
 

 

 
 

Factsheet aanbestedingsrecht 
  

Nieuwe Gids Proportionaliteit per 1 januari 2022 
 
Regels ter voorkoming van extreme rechtsverwerkingsclausules en ter verbetering van de 
rechtsbescherming van inschrijvers 
 
 

Belang van deze factsheet voor NVRD-leden 
Deze factsheet is van belang voor NVRD-leden die aanbestedingsplichtig zijn op grond van de 
Aanbestedingswet 2012 en dus zelf aanbestedingsprocedures organiseren. Maar ook voor leden die 
zelf op aanbestedingen inschrijven. Denk bijvoorbeeld aan Europese of nationale aanbestedingen van 
opdrachten voor de inzameling en verwerking van afval. Aanbesteders en inschrijvers zijn gebaat bij 
een spoedige voortgang van de procedure. Het is daarom van belang dat inschrijvers eventuele 
onvolkomenheden in een aanbesteding zo snel mogelijk aankaarten en niet pas bij de bekendmaking 
van de uitslag. Aanbesteders nemen daarom zogenaamde rechtsverwerkingsclausules op in hun 
aanbestedingsdocumenten. Die komen er – kort samengevat – op neer dat als inschrijvers niet tijdig 
klagen, zij hun recht verliezen om na inschrijving alsnog bezwaar te maken. Inschrijvers ervaren 
dergelijke clausules vaak als onredelijk. Per 1 januari jl. zijn daarom nieuwe regels in werking 
getreden, die voor een redelijke(re) toepassing van dit soort clausules moeten zorgen. 
 
 

Inleiding 
Uit onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd, 
blijkt dat ondernemers en experts de toepassing van rechtsverwerkingsclausules als doorgeslagen 
ervaren. Inschrijvers ervaren een moeilijke afweging bij vragen of klachten in een 
aanbestedingsprocedure: zij willen enerzijds hun problemen niet aankaarten uit angst voor 
reputatieschade, anderzijds kunnen zij hun rechten verliezen wanneer ze geen (juridische) stappen 
zetten. Het onderzoek geeft aan dat publieke opdrachtgevers het zogenaamde Grossmann-arrest 
aangrijpen om zeer strenge eisen te stellen aan de tijdigheid van klachten en procedures door middel 
van (buitensporige) rechtsverwerkingsclausules. Deze praktijk draagt niet bij aan (het ervaren van) 
een adequate rechtsbescherming in aanbestedingszaken. De Gids Proportionaliteit is daarom 
aangepast.  
 
De Aanbestedingswet 2012 voorziet in de aanwijzing van zogenaamde richtsnoeren met betrekking 
tot de invulling van het proportionaliteitsbeginsel. Aanbestedende diensten en speciale-sector 
bedrijven zijn verplicht om proportionele eisen, voorwaarden en criteria te hanteren in een 
aanbestedingsprocedure. De Gids Proportionaliteit bevat daarvoor de nodige handvatten. 
Aanbestedende diensten en speciale-sector bedrijven moeten de voorschriften uit de Gids 
Proportionaliteit naleven, of een afwijking motiveren in de aanbestedingsstukken (comply or 
explain!).   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/rechtsbescherming-in-de-aanbestedingspraktijk


 

Nieuwe regels per 1 januari jl. in werking 
Op 12 oktober 2021 is het ‘Besluit van 30 september jl. tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in 
verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot 
rechtsverwerkingsclausules’ (hierna: het Besluit) gepubliceerd. Op grond daarvan is per 1 januari 
2022 de nieuwe Gids Proportionaliteit (hierna: GP) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen 
zijn te vinden in hoofdstuk 4. Daarmee wordt beoogd de praktijk handvatten te geven voor een 
proportionele (redelijke) toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 
een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarmee een goede afhandeling van vragen en klachten in het 
kader van aanbestedingsprocedures moet worden bevorderd. Op de belangrijkste wijzigingen en de 
gevolgen ervan voor de praktijk wordt hieronder verder ingegaan. Allereerst echter een korte 
achtergrondschets, zodat genoemde wijzigingen in de juiste context worden geplaatst.  
 
 

Context en doel van de nieuwe regels 
Rechtsverwerkingsclausules vinden hun oorsprong in het Grossmann-arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie. Daarin wordt geoordeeld dat een aanbestedende dienst van een inschrijver 
een proactieve houding mag verwachten. Deze proactieve houding gaat verder dan uitsluitend 
vragen stellen. Indien een inschrijver hieraan niet voldoet, verwerkt hij het recht om in een later 
stadium te klagen of in rechte actie te ondernemen tegen een (voorlopige) gunningsbeslissing. Deze 
jurisprudentie heeft in de Nederlandse praktijk geleid tot het opnemen van 
rechtsverwerkingsclausules in aanbestedingsstukken door opdrachtgevers. Dit vindt plaats vanuit de 
gedachte dat het wenselijk is dat ondernemers onvolkomenheden in een aanbesteding zo snel 
mogelijk aankaarten en niet pas bij de bekendmaking van een selectie- of (voorlopige) 
gunningsbeslissing. 
 
In de Nota van Toelichting bij het Besluit wordt, onder verwijzing naar het in de inleiding genoemde 
onderzoek, opgemerkt dat opdrachtgevers in sommige gevallen gebruik maken van te strikte 
formuleringen, hetgeen tot rechtsverwerking leidt in gevallen waarin dat niet redelijk is. Dat 
resulteert in een gevoel van onrechtvaardigheid bij opdrachtnemers. De gewijzigde GP wil de praktijk 
handvatten geven voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules en heeft tot 
doel de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en –nemers te herstellen. De aanpassing van 
de GP is overigens een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de rechtsbescherming 
bij aanbesteden te verbeteren. 
 

 

Overzicht belangrijkste wijzigingen 
Zoals opgemerkt zijn de belangrijkste wijzigingen van de GP opgenomen in hoofdstuk 4. Hieronder 
volgt een overzicht: 
 
 

Par. 4.1   Vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst 
 

• Het gebruik van meerdere nota’s van inlichtingen wordt aangeraden, met name bij grote of 
complexe aanbestedingen. De aanbestedende dienst geeft een redelijke termijn voor het 
stellen van vragen. Op vragen die tijdig binnenkomen, geeft de aanbestedende dienst een 
inhoudelijk antwoord; 

 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-464.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-41481.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C648715B237BF063D2B0F7598BEE1E0F?text=&docid=48915&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3268303
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/12/kamerbrief-uitwerking-maatregelen-verbeterde-rechtsbescherming-bij-aanbesteden


 

• In de oude GP stond al dat vragen die binnenkomen, meteen worden gepubliceerd en dat 
het antwoord eraan wordt toegevoegd, zodra het beschikbaar is. Toegevoegd wordt dat het 
snel publiceren van antwoorden inschrijvers ook de prikkel geeft om vragen zo snel mogelijk 
te stellen en de mogelijkheid biedt om een vervolg- of verduidelijkingsvraag te stellen binnen 
de gegeven termijn. Het is disproportioneel om zonder (inhoudelijk afdoende) antwoord te 
geven de aanbesteding conform planning voort te zetten; 

 

• Indien een inschrijver zich niet kan vinden in de beantwoording van vragen, dan wel sprake is 
van een fundamenteel punt waarover volgens de planning geen vraag meer kan worden 
gesteld, kan de inschrijver een klacht indienen (zie verder par. 4.4). Het is disproportioneel 
het niet stellen van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van recht om het 
onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar inschrijvers dienen wel een proactieve 
houding aan te nemen. Het is belangrijk dat inschrijvers zo vroeg mogelijk vragen 
presenteren. Een aanbestedende dienst moet een evenwicht vinden tussen de belangen; 

 

• Het kan in bepaalde gevallen proportioneel zijn om ná de termijn van vragen stellen tóch nog 
vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld als de vraag zou kunnen leiden tot een wezenlijke 
wijziging van de opdracht. Op het moment dat duidelijk is dat beantwoording zal leiden tot 
een wezenlijke wijziging, is het proportioneel de termijn van inschrijving te verlengen, al dan 
niet in combinatie met een rectificatie van de aankondiging. 

 
 

Par. 4.3   Standstill periode 
 

• De standstill periode1 is niet wettelijk geregeld voor de meervoudig onderhandse procedure.2 
Direct gunnen is echter in strijd met het fairplaybeginsel en de maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid. Het is proportioneel ook hier met een standstill periode rekening te houden. 
Het gaat daarbij om een, gegeven de omstandigheden, redelijke termijn. Overeenkomstig 
voorbeelden uit de praktijk kan daarbij (afhankelijk van het type procedure) gedacht worden 
aan termijnen van 7 of 10 kalenderdagen. 

 
 

Par. 4.4   Proportionaliteit van klachtafhandeling3 
 

• Van een adequaat handelende inschrijver/gegadigde mag worden verwacht dat hij zich 
proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren en dat hij deze duidelijk en in een 
zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maakt; 
 

 
1 Zie art. 2.127 lid 3 Aanbestedingswet 2012. Daaruit volgt dat bij Europese aanbestedingsprocedures een 
opschortende termijn van minimaal 20 kalenderdagen in acht moet worden genomen, voordat de opdracht 
(definitief) mag worden gegund. 
2 Anders dan in par. 4.3 van de gewijzigde GP staat, is deze standstill of Alcatelperiode ook niet wettelijk 
geregeld voor nationale openbare en niet-openbare procedures. Althans, de Aanbestedingswet 2012 bevat 
voor deze procedures géén expliciete regeling op dit punt. Het ARW 2016 wél. Zie de artt. 2.37.2 en 3.40.2 
ARW 2016. Het ligt niettemin voor de hand om ook bij nationale (niet-) openbare procedures, waarop het ARW 
2016 niet van toepassing is, een proportionele stand still-termijn in acht te nemen. Zie de artt. 1.12 lid 2 en 
1.13 lid 2 sub e Aanbestedingswet 2012. Daarbij zou kunnen worden aangesloten bij de artt. 2.37.2 en 3.40.2 
ARW 2016.    
3 Het kenbaar maken van een bezwaar c.q. klacht is iets anders dan het stellen van een vraag in het kader van 
de nota van inlichtingen (zie par. 4.1 GP).  



 

• Een aanbestedende dienst stelt alleen proportionele eisen aan het indienen van een bezwaar 
of klacht. Het gaat bijvoorbeeld om het schriftelijkheidsvereiste; 
 

• Van de aanbestedende dienst mag worden verwacht dat hij inhoudelijk ingaat op relevante 
bezwaren die kenbaar worden gemaakt op het moment dat inschrijver/gegadigde 
redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van (nieuwe) informatie. Van de aanbestedende 
dienst wordt tevens verwacht dat hij relevante bezwaren voorziet van een duidelijk 
antwoord en – indien noodzakelijk – verwerkt in de aanbesteding; 
 

• Het is niet proportioneel bij indiening van een bezwaar opschorting van de 
aanbestedingstermijn bij voorbaat uit te sluiten;  
 

• Het kan zijn dat een inschrijver pas nadat het voornemen tot gunning bekend is gemaakt een 
bezwaar inbrengt naar aanleiding van informatie die hij pas na het voornemen tot gunning 
heeft verkregen. Het kan dan proportioneel zijn dat de aanbestedende dienst deze klacht in 
behandeling neemt; 
 

• Een bepaling in de aanbestedingsdocumentatie die de mogelijkheid tot rechtsbescherming 
dan wel het aanhangig maken van een (bodem)procedure onredelijk beperkt is 
disproportioneel. Eventueel kan aan de mogelijkheid van rechtsbescherming c.q. aanhangig 
maken van een (bodem)procedure een redelijke (verval)termijn worden gekoppeld, 
voldoende lang voor een inschrijver om ook daadwerkelijk van die mogelijkheid gebruik te 
kunnen maken.    

 
 

Gevolgen voor de praktijk 
Duidelijk is dat deze wijzigingen gevolgen hebben voor de aanbestedingspraktijk: aanbestedende 
diensten en speciale-sectorbedrijven, maar ook inschrijvers, zullen daarmee rekening moeten 
houden bij hun (deelname aan) aanbestedingsprocedures. Let wel, voor de regels in de GP geldt het 
adagium comply or explain!4 Dit betekent dat eventuele afwijkingen van de GP deugdelijk moeten 
worden gemotiveerd in de aanbestedingsstukken.  
 
Met name de hierboven onderstreept weergegeven wijzigingen in par. 4.1 en 4.4 behoeven aandacht 
van aanbesteders. Met die toevoegingen wordt de belofte van de nieuwe GP echter niet 
waargemaakt. Zij hebben een hoog ‘enerzijds/anderzijds-gehalte’ en bevatten niet de beloofde 
duidelijke, praktische handvatten. Aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven zullen 
daarom van geval tot geval moeten beoordelen wat een proportionele rechtsverwerkingsclausule is. 
Het ligt voor de hand om daarbij het zekere voor het onzekere te nemen en zo’n clausule dus toch 
maar zo strak mogelijk te formuleren. 
 
Ondertussen kan in recente rechtspraak een zekere ontwikkeling worden bespeurd. In het kort komt 
die erop neer, dat rechters het beroep van aanbesteders op rechtsverwerkingsclausules verwerpen 
als het gaat om fundamentele gebreken in de aanbestedingsprocedure. Gesteld zou kunnen worden 
dat deze trend anticipeert op de nieuwe GP. 
 
  

 
4 Zie de artt. 1.10 lid 4, 1.13 lid 4 en 1.16 lid 4 Aanbestedingswet 2012. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3165


 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze factsheet en/of de gewijzigde GP, of heeft u behoefte aan advies over de 
concrete toepassing van de nieuwe GP in de praktijk? Neem dan gerust contact op met: 
m.mutsaers@hekkelman.nl  
 
Deze factsheet is een gezamenlijk product van Hekkelman advocaten I notarissen en de NVRD, en 
heeft slechts een algemeen informatief karakter.5  
 
 
 

 
5 Aan deze factsheet kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin kan deze factsheet worden 
beschouwd als een advies in een concrete zaak. 

mailto:m.mutsaers@hekkelman.nl

