
Wijzigingen in de Aanbestedingswet: bent u er klaar voor?

Tip 1: Zorg voor goede prestaties in het verleden
Het is van belang om te zorgen voor goede prestaties. 
Onder de gewijzigde Aanbestedingswet kunnen 
aanbestedende diensten inschrijvers namelijk uitsluiten 
van een aanbesteding vanwege slechte prestaties in het 
verleden. Dit is het geval wanneer zich in de afgelopen 
drie jaar aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen 
hebben voorgedaan bij de uitvoering van één of 
meer opdrachten voor aanbestedende diensten en dit 
heeft geleid tot beëindiging van het contract, schade-
vergoeding of een vergelijkbare sanctie. Aanbestedende 
diensten kunnen lastig controleren of een inschrijver bij de 
uitvoering van een andere overheidsopdracht slecht heeft 
gepresteerd. Daarom is het denkbaar dat aanbestedende 
diensten de tekortkomingen van ondernemers in een 
register gaan bijhouden. 
 
Bent u toch tekortgeschoten bij de uitvoering van een 
opdracht, dan is er een uitweg. Een inschrijver moet 
namelijk de gelegenheid krijgen om te bewijzen dat 
hij naar aanleiding van de tekortkoming voldoende 
maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid 
aan te tonen. Hij moet hierbij aantonen dat hij de schade 
heeft vergoed die voortvloeit uit de gemaakte fouten 
en dat hij concrete technische, organisatorische en 
personeelsmaatregelen heeft genomen om verdere 
fouten te voorkomen. Indien de aanbestedende dienst 
het bewijs voldoende acht, mag de inschrijver alsnog 
deelnemen aan de aanbesteding. 

Tip 2: Wees kritisch bij de keuze voor een onderaannemer
Het wordt (nog) belangrijker om kritisch te zijn bij de 
keuze voor een onderaannemer. Aanbestedende 
diensten krijgen namelijk meer zicht en grip op de onder-

aannemers die bij de uitvoering 
van een opdracht worden ingezet. 
Zo kan een aanbestedende dienst 
bepalen dat hij het werk uitsluitend 
gunt aan een hoofdaannemer die 
voornemens is om bij de uitvoering 
van de opdracht onderaannemers 
in te zetten op wie geen uitsluitings-
grond van toepassing is. Daarbij kan 
de aanbestedende dienst verlangen dat de hoofd-
aannemer, voorafgaand aan de gunning van de opdracht, 
een eigen verklaring overlegt van de onderaannemers 
die hij bij de uitvoering van de opdracht wil inzetten. 

Overigens moeten inschrijvers er alert op zijn dat de 
huidige eigen verklaring bij inwerkingtreding van de 
gewijzigde Aanbestedingswet wordt vervangen door 
het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Dit is een 
model eigen verklaring dat is opgesteld vanuit Europa.

Tip 3: Bereid je organisatie voor op elektronisch 
         aanbesteden
In de toekomst moeten alle Europese aanbestedingen 
volledig elektronisch plaatsvinden. Elektronisch aanbesteden 
houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling 
digitaal zal plaatsvinden, waaronder het indienen van 
inschrijvingen. Hoewel deze verplichting geldt vanaf 1 juli 
2017, is het goed om uw organisatie hier nu al op voor te 
bereiden. 

Voor meer praktische tips nodigen wij u graag uit voor ons 
event ‘Wijziging Aanbestedingswet en actuele ontwikkelingen 
voor inschrijvers’ op 10 maart 2016. Aanmelden kan via de 
website www.kienhuishoving-academy.nl.
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De gewijzigde Aanbestedingswet zal waarschijnlijk in april 2016 in werking treden. Dit betekent niet 

alleen dat er werk aan de winkel is voor inkopers, maar ook inschrijvers moeten in actie komen 

om zich voor te bereiden op de gewijzigde regelgeving. Om u hierbij op weg te helpen, volgen 

hierna een aantal tips.
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