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Hoe ‘stuurt’ het recht op dit belang?

> (Semi-)overheden zijn verplicht goederen, diensten en 
werken in concurrentie in te kopen via openbare 
aanbestedingsprocedures
> in dat kader moeten zij: 

> zich onthouden van discriminatie op grond van nationaliteit
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Hoe verloopt zo’n procedure?

> (Semi-)overheden zijn verplicht goederen, diensten en 
werken in concurrentie in te kopen via openbare 
aanbestedingsprocedures
> in dat kader moeten zij: 

> zich onthouden van discriminatie op grond van nationaliteit
> ondernemingen dezelfde gelijke kans bieden op het verwerven van 

opdrachten
> hun inkoopprocedures in alle opzichten transparant en proportioneel 

inrichten, bekendmaken en uitvoeren

> Voor wie ervaring heeft met onderzoeksubsidieprocedures
in competitieverband 
> dat komt aardig in de buurt!
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> Bezwaartermijn
> Totstandkoming van de overeenkomst
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Hoe is die rechtsbescherming georganiseerd?
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> vermeende marginale toetsing van beoordeling en uitslag

> Totstandkoming van de overeenkomst
> aantasting nauwelijks mogelijk, in theorie wel schadevergoeding
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Waarom belandt dit niet bij de (civiele) rechter?

> Overheid vertaalt haar behoeften in eisen en criteria
> eisen en criteria zijn onrechtmatig

> discriminatoir, onvoldoende transparant, disproportioneel
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Wat doet u zelf als u deelneemt aan een subsidieprocedure?
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het moment waarop moet worden ingeschreven
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In welke alternatieven (‘rechtsbescherming’) is hier voorzien?

> Ondernemingen kunnen vragen stellen aan de overheid
> publicatie van antwoorden overheid via Nota’s van Inlichtingen tot aan 

het moment waarop moet worden ingeschreven
> Ondernemingen kunnen een klacht indienen
> in eerste instantie bij overheid zelf, of bij een door de overheid 

ingestelde klachtenloket
> geen wettelijke grondslag
> geen opschortende werking
> advies wordt niet gepubliceerd en is niet bindend voor de overheid

> in tweede instantie bij Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)
> grondslag in art. 4.27 Aanbestedingswet
> geen opschortende werking
> advies wordt gepubliceerd, maar is niet bindend voor de overheid
> civiele rechter neemt adviezen mee
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EZK-onderzoek naar de stand van de rechtsbescherming 2019

> Hoe functioneert het systeem van rechtsbescherming en is 
het wenselijk daarin wijzigingen aan te brengen?
> ruim begrip: civiele rechter én systemen van klachtbehandeling

> Uitkomsten onderzoek gepubliceerd op 12 juli 2019
> algemeen beeld: 

> meerderheid van ondernemers vindt systeem van rechtsbescherming niet 
adequaat functioneren

> maar ook: “wij-zij-denken”, professionaliteit, houding en gedrag overheid
> overheid over het algemeen wel tevreden, maar waarschuwt voor 

juridisering
> belangrijkste ervaren problemen

> ondernemingen maken beperkt gebruik van rechtsbescherming
> lokale en centrale klachtafhandeling wordt als onvoldoende ervaren
> gewone rechter draagt niet bij aan oplossing van problemen
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Beleidsvoornemens staatssecretaris EZK 12 juli 219

> Overheid vertaalt haar behoeften in eisen en criteria
> verder professionaliseren overheidsinkoop via beleid
> verbeteren functioneren lokale klachtenloketten van de overheid

> Algemene aankondiging van de procedure 
> Ondernemingen doen een inschrijving
> Overheid beoordeelt inschrijvingen en maakt uitslag bekend
> Bezwaartermijn
> verbeteren procedure bij gewone rechter
> risico van niet-ontvankelijkheid van ondernemingen indammen

> Totstandkoming van de overeenkomst
> evaluatie achteraf door CvAE
> verruiming mogelijkheid tot aantasting overeenkomst
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Kritiek vanuit de markt en de Tweede Kamer: zomer 2019
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Laatste nieuws: Algemeen Overleg  VC EZK 31 oktober 2019

> Overheid vertaalt haar behoeften in eisen en criteria
> verder professionaliseren overheidsinkoop via beleid
> verbeteren functioneren lokale klachtenloketten van de overheid
> klachtbehandeling CvAE: opschorting en ¾ bindend oordeel

> Algemene aankondiging van de procedure 
> Ondernemingen doen een inschrijving
> Overheid beoordeelt inschrijvingen en maakt uitslag bekend
> Bezwaartermijn
> verbeteren procedure bij gewone rechter
> risico van niet-ontvankelijkheid van ondernemingen indammen

> Totstandkoming van de overeenkomst
> evaluatie achteraf door CvAE
> verruiming mogelijkheid tot aantasting overeenkomst
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Probleemoplossend vermogen van het (rechts)systeem?

> Overheid vertaalt haar behoeften in eisen en criteria
> verder professionaliseren overheidsinkoop via beleid
> verbeteren functioneren lokale klachtenloketten van de overheid
> klachtbehandeling CvAE: opschorting en ¾ bindend oordeel

> Algemene aankondiging van de procedure 
> Ondernemingen doen een inschrijving
> Overheid beoordeelt inschrijvingen en maakt uitslag bekend
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> verbeteren procedure bij gewone rechter
> risico van niet-ontvankelijkheid van ondernemingen indammen

> Totstandkoming van de overeenkomst
> verruiming mogelijkheid tot aantasting overeenkomst
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Analyse en uitdaging 

> Waar we uit willen komen: doelmatige en rechtmatige 
inkoop door een professionele overheid

> Problemen moeten zo vroeg mogelijk in het proces worden 
opgelost

> Daarvoor lijkt een onafhankelijke derde, die een knoop 
bindend kan doorhakken, noodzakelijk

> Een adversarieel proces om tot een oplossing te komen, lijkt 
daarmee onontkoombaar

> En dat lijkt nu precies de kern van het probleem te zijn

> Problematiek beperkt zich niet tot overheidsinkoop
> En verder: merk op dat overheid meerdere petten draagt
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