale termijn van bekendmaking, doch nooit minder dan dertig dagen. Een 
aankondiging of een bekendmaking als bedoeld in dit lid mag, tenzij de bekendmaking plaatsvindt 
door middel van een ander voor een ieder toegankelijk elektronisch medium, waarbij tevens recht
streekse toegang wordt geboden tot het pre-selectiedocument of het bestek en alle aanvullende stuk
ken, geen andere informatie bevatten dan in de aankondiging die aan de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen is gezonden en mag niet worden bekendgemaakt vóór de datum van verzending 
aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 

5. De aanbestedende dienst moet de datum van verzending van een aankondiging of bekendmaking, 
alsmede de duur dat een bekendmaking op een voor een ieder toegankelijk elektronisch medium 
heeft gestaan kunnen aantonen. 

Artikel 1.5.1.2. [Verplichting tot het doen van een aankondiging van een opdracht] 
Een aanbestedende dienst die voornemens is een overheidsopdracht of een raamovereenkomst te plaatsen 
op basis van een openbare of een niet-openbare procedure, dan wel, op basis van de in artikel 1.3.7. be
schreven limitatieve voorwaarden, volgens een procedure van gunning via onderhandelingen met vooraf
gaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, of, in het geval van de in artikel 1.3.6. 
genoemde omstandigheden, op basis van een concurrentiegerichte dialoog, maakt dit bekend in de aankon
diging van een opdracht, op een wijze als vastgesteld in artikel 1.5.1.1. 

Artikel 1.5.1.3. [Verplichting tot het doen van een aankondiging van gunning] 
1. Een aanbestedende dienst die een overheidsopdracht heeft geplaatst, een raamovereenkomst heeft 

gesloten, dan wel een prijsvraag heeft uitgeschreven, doet binnen uiterlijk 48 dagen na het sluiten van 
de overeenkomst met betrekking tot verlening van de opdracht, de ondertekening van de raamover
eenkomst, onderscheidenlijk het bekend maken van de uitslag van de prijsvraag, een aankondiging 
betreffende de resultaten van de procedure op een wijze overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1.5.1.1. 

2. Aanbestedende diensten doen geen aankondiging betreffende de resultaten van gunning van op basis 
van een eerder gesloten raamovereenkomst gebaseerde opdrachten. 

3. Vermelding van gegevens betreffende de plaatsing van de opdracht of de sluiting van een raamover
eenkomst blijft achterwege, indien de openbaarmaking van die gegevens de toepassing van wet- en 
regelgeving in de weg zou staan, in strijd zou zijn met de openbare orde dan wel de gerechtvaardigde 
commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk zou doen aan de eerlijke 
mededinging. 

4. Met betrekking tot overheidsopdrachten voor de in bijlage II B genoemde diensten vermelden de 
aanbestedende diensten in de aankondiging betreffende de resultaten van de procedure of zij met de 
bekendmaking daarvan instemmen. 

5. Voor overheidsopdrachten als bedoeld in artikel 1.2.1.3. waarvan de geraamde waarde, exclusief 
omzetbelasting, meer dan 100.000 euro bedraagt, doch blijft onder de waarde als bedoeld in artikel 
1.2.1.2., wordt een mededeling van gunning van de opdracht gedaan op een ander voor een ieder toe
gankelijk elektronisch medium, waarbij de termijn dat de bekendmaking daarop voor een ieder toe
gankelijk is op niet korter mag worden gesteld dan ten minste dertig kalenderdagen, dan wel in de 
Nederlandse Staatscourant of een landelijk uitkomend dag- of vakblad. 

Artikel 1.5.1.4. [Niet-verplichte bekendmaking] 
Het is een aanbestedende dienst toegestaan aankondigingen van overheidsopdrachten, overeenkomstig 
artikel 1.5.1.1., bekend te maken waarvan aankondiging op basis van deze wet niet verplicht is. 
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Artikel 1.5.1.5. [Processen-verbaal] 
1. Over iedere gegunde opdracht of gehouden prijsvraag stelt de aanbestedende dienst een proces

verbaal van gunning op dat ten minste de volgende onderdelen bevat: 
a. de naam en het adres van de aanbesteder, het voorwerp en de waarde van de opdracht, de raam

overeenkomst of het raamcontract; 
b. de namen van de geselecteerde gegadigden of inschrijvers en de redenen van die keuze; 
c. de namen van de uitgesloten gegadigden of inschrijvers en de redenen voor die uitsluiting; 
d. de redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden inschrijvingen; 
e. de naam van de begunstigde inschrijver of inschrijvers en de redenen voor die keuze van die in

schrijving, onderscheidenlijk inschrijvingen, alsmede, indien bekend, het gedeelte van die op
dracht, de raamovereenkomst of raamcontract dat de begunstigde of begunstigden voornemens is 
aan derden in onderaanneming te geven; 

f. indien de procedure met een concurrentiegerichte dialoog is toegepast, de omstandigheden als 
genoemd artikel 1.3.6. die de toepassing van deze procedure rechtvaardigen; 

g. indien een procedure van gunning via onderhandelingen is toegepast, de in de artikelen 1.3.7. en 
1.3.8. genoemde redenen die de toepassing van deze procedures rechtvaardigen. 

2. Indien een aanbestedingsprocedure langs elektronische weg heeft plaatsgevonden draagt de aanbeste
dende dienst zorg dat het verloop van de procedure in het proces-verbaal op een zodanige wijze 
wordt gedocumenteerd dat alle fasen van de procedure herleidbaar en toetsbaar zijn. 

3. Indien een procedure eindigt zonder gunning, legt de aanbestedende dienst de gevolgde procedure 
zoveel mogelijk overeenkomstig het eerste lid in een proces-verbaal vast en vermeldt daarbij de reden 
voor het staken van de procedure. 

4. Het proces-verbaal is vertrouwelijk van aard en is in beginsel alleen bestemd voor gebruik binnen de 
desbetreffende aanbestedende dienst. Het proces-verbaal, of de hoofdpunten daarvan, wordt op eerste 
verzoek gezonden aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of aan Onze minister. 

Artikel 1.5.1.6. [Communicatiemiddelen] 
1. Elke in deze wet bedoelde mededeling en uitwisseling van informatie kan, naar keuze van de 

aanbestedende dienst, geschieden langs elektronische weg op een wijze als bedoeld in het vierde en 
vijfde lid, via de post, per fax, alsmede per telefoon in de in het zesde lid bedoelde gevallen en onder 
de daarin genoemde voorwaarden, of door een combinatie van deze middelen. 

2. De gekozen communicatiemiddelen zijn algemeen beschikbaar en mogen de toegang van de onder
nemers tot de aanbestedingsprocedure niet beperken. 

3. De mededeling, uitwisseling en opslag van informatie vinden zodanig plaats, dat de integriteit van de 
gegevens en de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deelneming worden 
gewaarborgd en dat de aanbestedende diensten pas bij het verstrijken van de uiterste termijn voor de 
indiening kennisnemen van de inhoud van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deelneming. 

4. De voor mededelingen langs elektronische weg te gebruiken middelen en de technische kenmerken 
daarvan, zijn niet-discriminerend en algemeen beschikbaar en functioneren in combinatie met alge
meen gebruikte informatie- en communicatietechnologieproducten. 

5. Op de toezending en de middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, alsmede op de 
middelen voor de elektronische ontvangst van verzoeken tot deelneming zijn de volgende regels van 
toepassing: 
a. informatie betreffende de specificaties die nodig zijn voor de elektronische indiening van in

schrijvingen en verzoeken tot deelneming, inclusief de encryptie, is voor belanghebbende par
tijen beschikbaar; 

b. aanbestedende diensten kunnen eisen, dat bij elektronische inschrijvingen gebruik wordt ge
maakt van een elektronische handtekening of geavanceerde elektronische handtekening als be
doeld in artikel 3:15a, vierde lid, respectievelijk artikel 3:15a, tweede lid, onderdelen a tot en 
met f, van het Burgerlijk Wetboek; 

c. het is aanbestedende diensten toegestaan gebruik te maken toelatingsregelingen ter verbetering 
van het niveau van de voor deze middelen van certificeringsdiensten; 

d. inschrijvers of gegadigden zijn gehouden de in de artikelen 1.6.1. tot en met 1.6.6. en artikel 
1.6.9. bedoelde documenten, certificaten en verklaringen, indien deze niet in elektronische 
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vorm beschikbaar zijn, in te dienen vóór het verstrijken van de uiterste termijn voor de indie
ning van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming. 

6. Op de verzending van verzoeken tot deelneming zijn de volgende regels van toepassing: 
a. de verzoeken tot deelneming aan een procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht 

kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden; 
b. indien verzoeken tot deelneming telefonisch worden gedaan, wordt vóór het verstrij ken van de 

ontvangsttermijn een schriftelijke bevestiging gezonden; 
c. een aanbestedende diensten kan eisen, dat per fax ingediende verzoeken tot deelneming per post 

of langs elektronische weg worden bevestigd, indien dat nodig is om over een wettig bewijs te 
beschikken. Een dergelijke eis wordt samen met de termijn voor de verzending van de bevesti
ging per post of langs elektronische weg, door de aanbestedende dienst in de aankondiging van 
de opdracht vermeld. 

Artikel 1.5.1.7. [Ontwerpkostenvergoeding] 
1. Een aanbestedende dienst kan ten behoeve van inschrijvers of deelnemers aan een concurrentiege-

richte dialoog voor het uitwerken en uitbrengen van die inschrijving, voor de deelname aan die dia
loog, dan wel voor het uitwerken van varianten van opdrachten van complexe of innovatieve aard in 
de aankondiging van de opdracht voorzien in het aan de inschrijvers of deelnemers aan de dialoog 
toekennen van prijzen of een passende ontwerpkostenvergoeding. 

2. Het toekennen van prijzen of een ontwerpkostenvergoeding blijft achterwege bij toepassing van de 
openbare procedure. 

AFDELING 2 

De procedure van vooraankondiging 

Artikel 1.5.2.1. [De vooraankondiging] 
1. De aanbestedende diensten stellen zo spoedig mogelijk aan het begin van ieder kalenderjaar, 

overeenkomstig een door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voorgeschreven wijze en 
formaat, een enuntiatieve vooraankondiging op die aan het Bureau voor officiële publicaties der 
Europese Gemeenschappen wordt gezonden, dan wel door de aanbestedende dienst zelf via hun 
kopersprofiel, als bedoeld in bijlage VIII, punt 2, onder b), van richtlijn 2004/18/EG, wordt ver
spreid, met betrekking tot de volgende voorgenomen opdrachten: 
a. voor leveringen, de geraamde totale waarde van de opdrachten of de raamovereenkomsten per 

CPV-productgroep, die zij voornemens zijn in de loop van de komende twaalf maanden te plaat
sen, wanneer het geraamde bedrag, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.2.1.2. en af
deling 1.2.3. ten aanzien van de methoden voor de berekening van de waarde, 750.000 euro of 
meer bedraagt; 

b. voor diensten, de geraamde totale waarde van de opdrachten of de raamovereenkomsten voor elk 
van de in bijlage IIA van deze wet genoemde dienstencategorieën, die zij voornemens zijn in de 
loop van de komende twaalf maanden te plaatsen, wanneer het geraamde bedrag, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 1.2.1.2. en afdeling 1.2.3. ten aanzien van de methoden voor de 
berekening van de waarde, 750.000 euro of meer bedraagt; 

e. voor werken, de hoofdkenmerken van de overheidsopdrachten voor werken of de raamovereen
komsten die zij voornemens zijn te plaatsen en waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of 
meer bedraagt dan de in artikel 1.2.1.2. bedoelde drempel, met inachtneming van het gestelde in 
afdeling 1.2.3. ten aanzien van de methoden voor de berekening van de waarde. 

2. De aanbestedende dienst die een vooraankondiging via zijn kopersprofiel bekend maakt, zendt de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen langs elektronische weg een kennisgeving hiervan toe, 
overeenkomstig de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde wijze en for
maat, waarin de bekendmaking van de vooraankondiging in het kopersprofiel wordt meegedeeld. Een 
vooraankondiging mag slechts via het kopersprofiel worden bekendgemaakt, nadat de kennisgeving 
van de bekendmaking aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen is gezonden en moet de 
datum van verzending aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen bevatten. 

3. De aanbestedende dienst zendt de vooraankondiging voor werken zo spoedig mogelijk na het besluit 
tot goedkeuring van het aanbestedingsprogramma. 
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4. De aanbestedende dienst moet de datum van verzending kunnen aantonen. 
5. Bekendmaking van de in het eerste lid bedoelde aankondiging is alleen verplicht wanneer de aanbe

stedende dienst voornemens is gebruik te maken van de mogelijkheid om de termijnen van de proce
dures voor de ontvangst van inschrijvingen op de voet van artikel 1.5.3.3., onderscheidenlijk artikel 
1.5.4.4. in tekorten. 

6. Dit artikel is niet van toepassing op procedures van gunning via onderhandelingen zonder vooraf
gaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht. 

AFDELING 3 

De openbare procedure 

Artikel 1.5.3.1. [Procedureverloop] 
1. De openbare procedure kent de volgende procedurele stappen: 

a. aankondiging; 
b. aanvraag en verzending van bestek aan belangstellende ondernemers; 
c. inlichtingen en bezichtiging ter plaatse; 
d. inschrijving; 
e. aanbesteding; 
f. keuze inschrijver; 
g. mededeling van voornemen tot gunning; 
h. verstrekken van opdracht; 
i. publicatie van gunning en proces-verbaal. 

2. De in het eerste lid genoemde stappen worden nader omschreven in de artikelen 1.5.3.2. tot en met 
1.5.3.21. 

Artikel 1.5.3.2. [Bekendmaking van aankondiging] 
Met inachtneming van het gestelde in artikel 1.5.1.2. wordt het voornemen om een overheidsopdracht 
openbaar aan te besteden door middel van een aankondiging bekend gemaakt. 

Artikel 1.5.3.3. [Termijnen] 
1. Bij de vaststelling van termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen houdt de aanbestedende dienst 

rekening met de complexiteit van de opdracht en met de voor de voorbereiding van de inschrijvingen 
benodigde tijd, onverminderd met de in dit artikel vastgestelde minimumtermijnen. 

2. Voor de openbare procedure bedraagt de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen ten minste 52 
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging. 

3. De in het tweede lid bedoelde termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen kan worden verkort, 
indien de aanbesteder een enuntiatieve vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.5.2.1. heeft gedaan. 
Deze termijn dient zodanig lang te zijn dat belangstellenden in redelijkheid een geldige aanbieding 
kunnen indienen en is doorgaans niet korter dan 36 dagen, doch in geen geval korter dan 22 dagen, 
vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht. Een verkorting van de termijn 
kan alleen plaatsvinden indien: 
a. de enuntiatieve vooraankondiging ten minste 52 dagen en ten hoogste 12 maanden voor de da

tum van verzending van de oproep tot mededinging aan het Bureau voor officiële publicaties der 
Europese Gemeenschappen is gedaan, onderscheidenlijk bij aanbestedingen waarvan de geraam
de waarde lager is dan de waarde als bedoeld in artikel 1.2.1.2. de oproep tot mededinging is ge
publiceerd; en 

b. de enuntiatieve vooraankondiging ten minste evenveel gegevens bevat als het door de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde model voor een aankondiging van de 
opdracht, voor zover die gegevens op de datum van bekendmaking van de vooraankondiging 
voor de aanbestedende dienst beschikbaar waren. 

4. Indien een aankondiging van een voorgenomen overheidsopdracht via elektronische weg in een 
formaat en op een wijze als voorgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
wordt opgesteld en verzonden, kunnen de termijnen, als bedoeld in het tweede en derde lid, met ze
ven dagen worden verkort. 
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5. Indien de aanbestedende dienst met elektronische middelen en vanaf de datum van bekendmaking 
van de aankondiging een vrije, rechtstreekse en volledige toegang biedt tot het bestek en alle aanvul
lende stukken, op een wijze als voorgeschreven door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen en onder vermelding van de tekst van de aankondiging van het adres van een elek
tronisch communicatiemedium dat toegang biedt tot deze documenten, kan de termijn voor de uiter
ste ontvangst van inschrijvingen worden verkort met vijf dagen. 

6. De in de vierde en vijfde lid bedoelde termijnverkortingen mogen bij elkaar worden opgeteld. 

Artikel 1.5.3.4. [Aanvraag en verzending van bestek aan belangstellende ondernemers] 
1. Het bestek vermeldt de naam en het adres van de aanbesteder. 
2. Het bestek dient uiterlijk op de vijfde dag na de datum van verzending van de aankondiging, als 

bedoeld in artikel 1.5.3.2., tot aan het door de aanbestedende dienst gestelde uiterste moment van in
diening van de inschrijvingen voor een ieder ter inzage te liggen, dan wel beschikbaar te zijn door 
middel van een voor een ieder toegankelijk elektronisch medium dat een vrije, rechtstreekse en vol
ledige toegang biedt tot het bestek en alle aanvullende stukken waarvan in de tekst van de aankondi
ging het digitale adres dat toegang biedt tot deze documenten is bekendgemaakt. 

3. Voor zover daarom tijdig is verzocht, zendt de aanbestedende dienst bij openbare aanbestedingspro
cedures, die niet met elektronische middelen, als bedoeld in artikel 1.5.3.3., vijfde lid, vrije, recht
streekse en volledige toegang bieden tot het bestek en alle aanvullende stukken, aan een ieder die een 
daartoe strekkend verzoek heeft gedaan binnen zes dagen het bestek en de aanvullende stukken. Het 
bestek en de aanvullende stukken behoeven niet meer aan de ondernemers te worden gezonden, in
dien het verzoek niet is ontvangen uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van de 
inschrijvingen. 

4. Indien het bestek wegens zijn omvang niet kan worden verstrekt binnen de in het derde lid genoemde 
termijn, dan wel wanneer de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse van de bij het be
stek behorende stukken kunnen worden gedaan, verlengt de aanbestedende dienst de in artikel 
1.5.3.3., tweede en derde lid, bedoelde termijnen zodanig dat alle betrokken ondernemers van alle 
nodige informatie voor de opstelling van de inschrijvingen kennis kunnen nemen. 

5. De aanbestedende dienst is bevoegd in de aankondiging te vermelden dat het bestek en de aanvullen
de stukken alleen tegen betaling van de aan het verveelvoudigen en verzenden van het bestek en de 
aanvullende stukken verbonden kosten wordt toegezonden. 

Artikel 1.5.3.5. [Eisen en criteria ten aanzien van de geschiktheid van de inschrijver] 
1. Tenzij in de aankondiging is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van eisen en over te 

leggen gegevens uitputtend zijn, bevat het bestek: 
alle selectie-eisen, als bedoeld in titel 1.6; en 
de aanbestedingsstukken en de bij zondere voorschriften betreffende het bestek, als bedoeld in ti
tel 1.4., waaraan de inschrijver op zowel de dag van aanbesteding als de dag van opdrachtverle
ning moet voldoen, alsmede de gegevens en bewijsstukken of de eigen verklaring, als bedoeld in 
artikel 1.6.7., die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de op
dracht; en 
in voorkomend geval een mededeling met betrekking tot een informatieplicht ten aanzien van 
wettelijke verplichtingen als bedoeld in artikel 1.1.8. 

2. De in het bestek of in de aankondiging opgenomen maatschappelijke, sociale- en milieueisen, techni
sche, organisatorische en financieel-economische eisen, alsmede de daarin vermelde eisen ten aan
zien van de overlegging van gegevens moeten objectief, eenduidig en in een redelijke verhouding 
staan tot de aard en de omvang van de te verstrekken opdracht. 

Artikel 1.5.3.6. [Gunningscriteria] 
1. De aankondiging van de opdracht vermeldt of de aanbestedende dienst de opdracht zal gunnen aan de 

inschrijver met de vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige in
schrijving of aan de inschrijver met de laagste prijs. 

2. Indien de aanbestedende dienst de opdracht wenst te gunnen aan de partij met de economisch meest 
voordelige inschrijving, vermeldt de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht of in 
het bestek alle subcriteria met het relatieve gewicht dat hij toekent aan elk van deze door hem geko-
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zen criteria voor de bepaling van de voor de aanbestedende dienst economisch meest voordelige in
schrijving. Dit door de aanbestedende dienst bepaalde relatieve gewicht kan worden uitgedrukt in een 
marge met een passend verschil tussen het minimum en maximum. Slechts in gevallen wanneer de 
aanbestedende dienst vanwege aantoonbare redenen geen weging kan aangeven, mogen de criteria in 
afnemende volgorde en zwaarte van belang dat de aanbestedende dienst daaraan hecht worden ver
meld. 

3. In het geval gunning aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving plaatsvindt, 
kunnen de subcriteria die verband houden met de opdracht naar gelang van de aard van de opdracht 
variëren en onder andere betrekking hebben op de kwaliteit, de technische waarde, de esthetische en 
functionele kenmerken, de milieukenmerken, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de klantenservice en 
de technische bijstand, de datum van levering of oplevering, de termijn voor levering of uitvoering, 
prijs, verrekenprijs of-prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit en technische, kwalitatieve of architecto
nische waarde, doch mogen niet de begroting van de inschrijver betreffen. 

Artikel 1.5.3.7. [Inlichtingen en bezichtiging ter plaatse] 
1. Voor zover daarom tijdig is verzocht, worden nadere inlichtingen over het bestek, de aanvullende 

stukken en de aanbestedingsprocedure door of namens de aanbestedende dienst schriftelijk verstrekt 
uiterlijk zes dagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de inschrijvingen uiterlijk dienen 
te worden ingediend. 

2. Een aanbestedende dienst kan een inlichtingenbijeenkomst organiseren, waarbij door de aanbeste
dende dienst aan belangstellenden desgevraagd inlichtingen worden verstrekt. Een inlichtingenbij
eenkomst kan zo nodig worden gecombineerd met een bezichtiging ter plaatse. Artikel 1.5.3.4., vier
de lid, is van overeenkomstige toepassing. Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of 
namens de aanbestedende dienst een proces-verbaal van aanwijzing opgesteld. 

3. Bij een inlichtingenbijeenkomst of een bezichtiging ter plaatse laat de aanbestedende dienst ten 
minste twee vertegenwoordigers van iedere belangstellende ondernemer toe. 

4. Van de tijdens een inlichtingenbijeenkomst verstrekte inlichtingen en van de inlichtingen die naar 
aanleiding van verzoeken om nadere inlichtingen, voor zover deze dienen tot aanvulling, wijziging 
dan wel verduidelijking van het bestek, zijn verstrekt, wordt door of namens de aanbestedende dienst 
een nota van inlichtingen opgesteld. De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing 
worden door of namens de aanbestedende dienst gedagtekend en gewaarmerkt en uiterlijk zes dagen 
vóór het verstrijken van de uiterste termijn van inschrijving toegezonden aan een ieder die jegens de 
aanbestedende dienst blijk heeft gegeven voornemens te zijn op de opdracht in te schrijven, tenzij de 
nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing beschikbaar zijn door middel van een 
voor een ieder toegankelijk elektronisch medium dat een vrije, rechtstreekse en volledige toegang 
biedt en waarvan het adres dat toegang biedt tot deze documenten aan alle belangstellenden is be
kendgemaakt. 

5. De aanbestedende dienst is gerechtigd van de ondernemers een redelijke vergoeding te vragen voor 
de aan het verveelvoudigen en verzenden van de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van 
aanwijzing verbonden kosten. 

6. De nota van inlichtingen bevat in ieder geval een overzicht van de gestelde vragen, de antwoorden op 
deze vragen en de eventuele aanvullingen, wijzigingen, dan wel verduidelijkingen van het bestek. In
dien een inlichtingenbijeenkomst of een aanwijzing ter plaatse heeft plaatsgevonden, bevat de nota 
van inlichtingen in ieder geval de volgende gegevens: de datum van de inlichtingenbijeenkomst, de 
presentielijst, de op de inlichtingenbijeenkomst gestelde vragen en de antwoorden op die vragen en, 
voor zover van toepassing, een verslag van de plaatsbezichtiging. 

7. Indien de nota van inlichtingen of het proces-verbaal van aanwijzingen niet binnen de in het vierde 
lid genoemde termijn kan worden beantwoord, is artikel 1.5.3.4., vierde lid, van overeenkomstige 
toepassing en bevat de nota van inlichtingen een nieuw tijdstip voor de inschrijving. 

8. Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen, als bedoeld in dit artikel, zijn voor zover deze 
zijn opgenomen in een nota van inlichtingen of een proces-verbaal van aanwijzing, voor iedere in
schrijver bindend. 

9. Artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing voor op grond van deze wet 
verstrekte overheidsopdrachten. 
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Artikel 1.5.3.8. [Inschrijving] 
1. Inschrijvingen worden schriftelijk vóór het verstrijken van de in het bestek en de aankondiging 

vermelde dag en tijd voor het indienen van de inschrijving, op het in het bestek en de aankondiging 
vermelde adres ingediend. 

2. De aanbestedende dienst draagt zorg dat: 
a. het vertrouwelijk karakter van de inschrijvingen, in afwachting van de beoordeling daarvan, 

wordt gerespecteerd; 
b. de inschrijvingen, indien zulks om redenen van juridisch bewijs noodzakelijk is, moeten zo snel 

mogelijk schriftelijk of door toezending, dan wel ter handstelling van een gewaarmerkt afschrift 
van het proces-verbaal van aanbesteding worden bevestigd; 

c. het openen van de inschrijvingen plaatsvindt op een moment gelegen na het verstrijken van de 
termijn voor indiening. 

3. De inschrijver draagt het risico en de bewijslast van een goede en tijdige indiening van zijn inschrij
ving. 

4. De inschrijving bevat alle door de aanbestedende dienst gevraagde informatie als bedoeld in de 
artikelen 1.5.3.4. en 1.5.3.5. en wordt aangeboden in één gesloten enveloppe, dan wel als één docu
ment indien de aanbesteding plaatsvindt door middel van een ander door de aanbestedende dienst 
voorgeschreven elektronisch medium. De inschrijving is op een duidelijke wijze voorzien van een 
vermelding op welke opdracht de inschrijving betrekking heeft en, in geval van een aanbesteding in 
percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen. Voorts dient de inschrijver, indien dit 
wordt verzocht, voor elk perceel separaat in te schrijven. 

5. Wordt bij een inschrijving gebruik gemaakt van een inschrijvingsbiljet, overeenkomstig een door de 
aanbestedende dienst vastgesteld model, dan wordt dit inschrijvingsbiljet tezamen met de overige 
door de aanbestedende dienst gevraagde informatie, met inbegrip van de opgave van de verrekenprij-
zen, in één gesloten enveloppe, of op een andere gegevensdrager dan wel als één eenvoudig splits-
baar document, indien de aanbesteding plaatsvindt door middel van een ander door de aanbestedende 
dienst voorgeschreven elektronisch medium, aan de aanbestedende dienst aangeboden. Alle in het 
kader van een inschrijving verstrekte gegevens maken een onlosmakelijk deel uit van de inschrijving. 

6. De inschrijving bevat de in de aankondiging, het bestek en de eventuele nota's van inlichtingen, 
gevraagde informatie. 

7. De inschrijving is, tenzij in de aankondiging, het bestek of de eventuele nota's van inlichtingen 
anders wordt bepaald, in de Nederlandse taal gesteld. 

8. Een inschrijving geschiedt duidelijk, stellig en zonder voorbehoud. Een inschrijver is het evenwel 
toegestaan zijn inschrijving uiterlijk tot het moment van opening van de inschrijvingen door middel 
van een deugdelijke en onvoorwaardelijke schriftelijke verklaring in te trekken. 

Artikel 1.5.3.9. [Termijn van gestanddoening] 
1. De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende een periode van zestig dagen na de dag 

waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij de aanbestedende dienst in het bestek een ande
re termijn heeft vastgesteld. 

2. De termijn van gestanddoening wordt, in het geval een voorziening wordt gevraagd als bedoeld in 
artikel 1.5.3.19., van rechtswege verlengd tot tien dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist. 

3. De aanbestedende dienst kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zoda
nig verzoek kan de inschrijver geen aanspraak op de opdracht ontlenen. 

Artikel 1.5.3.10. [Inschrijving onder voorwaarden] 
Indien aan een inschrijving door de inschrijver voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht 
niet te zijn gedaan, tenzij de aanbestedende dienst het stellen van voorwaarden uitdrukkelijk heeft toege
staan. 

Artikel 1.5.3.11. [Gebrekkige inschrijvingen] 
Inschrijvingen die niet voldoen aan de essentiële eisen als gesteld in de wet, het bestek of de nota van 
inlichtingen, zijn ongeldig en worden geacht niet te zijn gedaan. 
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Artikel 1.5.3.12. [Aanbesteding] 
1. Op de plaats en het tijdstip vermeld in de aankondiging of het bestek worden de tijdig ontvangen 

inschrijvingen geopend. 
2. De aanbesteding is, behoudens een uitdrukkelijk in het bestek ofin de aankondiging bekendgemaakte 

afwijking, openbaar. 
3. De aanbestedende dienst maakt van de gehouden aanbesteding een proces-verbaal op. Bij een aanbe

steding op basis van het gunningscriterium 'de laagste prijs' vermeldt de aanbestedende dienst in het 
proces-verbaal tevens de bedragen waarvoor de inschrijvers hebben ingeschreven. 

4. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, 
geldt de prijs in letters. 

5. Een vertegenwoordiger van elke inschrijver heeft recht op een gewaarmerkt afschrift van het proces
verbaal. 

Artikel 1.5.3.13. [Verduidelijking van aanbiedingen] 
1. De aanbestedende dienst mag inschrijvers schriftelijk uitnodigen om verduidelijking van de inhoud 

van hun inschrijving en hierover met hen overleg voeren, mits een gelijke behandeling van inschrij
vers in acht wordt genomen en met hun gerechtvaardigde belangen rekening wordt gehouden. 

2. Een verduidelijking mag geen wijziging van de inschrijving inhouden. 
3. Onderhandelingen over wezenlijke elementen van de opdracht en met name de prijs is niet toege

staan. 

Artikel 1.5.3.14. [Gebruik van elektronische veilingen] 
1. Bij openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhande

lingen, alsmede in het geval bedoeld in artikel 1.3.7., onderdeel a, kan een aanbestedende dienst be
sluiten, dat de gunning van de overheidsopdracht zal worden voorafgegaan door een elektronische 
veiling, mits de specificaties voor die opdracht vooraf nauwkeurig kunnen worden opgesteld. 

2. Een elektronische veiling kan tevens worden toegepast bij het opnieuw tot mededinging oproepen 
van de partijen bij een raamovereenkomst, als bedoeld in artikel 1.3.9., zesde lid, onderdeel b. 

3. Een elektronische veiling kan niet worden toegepast, indien de aanbestedende dienst varianten of 
alternatieve inschrijvingen, als bedoeld in artikel 1.4.3., niet heeft uitgesloten. 

4. De elektronische veiling heeft betrekking op: 
hetzij alleen de prijzen wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de laagste prijs; 
hetzij de prijzen of de waarden van de elementen van de inschrijvingen zoals aangegeven in het 
bestek wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de economisch voordeligste inschrijving. 

5. De aanbestedende diensten die beslissen gebruik te maken van een elektronische veiling, maken 
daarvan melding in de aankondiging van de opdracht. Het bestek bevat voorts onder meer de navol
gende informatie: 
a. de elementen waarvan de waarden vallen onder de elektronische veiling, voor zover deze ele

menten kwantificeerbaar zijn, zodat deze kunnen worden uitgedrukt in cijfers of procenten; 
b. de eventuele limieten van de waarden die kunnen worden ingediend, zoals zij voortvloeien uit de 

specificaties van het voorwerp van de opdracht; 
c. de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van de inschrijvers zal worden 

gesteld en het tijdstip waarop die informatie in voorkomend geval ter beschikking zal worden 
gesteld; 

d. relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische veiling; 
e. de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en met name de vereiste mini-

mumverschillen die in voorkomend geval voor de biedingen in acht worden genomen; 
f. relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem en de nadere technische 

bepalingen en specificaties voor de verbinding. 
6. Alvorens over te gaan tot de elektronische veiling, heeft de aanbestedende dienst de inschrijvingen 

beoordeeld op basis van de vooraf vastgestelde en bekendgemaakte gunningscriteria en de weging 
daarvan en voor zover het betreft de openbare procedure omvat deze beoordeling tevens de criteria 
voor de kwalitatieve selectie. Alle inschrijvers die een geldige inschrijving hebben gedaan en waar
van de aanbieding ten minste voldoet aan de minimale voor de desbetreffende opdracht gestelde 
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eisen en criteria, worden tegelijkertijd schriftelijk uitgenodigd om langs elektronische weg nieuwe 
prijzen of nieuwe waarden in te dienen. 

7. De uitnodiging van de aanbestedende dienst tot deelname aan de elektronische veiling bevat alle 
relevante informatie voor de individuele verbinding met het gebruikte elektronische systeem en pre
ciseert het tijdstip en het aanvangsuur van de elektronische veiling. Tevens bevat de uitnodiging de 
relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische veiling. 

8. Een elektronische veiling kan niet eerder dan twee werkdagen na de datum van verzending van de 
uitnodigingen voor de veiling beginnen. 

9. Wanneer voor de gunning het criterium van de voor de aanbestedende dienst economisch meest 
voordelige inschrijving wordt toegepast, gaat de uitnodiging vergezeld van het resultaat van de eerste 
volledige beoordeling van de inschrijving van de betrokken inschrijver, uitgevoerd op basis van de in 
artikel 1.5.3.6., tweede lid, door de aanbestedende dienst vooraf vastgestelde criteria en weegfactoren 
voor gunning. 

10. De uitnodiging bevat tevens de wiskundige formule die naar gelang van de ingediende nieuwe prij
zen of nieuwe waarden tijdens de elektronische veiling automatisch de nieuwe rangorde van de aan
biedingen zal bepalen. In deze formule is het relatieve gewicht verwerkt, dat aan alle vastgestelde cri
teria is toegekend om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen, zoals dat in de aan
kondiging van de opdracht of het bestek is aangegeven. Daartoe moeten eventuele marges voorafin 
een bepaalde waarde worden uitgedrukt. 

11. Tijdens elke fase van de elektronische veiling deelt de aanbestedende dienst onverwijld aan alle 
inschrijvers ten minste die informatie mee, die de inschrijvers de mogelijkheid biedt om op ieder 
moment hun respectieve klassering te kennen. De aanbestedende dienst kan ook andere informatie 
betreffende door andere inschrijvers ingediende prijzen of waarden meedelen, indien dat in het bestek 
is vermeld. Zij mogen tijdens het verloop van de fasen van de elektronische veiling evenwel in geen 
geval de identiteit van de inschrijvers bekendmaken. 

12. Een aanbestedende dienst kan de elektronische veiling op één of meer van de onderstaande wijzen 
afsluiten: 
a. Hij kan in de uitnodiging tot deelname aan de veiling een vooraf vastgestelde datum en een 

vooraf vastgesteld tijdstip voor de sluiting aangeven; 
b. Hij kan de veiling afsluiten indien er geen nieuwe prijzen meer worden ontvangen, die beant

woorden aan de vooraf gestelde vereisten betreffende de minimumverschillen. In dit geval be
schrijft de aanbestedende dienst in de uitnodiging tot deelname aan de veiling de termijn die hij 
na ontvangst van de laatste aanbieding in acht zal nemen alvorens de veiling te sluiten; 

c. Hij kan de veiling afsluiten indien alle fasen van de veiling die in de uitnodiging tot deelname 
aan de veiling zijn vermeld, afgehandeld zijn. Indien de aanbestedende dienst heeft besloten de 
elektronische veiling op basis van dit onderdeel af te sluiten, in voorkomend geval in combinatie 
met de in onderdeel b van dit lid vastgestelde regeling, bevat de uitnodiging tot deelname aan de 
veiling het tijdschema voor elk van de afzonderlijke fasen van de veiling. 

13. Na de sluiting van de elektronische veiling gaat de aanbestedende dienst over tot het verzenden van 
het voornemen tot gunning van de opdracht overeenkomstig artikel 1.5.3.15., derde lid, op basis van 
de resultaten van de elektronische veiling. 

14. Het is niet toegestaan misbruik te maken van de methode van de elektronische veiling, dan wel deze 
methode te gebruiken om concurrentie te beletten, te beperken ofte vervalsen, dan wel wijzigingen 
aan te brengen in het voorwerp van de opdracht zoals dit is omschreven in de aankondiging van de 
opdracht en vastgelegd in het bestek. 

Artikel 1.5.3.15. [Keuze van inschrijver en mededeling van voornemen tot gunning] 
1. De aanbestedende dienst neemt zijn gunningsbesluit met inachtneming van de door hem op basis van 

de in de artikelen 1.5.3.5. en 1.5.3.6. gestelde criteria en in voorkomend geval op grond van de resul
taten van de op de voet van artikel 1.5.3.14. gehouden elektronische veiling. 

2. Een aanbestedende dienst is niet verplicht te gunnen. 
3. De aanbestedende dienst zendt aan de inschrijver, de inschrijvers onderscheidenlijk de combinatie 

van inschrijvers aan wie hij op basis van het in die aanbestedingsprocedure toegepaste gunningscrite
rium voornemens is de opdracht te gunnen een schriftelijke mededeling waarin hij het voornemen tot 
gunning ter kennis brengt aan die inschrijver of inschrijvers. 
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4. In het geval dat de aanbestedende dienst besluit niet over te gaan tot gunning, is het bepaalde in 
artikel 1.5.1.3. van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1.5.3.16. [Informatieverstrekking aan insehrijvers] 
1. De aanbestedende dienst stelt de inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in 

kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht of de raamovereen
komst en in voorkomend geval met inbegrip van de redenen waarom hij heeft besloten een opdracht 
of een raamovereenkomst waarvoor een oproep tot mededinging is gedaan niet te plaatsen of de pro
cedure opnieuw te beginnen. 

2. De aanbestedende dienst deelt binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, aan iedere afgewezen inschrijver, gemoti
veerd de redenen van zijn afwijzing mee. 

Artikel 1.5.3.17. [Abnormaal lage inschrijvingen] 
1. Indien voor een bepaalde opdracht inschrijvingen zijn gedaan die in verhouding tot de uit te voeren 

opdracht abnormaal laag lijken, verzoekt de aanbestedende dienst, alvorens hij deze inschrijvingen 
kan afwijzen, schriftelijk om die aanvullende inlichtingen en motiveringen over de samenstelling van 
de inschrijvingen die hij dienstig acht en onderzoekt hij de samenstelling van de desbetreffende in
schrijvingen. 

2. De aanbestedende dienst kan aanvullende inlichtingen en motiveringen in aanmerking nemen die 
betrekking hebben op: 
a. de doelmatigheid van het bouwprocédé, van het productieproces van de gevraagde producten of 

van de dienstverlening; 
b. de gekozen technische oplossingen of uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de in

schrijver bij de uitvoering van de overheidsopdracht kan profiteren; 
c. de originaliteit van het ontwerp van de inschrijver; 
d. de naleving van de bepalingen inzake arbeidsomstandigheden, de regels ten aanzien van de af

dracht van belastingen en sociale premies, de bescherming van het milieu en de ter plaatse gel
dende arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 1.1.8.; 

e. de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver. 
3. Indien de aanbestedende dienst constateert dat een inschrijving abnormaal laag is doordat de inschrij

ver overheidssteun heeft ontvangen, kan de inschrijving uitsluitend alleen op die grond worden afge
wezen, indien de inschrijver niet binnen een door de aanbestedende dienst gestelde redelijke termijn 
kan aantonen dat de betrokken overheidssteun rechtmatig is verleend. In het geval dat de aanbeste
dende dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt hij daarvan de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen in kennis. 

Artikel 1.5.3.18. [Wachttermijn] 
1. Een aanbestedende dienst die aan één of meer inschrijvers overeenkomstig het bepaalde m artikel 

1.5.3.15., derde lid, een mededeling van voornemen tot gunning heeft gezonden, kan niet eerder tot 
het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de te verstrekken overheidsopdracht overgaan 
dan nadat een wachtperiode van ten minste 22 dagen in acht is genomen. 

2. In gevallen dat het aanhouden van een dergelijke termijn in redelijkheid niet van de aanbestedende 
dienst kan worden gevergd, kan de aanbestedende dienst een kortere termijn vaststellen. De reden 
voor het aannemen van een kortere termijn wordt gemotiveerd vastgelegd in het proces-verbaal van 

gunning. 
3. De duur en het moment van ingang van de in acht te nemen wachtperiode deelt de aanbestedende 

dienst schriftelijk in de aankondiging of het bestek aan alle inschrijvers mee. 

Artikel 1.5.3.19. [Verstrekken van opdracht] 
1. Na verloop van de wachtperiode als bedoeld in artikel 1.5.3.18. kan de aanbestedende dienst, tenzij 

één der inschrijvers binnen de voor die wachtperiode gestelde termijn schriftelijk bezwaar heeft aan
getekend tegen het verstrekken van de opdracht en heeft aangekondigd onverwijld tot rechtsmaatre-
gelen jegens de aanbestedende dienst te zullen overgaan, overgaan tot het sluiten van de overeen-
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komst met één of meer ondernemers of een combinatie van ondernemers aan wie hij een mededeling 
van voornemen tot gunning heeft gezonden. 

2. Indien één der inschrijvers tijdig schriftelijk bezwaar heeft aangetekend tegen het voornemen tot 
gunning, kan de aanbestedende dienst pas overgaan tot het verstrekken van de opdracht, nadat de be
voegde rechter ten aanzien van de gevolgde aanbestedingsprocedure in eerste instantie uitspraak heeft 
gedaan en waarbij die rechter de gevolgde aanbestedingsprocedure niet als onrechtmatig heeft aan
gemerkt, dan wel de bezwaarmakende partij zijn bezwaar schriftelijk heeft ingetrokken. 

Artikel 1.5.3.20. [Proces-verbaal en publicatie van gunning] 
1. De publicatie van de gunning vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5.1.3. 
2. De aanbestedende dienst stelt een proces-verbaal over de gegunde opdracht op dat ten minste de 

informatie bevat zoals aangegeven in artikel 1.5.1.5. 

Artikel 1.5.3.21. [Zekerheidsstelling] 
1. Een aanbestedende dienst mag uitsluitend van de ondernemer aan wie hij de mededeling van voor

nemen tot gunning heeft gezonden, zekerheidsstelling bedingen. 
2. Het bedrag van de gevraagde zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de 

nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek 
is genoemd, niet te boven gaan, tenzij de inschrijver de opdracht wordt gegund op basis van een door 
hem gedane alternatieve inschrijving. 

3. Bij de vaststelling van de hoogte van de zekerheidstelling neemt de aanbestedende dienst de beginse
len van proportionaliteit in acht. 

AFDELING 4 

De niet-openbare procedure 

Artikel 1.5.4.1. [Procedureverloop] 
1. De niet-openbare procedure kent de volgende procedurele stappen: 

a. aankondiging; 
b. aanmelding door gegadigden; 
c. selectie en shortlisten; 
d. uitnodigingen tot inschrijving en verzending van bestek; 
e. inlichtingen en bezichtiging ter plaatse; 
f. inschrijving; 
g. aanbesteding; 
h. keuze inschrijver; 
i. mededeling van voornemen tot gunning; 

j . verstrekken van opdracht; 
k. publicatie van gunning en proces-verbaal. 

2. De in het eerste lid genoemde stappen worden nader omschreven in de artikelen 1 5 4 2 tot en met 
1.5.4.9. 

3. In gevallen dat de toepassing van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog gerechtvaardigd 
is, kan een aanbestedende dienst de procedure als bedoeld in artikel 1.5.4.10. toepassen. 

Artikel 1.5.4.2. [Bekendmaking van aankondiging] 
1. Het voornemen om een overheidsopdracht op basis van de niet-openbare procedure aan te besteden 

wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 1.5.1.2. door middel van een aankondiging be
kend gemaakt. 

2. Artikel 1.5.3.6. is op de niet-openbare procedure van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1.5.4.3. [Termijnen] 

1. Voor de niet-openbare procedure bedraagt de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deel
neming minimaal 3 7 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht. 

2. Bij de vaststelling van de termijnen voor de verzoeken tot deelneming houdt de aanbestedende dienst 
rekening met de complexiteit van de opdracht. 
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Artikel 1.5.4.4. [Verkorting termijn in geval van dringende redenen] 
Indien het vanwege dringende redenen niet haalbaar is de in artikel 1.5.5.3. genoemde mimmumtermijn in 
acht te nemen, kan de aanbestedende dienst de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming 
vaststellen op minimaal vijftien dagen, dan wel indien de aankondiging van de opdracht via elektronische 
weg is verzonden in een formaat en een wijze als voorgeschreven door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, kan de termijn op minimaal tien dagen worden gesteld. 

Artikel 1.5.4.5. [Aanmelding als gegadigde] 
1 Gegadigden zijn gehouden alle door de aanbestedende dienst in de aankondiging, onderscheidenlijk 

in het preselectiedocument gevraagde documenten, certificaten of verklaringen, alsmede de door de 
aanbestedende dienst gevraagde informatie als bedoeld in de artikelen 1.6.1. tot en met 1.6.6., of in
dien de aanbestedende dienst dit uitdrukkelijk heeft toegestaan de eigen verklaring als bedoeld in ar
tikel 1.6.7., in te dienen vóór het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening van het verzoek 
tot deelneming. 

2. De gegadigde draagt het risico en de bewijslast van een goede en tijdige indiening van zijn verzoek 
om deelname. 

3. Een verzoek tot deelneming aan een aanbestedingsprocedure wordt gedaan met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 1.5.1.6. 

Artikel 1.5.4.6. [Selectie van gegadigden] 

1. De aanbestedende dienst beoordeelt de verzoeken tot deelneming met inachtneming van de bepalin

gen als gesteld in titel 1.6. 
2 Artikel 1.5.3.5., tweede lid, is op de selectie van gegadigden van overeenkomstige toepassing. 
3. De aanbestedende dienst kan het aantal geschikte kandidaten, dat hij zal uitnodigen voor het indienen 

van een inschrijving beperken, mits er een voldoende aantal geschikte kandidaten is. 
4 De aanbestedende dienst vermeldt in de aankondiging van de opdracht de objectieve en met-

discriminerende criteria die hij voornemens is te gebruiken om te komen tot het minimumaantal ge
gadigden, onderscheidenlijk - in voorkomend geval - het maximumaantal gegadigden. 

5 Het minimumaantal gegadigden mag niet lager worden gesteld dan op vijf. 
6 De aanbestedende dienst nodigt een aantal gegadigden uit dat tenminste gelijk is aan het voorafin de 

aankondiging bekendgemaakte minimumaantal gegadigden. In het geval dat het aantal gegadigden 
dat aan de selectiecriteria en de door de aanbestedende dienst gestelde minimumeisen voldoet, lager 
is dan het vooraf vastgestelde minimumaantal uit te nodigen gegadigden, kan de aanbestedende 
dienst de procedure voortzetten door de gegadigde of gegadigden die aan de door de aanbestedende 
dienst gestelde selectiecriteria en gestelde minimumeisen voldoen uit te nodigen. Het aantal uitgeno
digde gegadigden heeft in elk geval een zodanige omvang dat de daadwerkelijke mededinging is ge
waarborgd. 

7 In het geval de aankondiging van de opdracht geen obj ectieve en niet-discriminerende criteria noemt 
om te komen tot een maximumaantal gegadigden dat voor het uitbrengen van een inschrijving wordt 
uitgenodigd, worden de uit te nodigen gegadigden aangewezen door middel van loting. 

8. De aanbestedende dienst nodigt geen ondernemers uit die niet tijdig om deelneming aan de procedure 
hebben verzocht, dan wel niet over de vereiste bekwaamheden beschikken. 

Artikel 1.5.4.7. [Uitnodiging tot verdere deelneming en verzending van het bestek] 

1. De aanbestedende dienst nodigt alle geselecteerde gegadigden gelijktijdig en schriftelijk uit tot 

inschrijving. 
2. De uitnodiging aan de gegadigden bevat: 

a. hetzij een exemplaar van het bestek of het beschrijvend document en van alle aanvullende do

cumenten; 
b. hetzij de vermelding van het adres van een elektronisch communicatiemedium dat een vrije, 

rechtstreekse en volledige toegang biedt tot het bestek of het beschrijvend document en alle aan
vullende documenten, op een wijze als voorgeschreven door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. 

3. De in het tweede lid bedoelde documenten bevatten tevens: 
a. Een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging. 
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b. De uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden 
ingediend en de taal of talen waarin de inschrijvingen moeten zijn gesteld. De uiterste datum 
voor de ontvangst van de inschrijvingen mag niet op minder dan 40 dagen worden gesteld, tenzij 
een situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 1.5.4.4., dan mag deze termijn op minimaal 10 
dagen worden gesteld. 

c. In het geval het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving wordt toe
gepast het relatieve gewicht van de gunningscriteria van de opdracht of, in voorkomend geval, 
de afnemende volgorde van belang van de criteria, indien deze niet in de aankondiging van de 
opdracht, het bestek of het beschrijvend document is vermeld. 

d. Indien het bestek, het beschrijvend document, of de aanvullende documenten bij een andere in
stantie kan worden aangevraagd dan de aanbestedende dienst die verantwoordelijk is voor de 
aanbestedingsprocedure, vermeldt de uitnodiging het adres van deze instantie en, in voorkomend 
geval, de uiterste datum voor deze aanvraag, alsmede het bedrag dat verschuldigd is en de wijze 
van betaling om de desbetreffende documenten te verkrijgen. De instantie die belast is met het 
verstrekken van de aanbestedingsdocumenten zendt deze documenten onverwijld toe na ont
vangst van het verzoek daartoe aan de gegadigden. 

Artikel 1.5.4.8. [Inlichtingen, bezichtiging ter plaatse, inschrijving en aanbesteding] 
2. Nadere inlichtingen over het bestek, het beschrijvend document of de aanvullende documenten 

worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de 
inschrijvingen door de aanbestedende dienst of de daartoe door de aanbestedende dienst aangewezen 
instantie verstrekt. 

3. Indien een versnelde niet-openbare procedure, als bedoeld in artikel 1.5.4.4. wordt toegepast, be
draagt deze termijn vier dagen 

4. Artikel 1.5.3.7. is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1.5.4.9. [Inschrijving en gunning van overheidsopdracht] 
1. De aanbestedende dienst neemt zijn gunningsbesluit met inachtneming van de door hem op basis van 

artikel 1.5.3.6. gestelde criteria en in voorkomend geval op grond van de resultaten van de op de voet 
van artikel 1.5.3.14 gehouden elektronische veiling. 

2. De artikelen 1.5.3.8. tot en met 1.5.3.21. zijn, met uitzondering van artikel 1.5.3.15, eerste lid, van 
overeenkomstige toepassing op de niet-openbare procedure. 

Artikel 1.5.4.10. [De concurrentiegerichte dialoog] 
1. In het geval een aanbestedende dienst op de voet van artikel 1.3.6. gebruik wil maken van de proce

dure van de concurrentiegerichte dialoog, maakt de aanbestedende dienst dit, met inachtneming van 
het gestelde in artikel 1.5.1.2., door middel van een aankondiging van een opdracht bekend. De aan
bestedende dienst vermeldt in die aankondiging of in een beschrijvend document de behoeften en ei
sen. 

2. Op de concurrentiegerichte dialoog zijn de artikelen 1.5.4.3. en 1.5.4.5. van overeenkomstige toepas
sing. 

De aanbestedende dienst opent met de inachtneming van artikel 1.5.4.6. geselecteerde gegadigden 
een dialoog met het doel na te gaan en te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk 
aan de behoeften van de aanbestedende dienst te voldoen. Tijdens deze dialoog kan hij met de gese
lecteerde gegadigden alle aspecten van de opdracht bespreken. 

Tijdens de dialoog waarborgt de aanbestedende dienst de gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
De aanbestedende dienst mag de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer aan de 
dialoog verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet aan andere deelnemers bekendmaken zonder uit
drukkelijk voorafgaande instemming van eerstgenoemde deelnemer. 
De aanbestedende dienst kan bepalen, dat de procedure in opeenvolgende fasen verloopt, zodat het 
aantal in de dialoogfase te bespreken oplossingen kan worden beperkt aan de hand van de gunnings
criteria die in de aankondiging van de opdracht of in het beschrijvend document zijn vermeld. Deze 
mogelijkheid vermeldt de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht of in het be
schrijvend document. 
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7. De aanbestedende dienst zet de dialoog voort totdat hij, zo nodig na vergelijking, kan aangeven 
welke oplossing of oplossingen aan zijn behoeften kan of kunnen voldoen. 

8. Nadat de aanbestedende dienst de dialoog voor beëindigd heeft verklaard en de deelnemers daarvan 
schriftelijk op de hoogte zijn gesteld, verzoekt de aanbestedende dienst de deelnemers met inachtne
ming van het gestelde in artikel 1.5.4.7. om hun definitieve inschrijvingen in te dienen op basis van 
de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen. Deze inschrijvingen 
bevatten alle vereiste en noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project. 

9. De aanbestedende dienst neemt zijn gunningsbesluit uitsluitend op basis van het criterium van de 
economisch meest voordelige inschrijving en met inachtneming van de door hem op basis van artikel 
1.5.3.6. vastgestelde criteria. 

10. De aanbestedende dienst beoordeelt de ontvangen inschrijvingen op basis van de in de aankondiging 
van de opdracht of in het beschrijvend document bepaalde gunningscriteria en kiest de economisch 
voordeligste inschrijving. 

11. De aanbestedende dienst kan de inschrijvers verzoeken om de inschrijvingen toe te lichten, te preci
seren of nauwkeuriger te omschrijven. Die toelichtingen, preciseringen of nauwkeuriger omschrij
vingen mogen de basiselementen van de inschrijving of de aanbesteding niet wezenlijk wijzigen. 

12. De artikelen 1.5.3.8. tot en met 1.5.3.21. zijn, met uitzondering van de artikelen 1.5.3.14. en 1.5.3.15, 
eerste lid, van overeenkomstige toepassing op de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. 

13. Op verzoek van de aanbestedende dienst kan de inschrijver die is aangewezen als de economisch 
voordeligste inschrijver worden verzocht aspecten van zijn inschrijving te verduidelijken of in de in
schrijving opgenomen verplichtingen te bevestigen, op voorwaarde dat dit de inhoudelijke aspecten 
van de inschrijving of van de oproep tot mededinging ongewijzigd laat en niet dreigt te leiden tot 
concurrentievervalsing of discriminatie. 

AFDELING 5 

De procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking 

Artikel 1.5.5.1. [Procedureverloop] 
1. De procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking kent de volgende 

procedurele stappen: 
a. aankondiging; 
b. aanmelding door gegadigden; 
c. selectie en shortlisten; 
d. uitnodigingen tot onderhandelingen; 
e. keuze meest gerede gegadigde; 
f. mededeling van voornemen tot gunning; 
g. verstrekken van opdracht; 
h. publicatie van gunning en proces-verbaal. 
2. De in het eerste lid genoemde procedurele stappen worden nader omschreven in de artikelen 1.5.5.2 

tot en met artikel 1.5.5.6. 

Artikel 1.5.5.2. [Bekendmaking van aankondiging] 
Het voornemen om een overheidsopdracht op basis van de procedure van gunning via onderhandelingen 
met voorafgaande bekendmaking wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 1.5.1.2. door middel 
van een aankondiging bekend gemaakt. 

Artikel 1.5.5.3. [Termijnen, aanmelding als gegadigde en selectie van gegadigden] 
1. Voor de procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking zijn de 

artikelen 1.5.4.3. tot en met 1.5.4.6., behoudens artikel 1.5.4.6., vijfde lid, van overeenkomstige toe
passing. 

2. Het minimumaantal gegadigden mag door de aanbestedende dienst niet lager worden gesteld dan op 
drie. Het aantal uit te nodigen gegadigden heeft in elk geval een zodanige omvang dat daadwerkelijke 
mededinging wordt gewaarborgd. 
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Artikel 1.5.5.4. [Verkorting termijn in geval van dringende redenen] 
Indien het vanwege dringende redenen niet haalbaar is de in artikel 1.5.4.3. genoemde minimumtermijn in 
acht te nemen, kan de aanbestedende dienst de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming 
vaststellen op minimaal vijftien dagen, dan wel indien de aankondiging van de opdracht via elektronische 
weg is verzonden in een formaat en een wijze als voorgeschreven door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, kan de termijn tot minimaal tien dagen worden vastgesteld. 

Artikel 1.5.5.5. [Uitnodiging tot onderhandelingen] 
1. De aanbestedende dienst nodigt alle geselecteerde gegadigden gelijktijdig en schriftelijk uit tot de 

onderhandelingen. 
2. De uitnodiging aan de gegadigden bevat onder meer: 

a. een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging; 
b. een exemplaar van het bestek of het beschrijvend document en van alle aanvullende documen

ten; 
c. de datum van de start van de onderhandelingen; 
d. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen na afronding van de onderhandelin

gen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin de inschrijvingen 
moeten zijn gesteld; 

e. de opgaven van de stukken en documenten die moeten worden bijgevoegd, hetzij ter staving van 
de door de gegadigde op grond van afdeling 1.6. verstrekte controleerbare verklaringen, hetzij 
ter aanvulling van de in die afdeling verstrekte inlichtingen en een en ander onder de voorwaar
den als bedoeld in artikel 1.6.3 en 1.6.4.; 

f. het relatieve gewicht van de gunningscriteria van de opdracht als bedoeld in artikel 1.5.3.6., 
tweede en derde lid, of, in voorkomend geval, de afnemende volgorde van belang van de criteria, 
indien deze niet in de aankondiging van de opdracht, het bestek of het beschrijvend document is 
vermeld. 

3. Indien het bestek, het beschrijvend document, of de aanvullende documenten bij een andere instantie 
kan worden aangevraagd dan de aanbestedende dienst die verantwoordelijk is voor de aanbestedings
procedure, vermeldt de uitnodiging het adres van deze instantie en, in voorkomend geval, de uiterste 
datum voor deze aanvraag, alsmede het bedrag dat verschuldigd is en de wijze van betaling om de 
desbetreffende documenten te verkrijgen. De instantie die belast is met het verstrekken van de aanbe
stedingsdocumenten zendt deze documenten onverwijld toe na ontvangst van het verzoek daartoe aan 
de gegadigden. 

Artikel 1.5.5.6. [Keuze van ondernemer en gunning van overheidsopdracht] 
1. De aanbestedende dienst neemt zijn gunningsbesluit na afronding van de met de gegadigden gevoer

de onderhandelingen op basis van de door hen gedane inschrijvingen met inachtneming van de door 
hem op basis van artikel 1.5.5.5., tweede lid, onder e en f, gestelde criteria en in voorkomend geval 
op grond van de resultaten van de op de voet van artikel 1.5.3.14. gehouden elektronische veiling. 

2. De artikelen 1.5.3.15, tweede tot en met het vierde lid, 1.5.3.16. tot en met 1.5.3.21. zijn op de proce
dure van gunning via onderhandelingen van overeenkomstige toepassing. 

AFDELING 6 

Deprocedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking 

Artikel 1.5.6.1. [Procedureverloop] 

1. De procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking kent de volgende 
procedurele stappen: 
a. uitnodigingen tot onderhandelingen; 
b. keuze meest gerede gegadigde; 
c. mededeling van voornemen tot gunning; 
d. verstrekken van opdracht; 
e. publicatie van gunning en proces-verbaal. 

2. De in het eerste lid genoemde procedurele stappen worden nader omschreven in de artikelen 1.5.6.2 
tot en met artikel 1.5.6.3. 

488 



DOORLOPENDE TEKST VAN HOOFDSTUK 1 VAN DE PROEVE VAN EEN WET 

Artikel 1.5.6.2. [Aanvang procedure] 
1 Het aantal ondernemers dat tot de procedure van gunning via onderhandelingen wordt uitgenodigd, 

zal door de aanbestedende dienst in beginsel op niet lager dan drie worden gesteld. Het aantal uitge
nodigde gegadigden heeft in elk geval een zodanige omvang dat daadwerkelijke mededinging wordt 
gewaarborgd. 

2 De uitnodiging aan de gegadigden bevat onder meer: 

a. een exemplaar van het bestek of het beschrijvend document en van alle aanvullende documen

ten; 
b de datum van de start van de onderhandelingen; 
c de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen na afronding van de onderhandelin

gen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin de inschrijvingen 
moeten zijn gesteld; 

d de opgaven van de stukken en documenten die moeten worden bijgevoegd, hetzij ter staving van 
de door de gegadigde op grond van afdeling 1.6. verstrekte controleerbare verklaringen, hetzij 
ter aanvulling van de in die afdeling verstrekte inlichtingen en een en ander onder de voorwaar
den als bedoeld in artikel 1.6.3 en 1.6.4. 

3. De aanbestedende dienst handelt op een objectieve, transparante en non-discriminatoire wijze. 

Artikel 1.5.6.3. [Overeenkomstige bepalingen] 
1. De aanbestedende dienst neemt zijn gunningsbesluit na afronding van de met de gegadigden gevoer

de onderhandelingen. 

2 De artikelen 1.5.3.15, tweede tot en met het vierde lid, en 1.5.3.16. tot en met 1.5.3.21. zijn oP de 
procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van overeenkom
stige toepassing. 

AFDELING 7 

Prijsvragen voor ontwerpen 

Artikel 1.5.7.1. [Algemene bepalingen en toepassingsgebied] 
1. De regels voor het uitschrijven van een prijsvraag voor ontwerpen worden vastgesteld overeenkom

stig de regels als bedoeld in de artikelen 1.5.7.2. tot en met 1.5.7.6., indien: 
a. een prijsvraag in het kader van een procedure voor het verstrekken van een overheidsopdracht 

voor diensten wordt georganiseerd; of 
b het een prijsvraag betreft met een prijzengeld of waar het een betaling van de deelnemers aan die 

prijsvraag betreft en de waarde van die overheidsopdracht, het prijzengeld of de betaling van de 
kosten van de deelnemers aan de prijsvraag de drempelwaarde als bedoeld in artikel 1.2.1.2. 
overschrijdt. 

2 In de in het eerste lid, onder a, bedoelde gevallen betreft de drempel de geraamde waarde van de 
overheidsopdracht voor diensten, exclusief omzetbelasting, met inbegrip van het eventuele prijzen
geld of betaling van de deelnemers. 

3 Tenzij een aanbestedende dienst in de aan de prijsvraag ten grondslag liggende regels dit met heeft 
uitgesloten dat gunning van de opdracht plaatsvindt overeenkomstig artikel 1.3.8., derde lid, wordt in 
de in het eerste lid, onder b, bedoelde gevallen bij de bepaling van de drempel meegerekend het totale 
bedrag van het prijzengeld en de betalingen, met inbegrip van de geraamde waarde, exclusief omzet
belasting, van de overheidsopdracht voor diensten die later kan worden gegund. 

4. De bepalingen uit deze afdeling zijn niet van toepassing: 
a op prijsvragen voor diensten als bedoeld in de artikelen 1.2.2.2., 1.2.2.4. en 1.2.2.6.; of 
b op prijsvragen voor diensten in de zin van richtlijn 2004/17/EG door aanbestedende diensten die 

een of meer activiteiten uitoefenen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 
2004/17/EG en die worden uitgeschreven om deze activiteiten voort te zetten, noch op pnj svra-
gen die van een verplichte toepassing van deze richtlijn zijn uitgesloten. De bepalingen van deze 
afdeling blijven evenwel van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst door 
een aanbestedende dienst die één of meer van artikel 6 van Richtlijn 2004/17/EG bedoelde acti
viteiten uitoefent en die voor deze specifieke activiteiten worden geplaatst, zolang de Nederland-
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se overheid besloten heeft gebruik te blijft maken van de in artikel 71, tweede alinea, van richt
lijn 2004/17/EG bedoelde mogelijkheid om de toepassing ervan uit te stellen. 

Artikel 1.5.7.2. [Bekendmaking van aankondiging] 

1. Een prijsvraag voor ontwerpen en de voor die prijsvraag vastgestelde deelnemingsvoorwaarden 
wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen als bedoeld in artikel 1.5.1.1. 

2. De aanbestedende diensten die een prijsvraag hebben uitgeschreven, zenden overeenkomstig artikel 
1.5.1.3. een aankondiging betreffende de resultaten van de prijsvraag toe en moeten de verzenddatum 
kunnen aantonen. 

3. Indien openbaarmaking van de gegevens over de uitslag van de prijsvraag de toepassing van de wet 
in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen 
van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke onderneming zou kunnen schaden of afbreuk aan de 
eerlijke mededinging tussen dienstverleners zou kunnen doen, behoeven deze gegevens niet te wor
den bekendgemaakt. 

4. Artikel 1.5.1.4. is op prijsvragen van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1.5.7.3. [Communicatiemiddelen] 

1 • Artikel 1.5.1.6., eerste, tweede en vijfde lid is op prijsvragen van overeenkomstige toepassing. 
2. De mededelingen, uitwisselingen en opslag van gegevens geschieden op zodanige wijze dat de 

integriteit en het vertrouwelijke karakter van alle door de deelnemers aan de prijsvraag ingezonden 
informatie wordt gewaarborgd. 

3. De aanbestedende dienst draagt zorg dat de jury pas na afloop van de voor het indienen van de plan
nen en ontwerpen gestelde termijn van de inhoud daarvan kennis kan nemen. 

Artikel 1.5.7.4. [Selectie van deelnemers] 

Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt de aanbestedende dienst duidelijke en objectieve 
selectiecriteria vast. De aanbestedende dienst draagt zorg het aantal gegadigden dat tot deelneming aan de 
prijsvraag wordt uitgenodigd, zodanig is dat de eerlijke mededinging is gewaarborgd. 

Artikel 1.5.7.5. [Samenstelling van de jury] 

1. De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen die onafhankelijk van de deelnemers aan de 
prijsvraag zijn. 

2. Indien van de deelnemers aan een prijsvraag een bijzondere beroepskwalificatie wordt geëist moet 
ten minste een derde van de juryleden deze kwalificatie of een gelijkwaardige kwalificatie bezitten. 

Artikel 1.5.7.6. [Beslissingen van de jury] 
1. De jury is autonoom in haar beslissingen en adviezen. 
2. De jury onderzoekt de projecten op basis van door de gegadigden anoniem voorgelegde ontwerpen 

en uitsluitend op grond van de criteria die in de aankondiging van de prijsvraag zijn vermeld. 
3. De jury stelt een door alle leden van de jury ondertekend verslag op met de door haar op basis van de 

merites van elk project vastgestelde rangorde van de projecten, vergezeld van haar opmerkingen en 
eventuele punten die verduidelijking behoeven. 

4. De jury eerbiedigt de anonimiteit van de deelnemers aan de prijsvraag, totdat het advies of de beslis
sing van de jury bekend is. 

5. Deelnemers aan de prijsvraag kunnen zo nodig worden uitgenodigd om door de jury in haar notulen 
vermelde vragen te beantwoorden, teneinde duidelijkheid te verschaffen omtrent bepaalde aspecten 
van de projecten. 

6. Van de dialoog tussen de leden van de jury en de gegadigden wordt een volledig verslag opgesteld. 
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TITEL 6 

Selectie en eisen ten aanzien van de geschiktheid van gegadigden en inschrijvers 

Artikel 1.6.1. [Persoonlijke situatie van de marktpartijen] 
1. Van deelneming aan een procedure in het kader van een voorgenomen overheidsopdracht wordt, voor 

zover de aanbestedende dienst daarvan kennis draagt, iedere gegadigde of inschrijver uitgesloten die 
onherroepelijk is veroordeeld voor een of meer van de navolgende omstandigheden: 
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappe

lijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad van de Europese Unie (PbEG 1998, L 351); 
b. omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 26 mei 

1997 (PbEG 1997, C 195), respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 
98/742/JBZ van de Raad van de Europese Unie (PbEG 1998, L 358); 

c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële 
belangen van de Gemeenschap (PbEG 1998, C316); 

d. het witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn 91/308/EEG van de Raad van lOjuni 
1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 
(PbEG 1991, L 166, gewijzigd bij richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad, 
PbEG 2001, L 344). 

2. Indien een aanbestedende dienst een redelijk vermoeden heeft, dat een gegadigde of inschrijver 
onherroepelijk is veroordeeld voor een of meer van de in het eerste lid genoemde delicten, zal hij op 
de voet van artikel 1.1.8., vierde lid, van deze proeve van een wet een antecedentenonderzoek laten 
uitvoeren. Het antecedentenonderzoek strekt zich uit naar de inschrijver, alsmede naar zijn bestuur
ders. Vanwege dwingende redenen van algemeen belang kan van het instellen van een antecedenten
onderzoek gemotiveerd worden afgezien. 

3. Van deelneming aan een overheidsopdracht kan voorts worden uitgesloten iedere gegadigde of 
inschrijver: 
a. die in staat van faillissement is of in liquidatie verkeerd, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, je

gens wie surséance van betaling is verleend, een schuldsaneringsregeling van toepassing is ver
klaard, dan wel ten aanzien van wie een homologatie van akkoord overeenkomstig de Faillisse-
mentswet of een akkoord overeenkomstig het recht van vestiging van de desbetreffende markt
partij is bereikt; 

b. wiens faillissement of de opheffing van de rechtspersoon is aangevraagd, dan wel tegen wie sur
séance van betaling is aangevraagd; 

c. jegens wie een onherroepelijke uitspraak is gedaan met betrekking tot een delict dat in strijd is 
met de gedragsregels van het beroep van de gegadigde of de inschrijver; 

d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, welke ernstige fout is vast
gesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken; 

e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale premies 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen in Nederland, dan wel in het land van vestiging van de 
gegadigde of de inschrijver; 

f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de wettelijke bepalingen inzake de 
belastingen in Nederland, dan wel in het land van vestiging van de gegadigde of de inschrijver; 

g. die zich schuldig heeft gemaakt bij het afleggen van - anders dan door een kennelijke verschrij
ving - valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen en de gevraagde eigen verkla
ringen die op grond van deze titel kunnen worden gevraagd, of deze inlichtingen niet heeft ver
strekt. 

4. Als een voldoende bewijs dat een ondernemer niet verkeert in een van de situaties als bedoeld in het 
eerste lid, of in het derde lid, onder a, b, of c, geldt een Verklaring omtrent het gedrag overeenkom
stig de Wet justitiële gegevens (Stb. 2002,552), dan wel een gelijkwaardig document afgegeven door 
een rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of vestiging van de gegadigde 
of de inschrijver, tenzij de aanbestedende dienst op basis van de resultaten van een op de voet van ar
tikel 1.1.8., uitgevoerd onderzoek dan wel op grond van door de bevoegde autoriteiten van het land 
van vestiging verstrekte informatie tot een ander oordeel komt. 

5. Als een voldoende bewijs dat een ondernemer voldoet aan de gestelde eisen als bedoeld in het derde 
lid, onder e en f, geldt een door een bevoegde instantie in Nederland, dan wel in het land van her-
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komst of vestiging van de gegadigde of de inschrijver afgegeven verklaring. Onze Minister wijst de 
daartoe bevoegde instantie in Nederland aan. 

6. Indien geen document of verklaring, als bedoeld in het vierde of het vijfde lid, door de overheid van 
het land van vestiging van de gegadigde of de inschrijver wordt afgegeven, kan deze worden vervan
gen door een verklaring onder ede - of in landen waar niet in een eed is voorzien - door een plechtige 
verklaring die door de betrokkene is afgelegd in handen van een daartoe bevoegde gerechtelijke of 
overheidsinstantie, een notaris of een daartoe bevoegde beroepsorganisatie van het land van vestiging 
van de betrokkene. 

7. De door de gegadigde of de inschrijver te overleggen bewijzen mogen niet ouder zijn dan zes maan
den voorafgaand aan respectievelijk de uiterste datum van aanmelding of de datum van inschrijving, 
tenzij in de aankondiging anders is bepaald en moeten geldig zijn zowel op de dag van overlegging 
aan de aanbestedende dienst als op de dag van opdrachtverlening. Van de gestelde termijn kan wor
den afgeweken in het geval dat geen bewijzen van een dergelijke recente datum door de bevoegde in
stanties worden verstrekt. Dit laatste dient door de gegadigde onderscheidenlijk de inschrijver te 
worden aangetoond. 

Artikel 1.6.2. [Bevoegdheid de betreffende overheidsopdracht uit te voeren] 
1. ledere ondernemer die voor een overheidsopdracht in aanmerking wenst te komen, kan worden 

verzocht aan te tonen dat hij volgens de eisen die gelden in het land waarin hij is gevestigd is inge
schreven in het beroepsregister of in het handelsregister, of bij gebreke van een dergelijk register een 
verklaring onder ede of een attest te verstrekken, als bedoeld in bijlage 1X-A voor overheidsopdrach
ten voor werken, in bijlage 1X-B voor overheidsopdrachten voor leveringen en in bijlage IX-C voor 
overheidsopdrachten voor diensten van richtlijn 2004/18/EG. 

2. Indien een dienstverlener over een bijzondere vergunning moet beschikken of indien hij lid moet zijn 
van een bepaalde organisatie om in het land van herkomst of vestiging de dienst in kwestie te kunnen 
verrichten, kan de aanbestedende dienst verlangen dat hij aantoont dat hij over deze vergunning be
schikt of lid is van de bedoelde organisatie. 

3. Het ingevolge dit artikel in te dienen bewijs dient de actuele stand van zaken weer te geven. 

Artikel 1.6.3. [Economische en financiële draagkracht] 
1. De aanbestedende dienst kan van ondernemers verlangen om voor een overheidsopdracht in aanmer

king te komen, dat deze aantonen dat zij over voldoende financiële en economische draagkracht be
schikken. 

2. De door de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht of het bestek vermelde eisen 
ten aanzien van de financiële en economische draagkracht zijn objectief en eenduidig en staan in een 
redelijke verhouding tot de aard en de omvang van de te verstrekken overheidsopdracht. 

3. In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van de ondernemer worden 
aangetoond door een of meer van de volgende referenties: 
a. een passende bankverklaring van een te goeder naam en faam bekend staande bank of financiële 

instelling; 
b. overlegging van balansen of van balansuittreksels van de ondernemer, indien de wetgeving van 

het land waar de ondernemer is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft; alle 
voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, dan wel een daaraan gelijk te stellen functionaris in het land van vestiging 
van de betrokken gegadigde of inschrijver; 

c. een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de 
bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie 
beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de 
ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers 
beschikbaar zijn; 

d. in voorkomend geval, het bewijs van een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid of wette
lijke aansprakelijkheid. 

4. Een ondernemer kan zich in voorkomend geval en voor een bepaalde overheidsopdracht beroepen op 
de draagkracht van andere ondernemers, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die 
ondernemers, in dat geval moet hij bij de aanbestedende dienst aantonen dat hij werkelijk kan 
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beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die ondernemer. 
Dit kan onder meer door het overleggen van een daartoe met de andere ondernemer gesloten 
overeenkomst. 

5. Onder dezelfde voorwaarden als genoemd in het vierde lid kan een combinatie van ondernemers als 
bedoeld in artikel 1.1.6., zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of 
van andere ondernemers. 

6. Wanneer de ondernemer vanwege gegronde redenen niet in staat is de door de aanbestedende dienst 
gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen 
met andere bescheiden die de aanbestedende dienst geschikt acht. 

Artikel 1.6.4. [Bekwaamheid tot uitvoering opdracht] 
1. De aanbestedende dienst kan van ondernemers verlangen om voor een overheidsopdracht in aanmer

king te komen, dat deze aantonen dat zij over voldoende technische bekwaamheid beschikken. 
2. De technische bekwaamheid van de ondernemer kan op een of meer van de volgende manieren 

worden aangetoond, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid of omvang en het doel van de werken, 
leveringen of diensten: 
e. Voor werken: aan de hand van een lijst van de werken die de afgelopen vijfjaar zijn uitgevoerd. 

Deze lijst gaat vergezeld van verklaringen die bewijzen dat de belangrijkste werken naar 
behoren zijn uitgevoerd. In deze verklaringen wordt het bedrag van de werken vermeld, 
alsmede de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of 
deze werken volgens de algemene daaraan te stellen normen zijn uitgevoerd en tot een goed 
einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de verklaringen door de bevoegde instantie 
van de lidstaat van vestiging rechtstreeks aan de aanbestedende dienst toegezonden. 

f. voor leveringen en diensten: aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen of 
diensten die gedurende de afgelopen driejaar werden verricht, met vermelding van het bedrag 
en de datum, alsmede van de publiek- of privaatrechtelijke instanties ten behoeve van wie deze 
leveringen of diensten zijn verricht. 
Deze leveringen of diensten kunnen worden aangetoond: 

in het geval van leveringen of diensten ten behoeve van een aanbestedende dienst: door 
een verklaring die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of door deze autoriteit is 
medeondertekend; 
in het geval van leveringen of diensten ten behoeve van een particuliere afnemer: door 
een verklaring van de desbetreffende afnemer of, bij ontstentenis daarvan, eenvoudigweg 
door een verklaring van de ondernemer. 

c. Aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer 
behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die organen die belast zijn met 
de kwaliteitscontrole en, in het geval van overheidsopdrachten voor werken, van die organen 
die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren. 

d. Aan de hand van een beschrijving van de technische uitrusting van de leverancier of de 
dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en de 
mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. 

e. In het geval van complexe producten of diensten, dan wel wanneer deze bij wijze van 
uitzondering aan een bijzonder doel moeten beantwoorden, aan de hand van een controle door 
de aanbestedende dienst of, in diens naam, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar 
de leverancier of de dienstverlener gevestigd is, onder voorbehoud van instemming door dit 
orgaan; deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit van de leverancier of op de 
technische capaciteit van de dienstverlener en, zo nodig, op diens mogelijkheden inzake 
ontwerpen en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen. 

f. Aan de hand van de studie- en beroepsdiploma's van de dienstverlener of de aannemer en het 
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening 
of de leiding van de werken zijn belast. 

g. Voor overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken of het verlenen van diensten, en 
uitsluitend in gevallen waarbij dit passend is, de vermelding van de maatregelen inzake 
milieubeheer die de ondernemer toepast in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
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h. Aan de hand van een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van 
de onderneming van de dienstverlener of de aannemer, en de omvang van het kaderpersoneel 
gedurende de laatste driejaar, 

i. Aan de hand van een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting 
vermeldt waarover de dienstverlener of de aannemer voor het verlenen van de opdracht 
beschikt, 

j . Aan de hand van de omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel 
in onderaanneming wil geven; 

k. in het geval van te leveren producten: 
aan de hand van monsters, beschrijvingen en foto's, waarvan op verzoek van de 
aanbestedende dienst de echtheid moet kunnen worden aangetoond; 
aan de hand van certificaten die door als bevoegd erkende officiële instituten of diensten 
voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin wordt verklaard dat duidelijk door 
referenties geïdentificeerde producten of processen aan bepaalde specificaties of normen 
beantwoorden. 

3. Een ondernemer kan zich in voorkomend geval en voor bepaalde opdrachten beroepen op de 
draagkracht van andere ondernemers, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die 
ondernemers. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst kunnen aantonen, dat hij kan beschikken 
over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, als onder meer door overlegging 
van de verbintenis van deze ondernemers om de gegadigde of de inschrijver de nodige middelen ter 
beschikking te stellen. 

4. Onder dezelfde voorwaarden als genoemd in het derde lid kan een combinatie van ondernemers, 
zoals bedoeld in artikel 1.1.6., zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie 
of van andere ondernemers. 

5. Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen waarvoor plaatsings- of 
installatiewerkzaamheden nodig zijn, voor het verlenen van diensten of de uitvoering van werken, 
kan de geschiktheid van ondernemers om die diensten te verlenen, die installatiewerkzaamheden of 
werken uit te voeren, worden beoordeeld aan de hand van met name hun vakkundigheid, efficiëntie, 
ervaring en betrouwbaarheid. 

6. De aanbestedende dienst geeft in de aankondiging van de overheidsopdracht of in de uitnodiging tot 
indiening van een inschrijving aan, welke van de in het tweede lid genoemde referenties hij verlangt. 

Artikel 1.6.5. [Kwaliteitsnormen] 
1. In het geval dat een aanbestedende dienst overlegging verlangt van een door een onafhankelijke 

instantie opgestelde verklaring dat de gegadigde of de inschrijver aan bepaalde kwaliteitsnormen 
voldoet, verwijst de aanbestedende dienst daarbij uitsluitend naar kwaliteitsbewakingsregclingen, die 
zijn gebaseerd op de op dit terrein geldende Europese normenreeksen en die zijn gecertificeerd door 
instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. 

2. Een aanbestedende dienst erkent gelijkwaardige certificaten van in andere landen van de Europese 
Unie gevestigde certificerende instellingen. 

3. In het geval er geen gecertificeerde verklaring beschikbaar is, aanvaardt de aanbestedende dienst van 
gegadigden en inschrijvers ook andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van 
de kwaliteitsbewaking van ondernemers. 

Artikel 1.6.6. [Normen inzake milieubeheer] 
1. In het geval dat een aanbestedende dienst in de in artikel 1.6.4, tweede lid, onderdeel g, bedoelde 

gevallen de overlegging verlangt van een door een onafhankelijke instelling opgestelde verklaring dat 
de ondernemer aan bepaalde nonnen inzake milieubeheer voldoet, verwijst de aanbestedende dienst 
daarbij naar het communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS) of naar normen inzake 
milieubeheer die gebaseerd zijn op de desbetreffende Europese of internationale normen, die zijn 
gecertificeerd door instellingen die beantwoorden aan het Gemeenschapsrecht of aan de toepasselijke 
Europese of internationale normen voor certificering. 

2. Een aanbestedende dienst erkent gelijkwaardige certificaten van in andere landen van de Europese 
Unie gevestigde certificerende instellingen. 
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3. In het geval er geen gecertificeerde verklaring beschikbaar is, aanvaardt een aanbestedende dienst 
van gegadigden en inschrijvers tevens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het 
gebied van milieubeheer. 

4. Onze Minister kan aanvullende uitvoeringsregels geven ten aanzien van de eisen en voorwaarden 
waaronder certificering plaatsvindt. 

Artikel 1.6.7. [Eigen verklaringen] 
1. Een aanbestedende dienst kan bepalen dat inschrijvers of gegadigden bij het zich aanmelden als 

gegadigde, dan wel bij het indienen van hun inschrijving bij de aanbestedende dienst kunnen volstaan 
met het indienen van een eigen verklaring met betrekking tot de eisen inzake de geschiktheid van de 
inschrijver of gegadigde voor het uitvoeren van de desbetreffende overheidsopdracht, volgens een 
door de aanbestedende dienst voorgeschreven model. 

2. In de eigen verklaring beantwoordt de inschrijver of gegadigde duidelijk, stellig en zonder voorbe
houd, alle door de aanbestedende dienst gestelde vragen ten aanzien van geschiktheid van de in
schrijver of gegadigde voor het uitvoeren van die overheidsopdracht. De eigen verklaring bindt de in
schrijver, gegadigde of de combinatie die zich als gegadigde onderscheidenlijk inschrijver aanmeldt, 
hoofdelijk. 

3. Het in strijd handelen met deze bepaling kan door de aanbestedende dienst worden aangemerkt als 
een valse verklaring als bedoeld in artikel 1.6.1., derde lid, onderdeel g. 

4. De aanbestedende dienst vraagt de bewijsmiddelen op als bedoeld in de artikelen 1.6.1. tot en met 
1.6.6., dan wel het certificaat als bedoeld in artikel 1.6.9.: 

bij toepassing van de openbare procedure: van die inschrijver, inschrijvers of combinatie van in
schrijvers aan wie hij voornemens is een voornemen tot gunning te zenden, als bedoeld in artikel 
1.1.1., zestiende lid; of 
bij toepassing van de overige procedures: van die gegadigden die hij voornemens is uit te nodi
gen een offerte uit te brengen, met wie hij voornemens is de procedure van de concurrentiege-
richte dialoog in te gaan, dan wel in onderhandeling te treden. 

Artikel 1.6.8. [Aanvullende documentatie en inlichtingen] 
De aanbestedende dienst is bevoegd van ondernemers te verlangen de in het kader van deze titel aan de 
aanbestedende dienst overgelegde verklaringen en bescheiden aan te vullen of nader toe te lichten. 

Artikel 1.6.9. [Certificering door onafhankelijke instellingen] 
1. Ondernemers kunnen zich door een onafhankelijke instantie doen laten certificeren teneinde bij 

aanbestedingsprocedures te kunnen aantonen, dat zij voldoen aan de geschiktheidseisen als bedoeld 
in de artikelen 1.6.1., eerste en derde lid, onder a tot en met d en g; 1.6.2.; 1.6.3., eerste, tweede en 
zesde lid; 1.6.4., eerste, tweede, vijfde en zesde lid; 1.6.5. en 1.6.6. 

2. Ondernemers die in het bezit zijn van een door een onafhankelijke instantie afgegeven certificaat, 
kunnen bij iedere overheidsopdracht dit certificaat aan de aanbestedende dienst overleggen als een 
deugdelijk middel om de potentiële geschiktheid van de ondernemer aan te tonen voor zover het cer
tificaat is afgegeven minder dan 12 maanden voorafgaand aan het moment van overleggen aan de 
aanbestedende dienst. De gegevens op grond waarvan het certificaat is afgegeven worden door de 
aanbestedende dienst als juist aangemerkt, tenzij de aanbestedende dienst gegronde redenen heeft om 
deze juistheid in twijfel te trekken. Met betrekking tot de betaling van sociale zekerheidsbijdragen en 
belastingen en heffingen kan de aanbestedende dienst van iedere gegadigde of inschrijver een aanvul
lende verklaring verlangen. 

3. Gelijkwaardige door in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde certificerende instellingen 
afgegeven certificaten of door de bevoegde overheid afgegeven verklaringen dat de desbetreffende 
ondernemer is geplaatst op een lijst met erkende ondernemingen worden, behoudens tegenbewijs, ge
acht gelijkwaardig te zijn met in Nederland afgegeven certificaten. Op het certificaat staan de 
referenties vermeld op grond waarvan de certificerende instelling tot certificering heeft kunnen 
overgegaan. De referenties mogen zich niet verder uitstrekken dan die zijn vermeld in de artikelen 
1.6.1. tot en met 1.6.5. en in voorkomend geval artikel 1.6.6. 

4. Een overgelegd certificaat of een verklaring dat een ondernemer is ingeschreven op een officiële lijst 
geeft voor een aanbestedende dienst gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan waar-
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in de certificerende instelling is gevestigd of het certificaat is afgegeven wat betreft het gestelde in de 
artikelen 1.6.1., eerste en derde lid; 1.6.2.; 1.6.3., derde lid en 1.6.4., tweede lid, de punten a. c tot en 
met j voor aannemers, de punten b tot en met e, h en k voor leveranciers en de punten b tot en met j 
voor dienstverleners slechts een vermoeden van geschiktheid. 

5. De in het eerste lid bedoelde certificerende instellingen zijn instellingen die voldoen aan de Europese 
certificcringsnormen. 

6. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de inhoud en de geldigheidsduur van een certificaat 
en de voorwaarden waaraan onafhankelijke instantie moet voldoen voor het verkrijgen van een er
kenning als bevoegde certificerende instelling. 

7. Een afgegeven certificaat is van overeenkomstige geldigheid voor aan een aanbestedingsprocedure 
deelnemende ondernemers, die deel uitmaken van een groep en die gebruik maken van middelen die 
hen door andere ondernemingen van de groep ter beschikking worden gesteld als bedoeld in de arti
kelen 1.6.3., vierde lid, en 1.6.4., derde lid. 

8. Aanbestedende diensten is het niet toegestaan voor te schrijven, dat alleen gecertificeerde bedrijven 
of bedrijven in het bezit van een verklaring dat zij zijn ingeschreven op een officiële lijst mogen 
deelnemen aan overheidsopdrachten. Zij aanvaarden ook andere gelijkwaardige bewijsmiddelen. 

9. Ondernemers kunnen bij een certificerende instelling op ieder willekeurig moment om de afgifte van 
een certificaat verzoeken. Zij moeten binnen een redelijk korte termijn in kennis worden gesteld van 
het besluit van de bevoegde certificerende instelling. 

TITEL 7 

Regels op het gebied van concessieovereenkomsten voor openbare werken 

AFDELING 1 

Op concessieovereenkomsten voor openbare werken toepasselijke regels 

Artikel 1.7.1.1. [Toepassingsgebied] 
1. Deze titel is van toepassing op alle door aanbestedende diensten gesloten concessieovereenkomsten 

voor openbare werken, waarvan de waarde gelijk is aan of meer bedraagt dan de op grond van artikel 
1.2.1.2., tweede lid, onder c, vastgestelde waarde. 

2. Deze waarde van opdrachten voor werken wordt berekend op de wijze als bepaald in artikel 1.2.3.1. 
3. Indien de concessiehouder een aanbestedende dienst is in de zin van artikel 1.1.1., dertiende lid, is hij 

gehouden ten aanzien van de door derden uit te voeren werken de bepalingen van deze wet voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor werken in acht te nemen. 

Artikel 1.7.1.2. [Uitsluitingen van het toepassingsgebied] 
Deze titel is niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor openbare werken die: 
a. zijn aangegaan voor overheidsopdrachten voor diensten als bedoeld in de artikelen 1.2.2.2., 1.2.2.4. 

en 1.2.2.6.; of 
b. gesloten zijn door aanbestedende diensten die een of meer activiteiten uitoefenen als bedoeld in de 

artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2004/17/EG, indien deze concessieovereenkomsten met het oog 
op de uitoefening van deze activiteiten zijn gesloten. De bepalingen van deze titel blijven evenwel 
van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst door een aanbestedende dienst die 
één of meer van artikel 6 van Richtlijn 2004/17/EG bedoelde activiteiten uitoefent en die voor deze 
specifieke activiteiten worden geplaatst, zolang de Nederlandse overheid besloten heeft gebruik te 
blijft maken van de in artikel 71, tweede alinea, van richtlijn 2004/17/EG bedoelde mogelijkheid om 
de toepassing ervan uit te stellen. 

Artikel 1.7.1.3. [Aankondiging betreffende concessieovereenkomsten voor openbare werken] 
1. De aanbestedende dienst die gebruik wil maken van een concessieovereenkomst voor openbare 

werken, geeft van zijn voornemen hiertoe in een aankondiging te kennen. 
2. Een aankondiging met betrekking tot een concessieovereenkomst voor openbare werken worden 

bekendgemaakt op een overeenkomstige wijze als bedoeld in artikel 1.5.1.1. 
3. Artikel 1.5.1.4. is van overeenkomstige toepassing op concessieovereenkomsten voor openbare 

werken. 
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Artikel 1.7.1.4. [Termijnen] 
1. De aanbestedende dienst die voornemens is een concessieovereenkomst voor openbare werken te 

sluiten, stelt voor de indiening van de inschrijvingen op de concessie een termijn vast van ten minste 
52 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging. 

2. De artikelen 1.5.3.3, vierde lid, en 1.5.3.4., vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op 
concessieovereenkomsten voor openbare werken. 

Artikel 1.7.1.5. [Onderaanneming] 
De aanbestedende dienst kan: 
a. de houder van een concessie voor openbare werken verplichten opdrachten ter grootte van ten minste 

30% van de totale waarde van de werken waarvoor een concessie wordt verleend, aan derden uit te 
besteden, met dien verstande dat de mogelijkheid wordt opengelaten dat de gegadigden dit percenta
ge verhogen. Dit minimumpercentage dient in de concessieovereenkomst voor openbare werken te 
worden vermeld; of 

b. de gegadigden voor de concessie verzoeken in hun inschrijvingen zelf aan te geven welk percentage 
van de totale waarde van de werken waarvoor de concessie wordt verleend, zij in voorkomend geval 
aan derden denken uit te besteden. 

Artikel 1.7.1.6. [Gunning van aanvullende werken aan de concessiehouder] 
1. De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op aanvullende werken, die noch in het aanvan

kelijke ontwerp van de concessie, noch in het oorspronkelijke concessieovereenkomst waren opge
nomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden voor de uitvoering van het werk zoals dat 
daarin is beschreven en dat door de aanbestedende dienst aan de concessiehouder wordt opgedragen, 
noodzakelijk zijn geworden, mits zij worden gegund aan de ondernemer die dit werk uitvoert: 
a. wanneer deze aanvullende werken uit technisch of economisch oogpunt niet los van de oor

spronkelijke opdracht kunnen worden uitgevoerd zonder de aanbestedende diensten grote onge
makken te bezorgen, of 

b. wanneer deze aanvullende werken, hoewel zij van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht 
kunnen worden gescheiden, voor de vervolmaking ervan strikt noodzakelijk zijn. 

2. Het totale bedrag van de voor de aanvullende diensten of werken geplaatste opdrachten mag echter 
niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van het hoofdwerk waarvoor de concessie is verleend. 

AFDELING 2 

Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die zelf geen aanbestedende dienst zijn 

Artikel 1.7.2.1. [Regels voor de bekendmaking: drempel en uitzonderingen] 
1. Houders van een concessieovereenkomst voor openbare werken die zelf geen aanbestedende dienst 

zijn, zullen bij de plaatsing van opdrachten voor werken bij derden met een geraamde waarde die ge
lijk is aan dan wel groter is dan de in artikel 1.2.1.2., tweede lid, onder c, vastgestelde waarde, deze 
opdrachten overeenkomstig artikel 1.7.1.3. bekendmaken, tenzij een opdracht voor werken voldoet 
aan een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 1.3.8. 

2. Als derden worden niet beschouwd ondernemingen, die een combinatie hebben gevormd om de 
concessie te verwerven, of met deze ondernemingen verbonden ondernemingen, als bedoeld in artikel 
1.1.1., vijfentwintigste lid. 

3. Bij de inschrijving voor de concessie van werken dient door de concessiehouder een limitatieve lijst 
van verbonden ondernemingen worden gevoegd. Deze lijst wordt door de concessiehouder bijge
werkt naar gelang de latere wijzigingen in de bindingen tussen de ondernemingen. 

Artikel 1.7.2.2. [Termijnen voor de ontvangst van verzoeken tot deelneming en de ontvangst van in
schrijvingen] 

1. Bij opdrachten voor werken die worden geplaatst door houders van concessies voor openbare werken 
die zelf geen aanbestedende dienst zijn, bedraagt de door de concessiehouder vast te stellen termijn 
voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste 37 dagen, te rekenen vanaf de ver
zenddatum van de aankondiging van de opdracht, en de termijn voor de ontvangst van de inschrijvin-
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gen ten minste 40 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht of 
van de uitnodiging tot inschrijving. 
De artikelen 1.5.3.3, vierde en vijfde lid, en 1.5.3.4., vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing 
op de in het eerste lid bedoelde opdrachten. 
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