
Wijzigingen 

Aanbestedingswet 2012 

 
Benjamin Staakman 



Titel van de presentatie  

 
2 

DOEL WIJZIGEN AANBESTEDINGSWET 2012 

• Implementatie van drie Europese richtlijnen 

 vóór 18 april 2016 in de Aanbestedingswet 2012: 

  - 2014/24/EU 

   klassieke overheid/overheidsopdrachten 

  - 2014/25/EU 

   water, energievoorziening, vervoer en post:  

   speciale sector  

  - 2014/23/EU 

   gunning van concessies 

  Wetsvoorstel tot wijziging van Aanbestedingswet 

  2012  
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       MEER FLEXIBILITEIT BIJ 

AANBESTEDINGSPROCEDURES 

 

• mededingingsprocedure met onderhandeling 

 

• concurrentiegerichte dialoog 

 

• dynamisch aankoopsysteem 

 

• procedure van het Innovatiepartnerschap 
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       VERLAGING VAN DE 

ADMINISTRATIEVE LASTEN 

 

• Verplicht elektronisch aanbesteden 

 

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
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INTEGRITEIT BIJ AANBESTEDEN 

• Passende maatregelen nemen ter voorkoming van 

belangenconflicten 

• Nieuwe facultatieve uitsluitingsgrond: Uitsluiten ondernemer bij 

aanzienlijke tekortkomingen: 

> aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen 

> bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een 

eerdere opdracht, en 

> dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere 

opdracht of tot schadevergoeding of tot andere 

vergelijkbare sancties 

> uitsluiting moet proportioneel zijn 

> in de gelegenheid te stellen om alsnog zijn betrouwbaarheid 

aan te tonen 

> terugkijktermijn drie jaar 
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B-DIENSTEN VERDWIJNEN! 

Aantal voormalige (2)B-diensten onder het reguliere 

aanbestedingsregime!  

> bijv.: vervoersondersteunende diensten, 

bemiddeling voor personeel.  

 

• Nieuw regime voor opdrachten voor sociale en 

andere specifieke diensten: 

> Drempel EUR 750.000,- 

> Verplichte aankondiging vóóraf en achteraf 

> Verplicht  gebruik Eigen Verklaring 
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      MEER RUIMTE VOOR 

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID 
 

 

• Eisen van een keurmerk 

 

• Procedure van het Innovatiepartnerschap 

 

• In de aanbesteding betrekken van andere stadia van 

de levenscyclus 

 

• Nieuw gunningscriterium laagste kosten o.b.v. 

kosteneffectiviteit 
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OVERIGEN 

 

• Publiek-publieke samenwerking 

 

• Voorbehouden opdrachten Swz  

• Ruimte specifieke diensten op het gebied van 

gezondheid, sociale en culturele diensten voor te 

behouden aan bepaalde organisaties 

 

• Concessieopdrachten 

 

• Termijn voor nadere inlichtingen wijzigt 
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PIANOO 
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PIANOo biedt…   

VAKGROEPEN 

PIANOO-ALERT: 
NIEUWS EN 
ACTUALITEITEN 

BIJEENKOMSTEN 

HANDLEIDINGEN 

PIANOo 

VRAGENLOKET 

PIANOO-DESK / 
PROCUREMENTFORUM 

MARKTDOSSIERS 

INTERNATIONALE 
SAMENWERKING 

TENDERNED 

WET- EN REGELGEVING 



Hoe ondersteunt PIANOo?  

1. Themadossiers 

2. Handleidingen 

3. Voorbeelddocumenten 

4. Interactieve tools 

5. Praktijkvoorbeelden 

6. Vragenloket 

7. Bijeenkomsten     
 

 

 

 

 

http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/checklist-professioneel-duurzaam-inkopen
http://www.pianoo.nl/document/9356/brochure-duurzaam-inkopen-doe-je-zo


Infoloket PIANOo 
  
 

Voor al uw juridische, inkooptechnische en marktspecifieke 
vragen.  

 

Stel uw vraag aan de experts van: 

• het vragenloket PIANOo 

 

Via: info@pianoo.nl  
 

 

 

mailto:info@pianoo.nl


Tot slot 

 

 
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? 

Meld je dan aan voor de PIANOo-alert 

 

 

Tot ziens op PIANOo.nl! 
 

https://www.pianoo.nl/formulier/195/aanmelden-voor-nieuwsbrief
https://www.pianoo.nl/formulier/195/aanmelden-voor-nieuwsbrief
https://www.pianoo.nl/formulier/195/aanmelden-voor-nieuwsbrief

