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NIEUW in 2023 : 
 
Ars Aequi Wetsedities : Aanbestedingsrecht 2023 

Belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving geldend per 1-2-23. 

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopje.  

G.v.d.Meent Beintema (red.)(A-9789493199910) 7e dr. maart 2023      1374 pag.    € 97,50 

Verkorte “Studenteneditie” (A-9789493199927) 4e dr. maart 2023          420 pag.    € 39,50 

 

Beoordelingskader Interview Sleutelfunctionarissen in Strijd met 

Transparantiebeginsel 

Babette Blaisse en Oscar van der Pol bespreken een Advies van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts, waarin een duidelijk kader wordt gegeven voor de wijze waarop het 

afnemen van interviews met sleutelfunctionarissen deel kan uitmaken van de 

gunningssystematiek bij Europese aanbestedingsprocedures. 

B.Blaisse,O.v.d.Pol, Mr Online maart 2023    1 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2022: 

 
Aanbestedingsregelgeving 2022 

Wetbundel Aanbestedingsregelgeving, actueel per 1 januari 2022. Aan alle documenten gaat 

een korte toelichting vooraf, waarin wordt ingegaan op de achtergrond. 

Dirkzwager Legal& Tax,  februari 2022  316 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Continuïteit van de Arbeidsrelatie bij Aanbestedingen - een onderzoek naar de 

afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht (Mon. Sociaal Recht nr. 80) 

Als gevolg van aanbestedingen verplaatst werk zich vaker tussen verschillenden ondernemers, 

wat consequenties heeft voor rechtspositie van werknemers. Richt zich op afstemming tussen 

aanbestedingsrecht en arbeidsrecht en gaat na of bij Europese aanbestedingen in voldoende 

mate recht wordt gedaan aan op Europees en nationaal niveau gewenste continuïteit van  

arbeidsrelatie. Deel I neemt aanbestedingsrecht als uitgangspunt en gaat in op wijze waarop 

Europese aanbestedingen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van arbeidsrechtelijke 

doelstellingen. Deel II draait het perspectief om en richt zich op arbeidsrechtelijke regelgeving. 

Nagegaan wordt in hoeverre doelstellingen van Richtlijn 2001/23/EG inzake overgang van 

onderneming en Richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij 

Europese aanbestedingen in Nederland worden verwezenlijkt. Bespreekt ook relevantie van 

cao-bepalingen die verplichten tot overname van personeel bij contractwisselingen. 

I.Lintsen (K-9789013168082) eind april 2022                          356 pag.    € 59,50 

 

Handreiking Klachtafhandeling bij Aanbesteden 

Het kabinet gaat de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 73 miljard 

euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder professionaliseren. Elke 

opdrachtgever krijgt een klachtenloket met duidelijke termijnen. Ondernemers kunnen zo 

fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten. Er komen uitgebreidere en duidelijke 

motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken. 

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Keijzer van 

Economische Zaken en Klimaat. De uitwerking van dit maatregelenpakket om de 

rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren, is nu aan de Tweede 

https://arsaequi.nl/?s=G.W.A.%20van%20de%20Meent


Kamer gezonden. Dit voorstel bevat daarnaast het ontwerp van een gewijzigd 

Aanbestedingsbesluit met daarin een aanpassing van de zogenoemde Gids Proportionaliteit. 

Min.v. Economische Zaken , januari 2022     10 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verschenen in 2021 : 

 
Ars Aequi Wetsedities : Aanbestedingsrecht 2021 

Belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving per 01-02-2021, in 

de marge voorzien van toelichtende kopjes. Inclusief: mededeling van de commissie 

Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor 

overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 

I/01); mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de regels 

inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis 

G.v.d.Meent,A.Stellingwerff  (red.)(A- 9789493199408) 6e dr.maart 2021  1320 pag.  € 89,50 

Verkorte “Studenteneditie” (A-9789493199422) 3e dr.maart 2021            418 pag.    € 34,50 

 
Boom Basics - AANBESTEDINGSRECHT 

P.Kuypers (B-9789462908031) 4e dr. september 2021                           180 pag.    € 15,00 

 
Commissie van Aanbestedingsexperts :  Aanbesteding Intrekken - beroepstermijn 

intrekkingsbeslissingen, onzorgvuldige raming 

In tijden van stijgende prijzen komt het vaker voor dat aanbestedingen worden ingetrokken 

vanwege ontoereikende budgetten. Zie uitspraak van Commissie van Aanbestedingsexperts. 

Cie. Aanbestedingsexperts (advies 611) nov. 2021  18 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Commissie van Aanbestedingsexperts : 4 nieuwe adviezen 

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 4 nieuwe adviezen gepubliceerd. op haar 

website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: relatieve beoordelingsmethode, 

proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie, uitnodiging tot inschrijving op 24 

december niet proportioneel en Best Value aanpak. 

Cie. Aanbestedingsexperts,dec. 2020/jan.2021 155 pag. totaal  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gids Proportionaliteit – 3e Herziening per 1 januari 2022 

Aanbestedende diensten hanteren het Grossmann-arrest (rechtsverwerkingsclausules) te 

strikt. De nieuwe Gids proportionaliteit geeft een aantal praktische handvatten voor een 

proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Net als voor de hele Gids geldt voor 

deze nieuwe voorschriften het principe comply or explain: aanbestedende diensten kunnen van 

de aanbevelingen uit de Gids proportionaliteit afwijken, maar moeten reden wel motiveren. 

Het verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit geldt zowel voor Europese aanbestedingen, 

nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. Deze Gids 

proportionaliteit is van toepassing op de gehele procedure. 

Pianoo.nl  , oktober 2021  70 pag. + div. commentaren           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Herbezinning op de Aanbesteding en Realisatie van Geïntegreerde Bouwprojecten - 

verkenning van bestaande en nieuwe inrichtingen van het bouwproces met het oog op een 

verbeterde beheersing van het informatierisico 

Centraal staat het zogenoemde informatierisico. Beslissingen van opdrachtgevers en 

aannemers tot het aangaan van een bouwcontract zullen altijd in meer of mindere mate zijn 

gebaseerd op aannames met betrekking tot de feitelijke toestand waarin projectspecifieke 

omgevingsfactoren zich naar verwachting zullen bevinden. Wanneer tijdens realisatie blijkt dat 

aannames onjuist en/of onvolledig zijn, verwezenlijkt zich het informatierisico met alle 

nadelige gevolgen. Vergelijkt en beschrijft 7 oude en nieuwe procesinrichtingen.  

C.Jansen (IBR-9789463150637) augustus 2021                                    73 pag.    € 24,95 

 
Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts 2020/2021 

Dit rapportagejaar (1 maart 2020– 1 maart 2021) zijn iets minder klachten ingediend dan in 

voorafgaande jaren: 50 klachten tegenover 57 gemiddeld. Er werden 42 adviezen uitgebracht; 

een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. 

https://arsaequi.nl/?s=G.W.A.%20van%20de%20Meent
https://arsaequi.nl/?s=A.%20Stellingwerff%20Beintema


Cie.Aanbestedingsexperts, juni 2021    26 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nieuwe Europese Drempelbedragen Overheidsopdrachten en Concessies 

Elke twee jaar heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om de drempelbedragen voor 

overheidsopdrachten en concessies te herzien. De nieuwe drempelbedragen voor 2022 en 

2023 werden op 11 november 2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

E.Casteleyn(Casteleyn Adv.-Lokeren B.) november 2021 1 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Public Procurement Regulation in (a) Crisis ? - Global Lessons from the COVID-19 

Pandemic 

First systematic analysis of global public procurement regulation and policy during and beyond 

the COVID-19 pandemic. Provides thematic chapters and national case studies, and explores 

the adequacy of traditional legal frameworks for emergency procurement; examines how 

governments and international organisations have responded specifically to the pandemic; 

considers how the experience of the pandemic and the political impetus for reform might be 

leveraged to improve public procurement more broadly. Public procurement has been critical in 

delivering vital frontline public services both in the health sector and elsewhere, with 

procurement of ventilators, protective equipment and new hospitals all hitting the headlines. At 

the same time, procurers have faced the challenge of adjusting existing contracts to a new 

reality where, for example, some contracted services can no longer operate. Includes case 

studies on Italy, the UK, the USA, India, Singapore, Africa, Latin America and China.  

S.Arrowsmith e.a.(ed.)(HART-9781509943036) november 2021   640 pag.geb.    ca. € 135,00 

 
Raamovereenkomsten - Moet de waardering van raamovereenkomsten worden 

meegedeeld ? Het EU Hof van Justitie verduidelijkt 

In een recent arrest bevestigt en verduidelijkt het Hof van Justitie van de EU zijn eerdere 

rechtspraak met betrekking tot raamovereenkomsten. Raamovereenkomsten kennen een 

verplichte opgave van de geraamde hoeveelheid en/of waarde en van de maximumhoeveelheid 

en/of -waarde in de aankondiging van de opdracht of in het bestek. Het niet vermelden 

hiervan leidt echter niet tot de onverbindendverklaring van een reeds gesloten overeenkomst. 

J.Debièvre L.Derdeyn(Lydian Adv.-Brussel) juni 2021   2 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

 
de Redelijk Handelende Aanbesteder - over de wisselwerking tussen het Europees 

aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure 

De rechtsverhouding die tijdens de aanbestedingsprocedurefase tussen aanbesteder en  

inschrijvers bestaat, wordt primair gereguleerd door regels van Europees aanbestedingsrecht. 

Aangezien die verhouding echter ook kan worden gekwalificeerd als de precontractuele fase 

van de overeenkomst die inzet is van de aanbestedingsprocedure, wordt zij tevens beheerst 

door de precontractuele maatstaven van de redelijkheid en billijkheid. Behandelt de vraag hoe 

Europees aanbestedingsrecht en nationaal verbintenissenrecht zich tot elkaar verhouden en 

hoe wisselwerking tussen beide rechtsgebieden plaatsvindt. Aan de hand van overkoepelende 

thema’s, n.l. herstel van fouten in inschrijvingen en zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van 

aanbestedingsprocedure, wordt wisselwerking tussen Europees aanbestedingsrecht en 

Nederlands verbintenissenrecht onderzocht en verklaard. Vragen zijn o.a.welke de precieze 

reikwijdte is van algemene beginselen van aanbestedingsrecht en wat de invloed is van door  

Europees aanbestedingsrecht gereguleerde procedure op inhoud en strekking van 

verbintenisrechtelijke verplichtingen die zich tijdens die procedure manifesteren. Formuleert 

stappenplan voor (laten) herstellen van fouten in inschrijvingen en zet uiteen wat zorgvuldig 

voorbereiden en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure inhoudt. 

S.Prent (B-9789462909717) september 2021                                   344 pag.    € 69,00 

 
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht – editie 2021                                                                                                 

Praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op de Aanbestedingswet 2012 en het 

Aanbestedingsbesluit. Behandelt de kern van een artikel, relevantie jurisprudentie en  

samenhang met andere artikelen. Gids Proportionaliteit(kleur)en Europese Aanbestedings-

richtlijnen (2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) zijn  ls bijlagen opgenomen. 

M.Fimerius e.a.(S-9789012406437)  januari 2021               1264 pag. geb. € 179,85         

 

Tekst & Commentaar - AANBESTEDINGSRECHT  

Sinds de vorige druk is de wetgeving aanbestedingsrecht bijgewerkt naar de laatste stand. De 

Gids Proportionaliteit werd per 1 juli 2020 uitgebreid met aanvullend voorschrift 3.8B over de 

https://www.casteleynadvocaten.be/
https://www.lydian.be/nl/people/jens-debi%C3%A8vre
https://www.lydian.be/nl/people/lore-derdeyn


vergoeding van inschrijfkosten. Innieuwe druk veel nieuwe jurisprudentie, literatuur en 

aangescherpte commentaren en artikelsgewijs commentaar op de Wet Naleving Europese 

regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe). De kopij is afgesloten per 1 april 2021. 

J.Hebly(red.)(K-9789013152098) 5e dr. juni 2021                        ca. 750 pag.geb. € 108,00 

 
Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 - editie 2021     nieuwe druk na 5 jaar 

Bevat de per 1 juli 2021 geldende tekst van de Aanbestedingswet 2012, alsmede gehele 

parlementaire geschiedenis van oorspronkelijke wet en alle wetswijzigingen. Ten opzichte van 

de vorige editie (uit 2016) is in deze nieuwe editie een viertal wijzigingen van de 

Aanbestedingswet 2012 verwerkt. Het betreffen wetswijzigingen van 18 april 2019 (Stb. 

2018/216), 1 januari 2019 (Stb. 2018/488), 28 juli 2018 (Stb. 2018/248) en 1 juli 2018 (Stb. 

2018/207). Bevat alle andere (lagere) regelgeving, relevant voor de aanbestedingspraktijk, 

zoals het per 1 juli 2020 gewijzigde Aanbestedingsbesluit. Gewijzigde Gids Proportionaliteit 

2020 en nieuwe model Uniform Europees Aanbestedingsdocument van 17 juli 2020 zijn  

opgenomen,en verwijzingen naar rechtspraak van het HvJ EU, Hoge Raad en Gerechtshoven. 

G.Verberne,P.Juttmann (S-9789012406840) augustus 2021              888 pag.   € 119,90 

                                                                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2020: 
                                                                                            BELGISCH RECHT 

de Aanbestedende Overheid & Capita Selecta met focus op de Rechtspraak 

Bundelt én actualiseert vijf boekjes die reeds verschenen zijn in de reeks “De aanbestedende 

overheid &” (met name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de 

opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, 

Gunningscriteria) tot één omvangrijk handboek, en voegt daar een nieuw zesde deel aan toe: 

selectie van actualia. De focus ligt op de concrete toepassing van de rechtsregels door de 

verschillende rechtscolleges (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken). 

P.Teerlinck (I-9789400011847) juni 2020                                    450 pag.    ca. € 136,00 

 
Ars Aequi Wetsedities : Aanbestedingsrecht 2020-2022 

Belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving per -1-04-2020, in 

de marge voorzien van toelichtende kopjes. Inclusief: mededeling van de commissie 

Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor 

overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 

I/01); mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de regels 

inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis 

G.v.d.Meent,A.Stellingwerff  (red.)(A-9789492766960) 5e dr.mei 2020  1320 pag.    € 79,50 

studenteneditie: (A-9789492766977) 2e dr.mei 2020                             418 pag.    € 34,50 

 
Commissie van Aanbestedingsexperts – Periodieke Rapportage mrt 2019-mrt 2020 

Tussen 1 maart 2019 en 1 maart 2020 zijn 57 klachten bij de Commissie van 

Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal bij de CvAE ingediende 

klachten nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande drie jaren (met 53, 59 en 57 klachten). 

De CvAE heeft echter bijna de helft minder adviezen geproduceerd: 21 in het zevende 

rapportagejaar ten opzichte van 38 in het zesde rapportagejaar. Deze daling houdt verband 

met onderbezetting waar de CvAE mee te kampen heeft gehad.  

CvA,  november 2020     16 pag. + 2 pag. toelichting       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Commissie van Aanbestedingsexperts - Advies nr. 507 

De Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er 

gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke 

beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit) bij een open house-procedure 

toegepast moeten worden als bij een aanbestedingsprocedure—en zo ja, in welke mate. In het 

onderstaande artikel komen voorts twee uitspraken van voorzieningenrechters aan bod. 

CvA,  november 2019     34 pag. + 3 pag toelichting KED        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW per 1 juli 2020       

Per 1 juli 2020 zijn de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 

(ARW) in werking getreden. De ARW is slechts op technische punten aangepast. De Gids 

Proportionaliteit wijzigt inhoudelijk. Belangrijkste wijziging is een nieuw voorschrift (3.8B) dat 

https://arsaequi.nl/?s=G.W.A.%20van%20de%20Meent
https://arsaequi.nl/?s=A.%20Stellingwerff%20Beintema
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart-sociaal-domein-faq/wat-is-Open-House


ziet op vergoeding van de inschrijfkosten bij intrekking van een aanbesteding. Volgens dit 

voorschrift is het op voorhand uitsluiten van een vergoeding van inschrijfkosten 

disproportioneel. Dat betekent echter niet dat bij iedere intrekking van een aanbesteding 

sprake dient te zijn van een vergoeding. 

Min.EZ(SC nr.30657 29-06-2020)568 pag.+ 1pag Hekkelman Adv. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Hoofdstukken Aanbestedingsrecht - een inleiding tot het verstrekken van 

overheidsopdrachten 

Toegankelijke en stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht en praktisch handvat om de 

hoofdlijnen van de op dit rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving in de vingers te krijgen 

met vele voorbeelden en jurisprudentie t/m april 2020. In deze 3e herziene druk is veel 

aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van leerstukken van wezenlijke wijziging, 

raamovereenkomsten, uitsluitingsgronden en integriteit.  

H.v.Romburgh(BP- 9789492952356) 3e dr. mei 2020                     178 pag.    € 49,00 

 
de Klachtplicht van Inschrijvers in een Aanbestedingsprocedure en de Kaders van 

het Unierecht (IBR-Scriptiereeks nr. 4) 

In de huidige Aanbestedingswet is geen klachtplicht opgenomen voor inschrijvers in een 

aanbestedingsprocedure. In de nationale jurisprudentie zijn echter wel grondslagen te vinden 

op basis waarvan een klachtplicht door rechters wordt geconstrueerd. Daarnaast wordt er door 

aanbestedende diensten dikwijls een klachtplicht opgenomen in de aanbestedingsstukken door 

middel van een contractuele clausule. Gaat in op de vraag in hoeverre de klachtplicht van 

inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is 

ontwikkeld en wordt toegepast, past binnen de kaders van het Unierecht. Deze kaders worden 

in het bijzonder gevormd door de rechtsbeschermingsmaatregelen die zijn vastgelegd in 

Richtlijn 89/665/EEG en de toepasselijke wijzigingsrichtlijnen 2007/66/EG en 2014/23/EU. 

Hantering van verschillende gezichtspunten bij beoordeling van de klachtplicht leidde de 

afgelopen jaren tot wisselende rechtspraak. Ook blijkt uit nationale jurisprudentie dat het 

Grossmann-verweer vaker wordt gevoerd dan ooit en rechtzoekenden regelmatig de toegang 

tot beroepsprocedures wordt ontzegd. Is er thans sprake van een duidelijke en kenbare 

klachtplicht voor inschrijvers ? Wat ís de invulling van die klachtplicht ? En is dit in 

overeenstemming met Unierecht, met name de rechtsbeschermingsrichtlijn? Dit onderzoek is 

bekroond met de Scriptieprijs Privaatrecht van het Instituut voor Bouwrecht. 

M.Ophof-Copier (IBR- 9789463150538)  maart  2020                 122 pag.    € 15,50 

 

Praktijkboek Rechtsbescherming in het Aanbestedingsrecht bij de Civiele Rechter 

Bespreekt uitvoerig rechtsmiddelen die benadeelde ondernemer ten dienste staan (voorlopige 

voorziening in kort geding, schadevergoeding en vernietiging van een overeenkomst). Heeft 

een inschrijver die een ongeldige aanbieding heeft gedaan voldoende belang bij zijn vordering? 

Wanneer heeft een inschrijver zijn recht om over bepaalde aspecten van een 

aanbestedingsprocedure te klagen verwerkt ? Hoe intensief toetst de rechter de beslissing van 

de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf? Deze en andere vragen worden hier 

beantwoord. Daarnaast wordt aandacht besteed aan termijnen en informatie- en 

motiveringsplichten, die essentieel zijn voor een effectieve rechtsbescherming. 

A.v.Heeswijck (IBR-9789463150583)  augustus 2020                             100 pag.    € 34,50 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2019: 
 
Aanbestedingsrechtspraak 2016-2018   - Eindrapport                                                                          

Voor dit onderzoek zijn 446 zaken van de rechtbanken (voorzieningen- en bodemrechters),  

Het dictum van de rechter is vaak in het voordeel van de aanbestedende dienst, maar bij de 

CvAE wint de klager ongeveer even vaak als de aanbestedende dienst. Verder blijkt dat de 

rechterlijke macht weinig aandacht besteedt aan de adviezen van de CvAE en in nog minder 

gevallen daadwerkelijk het advies opvolgt. Het Grossmann-verweer komt in 16 procent van de 

alle onderzochte zaken terug en wordt vaak aanvaard door de rechter. 

Min. E.Z. , juli 2019   24 pag.                                                   GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 
Commissie van Aanbestedingsexperts - Jaarrapportage 2018-2019 

Tussen 1-3-2018 en 1-3-2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts 

ingediend. Het aantal klachten is nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Vaker 

https://www.ensie.nl/steunpunt-architectuuropdrachten/grossmann-verweer


worden klachten ingediend waarin geen kritieke termijnen meer spelen. Ook in dit 

rapportagejaar blijkt dat aanbestedende diensten minder bereid zijn om vervolgbeslissingen in 

de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten gedurende de klachtbehandeling. 

Cie Aanbestedingsexperts,  juli 2019   14 pag.                              GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Toekomstscenario’s - Cie Aanbestedingsexperts, jan. 2019  27 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Discretion in EU Public Procurement Law 

The EU public procurement regime has recently undergone an overhaul and now allows 

Member States and their contracting authorities to pursue strategic goals via public 

procurement, including environmental and social objectives. The extent to which such interests 

may be accommodated in the procurement process is ultimately determined by the broader 

legal context in which the EU public procurement regime exists, which raises pressing 

questions regarding the scope and limits of Member States' discretion. This volume scrutinises 

these new legal acts – particularly Directive 2014/24/EU – focusing on discretion and engaging 

with questions central to the public procurement regime against the EU legal backdrop, 

including internal market law and environment law, as well as law beyond the EU. 

S.Bogojevic, e.a.(ed.)(HART-9781509919482) mei 2019    320 pag.geb.    ca. € 110,00 

 
Gids Proportionaliteit – 2e Herziening 

Deze wijziging van de Gids Proportionaliteit ziet op tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken 

aanbestedingen: kosten die een ondernemer heeft moeten maken om de inschrijving te 

kunnen doen en daarmee in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Uitgangspunt 

is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken. Indien aanzienlijke kosten 

onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn. De Gids Proportionaliteit geeft aan 

dat er sprake is van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht 

moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dergelijke onevenredige 

lasten kunnen ook aan de orde zijn als een aanbesteding overduidelijk te laat, te weten na het 

verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt. 

J.Hebly e.a. (Adviescie) ingaande 01-01-2020     69 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Lexicon Aanbesteding 

Overheidsinkoop is primair een bedrijfseconomische activiteit, die zich bevindt in een 

brandpunt van vele disciplines: bedrijfseconomie,  aanbestedingsrecht – maar ook andere 

rechtsdisciplines als privaat-, publiek-, bestuurs-, mededingings- en Europees recht –, etc. De 

vele multidisciplinaire begrippen maken het voor aanbesteders ingewikkeld. Al deze disciplines 

kennen hun eigen vakjargon dat hier nu toegankelijk gemaakt wordt. De betekenis van (veelal 

juridische) begrippen wordt in het kort uitgelegd. Daarnaast wordt verwezen naar de 

desbetreffende wetsbepalingen en worden bij begrippen - waar relevant - de relevante 

rechtsoverwegingen uit rechterlijke uitspraken aangehaald. Aan de hand van de ECLI-code is 

de desbetreffende jurisprudentie (zo) snel toegankelijk.  

H.v.d.Horst,K.v.d.Water (BP-9789492952141) april 2019   225 pag.    € 49,50 

 
Optimising the Usability of the Innovation Partnership Procedure for Contracting 

Authorities (IBR- Scriptiereeks nr. 3) 

De Europese Commissie heeft in beleidsplan EU2020 een strategie geformuleerd voor een 

duurzame omslag. Er zijn nieuwe technologieën nodig om duurzaamheidsdoelen te kunnen 

behalen. De overheid heeft een belangrijke rol bij deze transitie en kan het versnellen, onder 

andere door duurzame innovaties in te kopen. Deze opgave vraagt een nieuwe manier van 

aanbesteden. De Europese Commissie heeft in richtlijn 2014/24/EU een procedure opgenomen 

om dit mogelijk te maken: het innovatiepartnerschap. Sinds 1 juli 2016 kan de procedure in 

Nederland worden gebruikt, maar de angst bestaat dat aanbestedende diensten dat 

mondjesmaat zullen doen omdat er nog veel onduidelijkheden bestaan rondom de procedure. 

Het resultaat van dit onderzoek is een strategie voor het doorlopen van de procedure met 

daarin een serie aanbevelingen en aandachtspunten. Er is geen reden om niet te ontdekken 

wat het innovatiepartnerschap te bieden heeft! De auteur is adviseur bij AT Osborne, waar hij 

zich bezig houdt met vraagstukken waar innovatie, contracteren en aanbesteden centraal 

staan. Dit onderzoek vormt de afsluiting van zijn master Construction Management and 

Engineering aan de TU Delft en is bekroond met de scriptieprijs 2017 privaatrecht van het 

Instituut voor Bouwrecht alsmede de Europese Vereniging voor Bouwrecht scriptieprijs 2017. 

G.Hofmeijer (IBR-9789463150408) februari 2019    88 pag.    € 15,50 

 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/sanja-bogojevic
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/wat-is-gids-proportionaliteit


Proportionality Guide - 1st revision, April 2016 

The award of public contracts has to comply with among others the principle proportionality. In 

many instances during the tender procedure the contracting authorities has to pay particular 

attention to the principle of proportionality. Think of the following topics: suitability 

requirements, requirements relating to financial and economic strength, requirements relating 

to technical and professional skill, selection criteria, requirements for consortiums and the 

award criteria. For many civil servants acting according to the principle of proportionality is an 

abstract concept that places them for difficulties when working on tender documents. The 

Dutch government is aware of this problem and offered a helping hand by having a special 

guide written solely on the principle of proportionality. This guide contains explanations, 

arguments and examples to help in the daily practice of all those working in tender situations: 

contracting authorities and economic operators. The Proportionality Guide is considered to be 

very helpful in the Dutch tender practice and it is for that reason the Dutch Institute of 

Construction Law took the initiative to translate the guide into English.  

M.Chao-Duivis (IBR- 9789463150446)  mei 2019    65 pag.    € 14,95 

 

Rechtsbescherming in de Aanbestedingspraktijk 

De staatssecretaris van EZ signaleert op het gebied van rechtsbescherming bij aanbestedingen 

een geringe impact van klachtenafhandeling, een disbalans in toepassing van Grossmann-

clausules en te beperkte mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroep. 

Rapport Rechtsbescherming (Kwinkgroep) juni 2019   126 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Tekst & Commentaar - AANBESTEDINGSRECHT  

Inhoudelijk aangepast aan de laatste wetgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht, 

zoals herindeling EZK en LNV,  implementatie van de Richtlijn inzake elektronische facturering 

bij overheidsopdrachten,  Verzamelwet EZK en LNV 2018 en de Aanpassingswet AVG. Nieuw 

opgenomen is de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten met commentaar. 

Voorzien van meest recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad, 

waar nodig aangevuld met een enkele uitspraak van een lagere rechter. Actueelper 1-5-19. 

J.Hebly,E.Manunza(red.)(K-9789013152098) 4e dr.10 september 2019  740 pag.geb. € 105,00 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
Verschenen in 2018:  

 
Ars Aequi Wetsedities - Aanbestedingsrecht 2018-2020 - basisteksten 

Bevat : Richtlijn Overheden, Richtlijn Speciale Sectoren, Concessierichtlijn, G ids 

proportionaliteit, Aanbestedingswet 2012, Rechtsbeschermingsrichtlijnen, Interpretatieve 

mededelingen Europese Commissie, Explanatory notes Europese Commissie.Bijgewerkt 1-5-18 

G.v.d.Meent e.a.(red.) (A-9789492766151) 4e dr. juli 2018  1278 pag.    € 74,50 

STUDENTENEDITIE 2018-2020 (9789492766168) juli 2018  430 pag.  € 29,50 

 

Buying Legal Services Survey 2018  

 
  

Jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), over de periode maart 

2017 tot maart 2018. In het rapportagejaar heeft de CvAE 59 klachten ontvangen.  

april 2018            12 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
EU Public Procurement Law - Brussels Commentary 

Bedrijven die juristen inhuren kunnen fors meer besparen als ze hun aanbesteding goed 

organiseren. Een voorwaarde is dat de aanbesteders een goede relatie onderhouden met de 

juridische afdeling van het bedrijf. Dat is een van de conclusies van de Buying Legal Services 

Survey. Het rapport is opgesteld door de Buying Legal Counsel, een organisatie die zich 

bezighoudt met trends op het bied van het inhuren van juristen – legal procurement, ofwel 

juridisch aanbesteden. De studie brengt het inkoopgedrag van aanbestedingsprofessionals in 

kaart, aan de hand van gesprekken met 153 mensen die daarvoor bij grote bedrijven 

verantwoordelijk zijn. Onderzocht werden hun motieven, benaderingen en middelen. Er werd 

gekeken naar inkoopbeslissingen en kostenbeheersing. De onderzoekers waarschuwen dat alle 

cijfers ‘indicatief’ zijn en niet al te absoluut moeten worden geïnterpreteerd. 

Buying Legal Council ,  voorjaar 2018    36 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Commissie van Aanbestedingsexperts – Jaarverslag 2017/2018 

https://www.ensie.nl/steunpunt-architectuuropdrachten/grossmann-verweer
https://www.ensie.nl/steunpunt-architectuuropdrachten/grossmann-verweer
http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=fd519afe8c&e=e604c32805
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
http://www.buyinglegal.com/?p=13341


Procurement in the public sector is accountable for up to 20 % of the European Union GDP. 

The regulation of public spending is therefore of great importance not only for the purpose of 

opening the internal market for suppliers to the public sector from all over the European Union, 

but also for all public entities and potential suppliers who are relying on the rules for entering 

into contracts. The first comprehensive analysis covering all the areas of procurement: Public 

Sector Directive (2014/24/EU), Utilities Directive (2014/25/EU), Concessions Directive 

(2014/23/EU), Defence and Security Directive (2009/81/EC), Remedies Directives. Combines 

the advantages of a traditional article-by-article commentary with a horizontal systematic 

presentation of the laws and policies underlying public procurement in the EU. By means of 

crossreferences it enables to understand the system and interaction between the different 

directives on procurement. The commentary is based on the EU legal framework and is not 

focusing on the national transposition of the rules and will be useful in all Member States.  

M.Steinicke,P.Vesterdorf (Nomos-9783848701209) mei 2018   1476 pag.geb.    € 300,00 

 

Eu Public Procurement Law & Self-organisation - A Nexus of Tensions & Reconciliations 

Offers in-depth studies on how EU public procurement law interacts with the most noteworthy 

aspects of self-organisation on the national level. The allocation of responsibilities and 

competences, self-supply, institutionalised cooperation, non-institutionalised cooperation, 

cooperation based on exclusive rights and the make-or-buy decision are scrutinised. Based on 

qualitative and comparative research, it provides a detailed discussion of these exclusions and 

exemptions from EU public procurement law in light of the 2014 Directives on public 

procurement, the case-law of the Court of Justice of the European Union and the Dutch Courts, 

and other relevant sources. Exploring the discretionary power for public authorities to organize 

themselves, it will also inform these authorities when they aim to provide services with their 

own resources or in cooperation with other authorities. Similarly, it informs third parties that 

want to uphold the obligations of the law before the courts. 

W.Janssen (B- 9789462368637)  juli 2018   343 pag.  € 45,00 

 

Handboek Inschrijven op Aanbesteding 

“MKB’ers hebben soms het idee dat overheidsopdrachten alleen voor grote bedrijven zijn 

weggelegd”,maar niets is minder waar”. Vooral lagere overheden gunnen hun opdrachten bij 

voorkeur aan lokale bedrijven. Vanuit bijna 20 jaar ervaring als inkoper voor de overheid, 

bidmanager bij grote bedrijven, trainer, coach en aanbestedingsspecialist voor het MKB is dit 

handboek geschreven. Deze tweede druk is volledig herzien en aangepast aan de nieuwste 

wetgeving. Legt aan de hand van vragen uit hoe de wereld van het aanbesteden in elkaar zit. 

Vragen zoals wat EMVI is, hoe vul ik het UEA in, welke vragen moet je stellen en wat social 

return inhoudt. Besteedt ook aandacht aan het belangrijke selectiecriterium kwaliteit.  

O.Siertsema (Pumbo- 9789463454292) 2e dr. november 2018   230 pag.    € 38,50 

 
Handreiking Tenderkostenvergoeding 

Vergoeding kosten deelname complexe aanbestedingen ? Bij het meedingen naar een opdracht 

worden altijd (offerte-)kosten gemaakt. In gevallen, waarin de gevraagde inzet van een 

ondernemer om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding groot is, ligt het in de rede dat 

een aanbestedende dienst een tenderkostenvergoeding biedt. In deze handreiking worden 

uitgangspunten geformuleerd voor het toekennen daarvan. Project “Beter Aanbesteden”. 

W.Ganzinga,M.de Koning,J.v.Wijk ,oktober 2018     17 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2017 

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. 

Deze aanbestedingsjurisprudentie bestaat uit:Europese uitspraken en conclusies, uitspraken 

van de nationale rechter, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze 

jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut 

voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online 

nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van www.ibrtracker.nl). De samenvattingen 

van alle in 2017 gepubliceerde uitspraken zijn gebundeld om een toegankelijk naslagwerk te 

bieden voor de in 2017 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per 

onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende 

registers. Er is een eerdere editie over 2016. 

N.v.Wijk-v.Gilst,H.Strang (IBR-9789463150330) maart 2018    842 pag.    € 34,95 

 

Sdu Commentaar – AANBESTEDINGSRECHT – editie 2018 



Artikelsgewijs beknopt, maar diepgaand, helder praktisch commentaar op Aanbestedingswet 

2012 en het Aanbestedingsbesluit. de Gids Proportionaliteit (in kleur) en de nieuwe Europese 

Aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) als bijlagen opgenomen.  

A.Fischer-Braams e.a.(S-9789012401043) juni 2018    1130 pag. geb.    € 165,95 

 

Shaping EU Public Procurement Law - A Critical Analysis of the CJEU Case Law 2015–2017 

Studies the continual development of European Union (EU) public procurement law through the 

case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). Tenderers of the EU Member 

States have to take into account the interpretation given by the CJEU of EU procurement law 

when putting into the market their public procurement contracts. Case law evolves quickly.  

Shows that the period between 2015 and 2017 has been rather intense for the development of 

EU public procurement law, where the CJEU has not only consolidated some parts of its long-

standing procurement case law but also introduced significant innovations that can create 

future challenges for the consistency of this regulatory regime. Assesses what might be the 

effect of the new rules in the factual situations considered by the Court of Justice and how they 

may warrant a different decision in the future. The first part offers a unique reflection on 

enduring themes in public procurement law such as: shaping of the scope of this regulatory 

regime; development of tighter criteria for the exclusion of candidates and tenderers; conduct 

of qualitative selection; consolidation of the court’s previous approach to technical 

specifications; new developments in tender evaluation; inclusion of contract performance 

clauses with a social orientation; and development of interpretive guidance concerning several 

aspects of the procurement remedies regime.The second part contains the essential excerpts 

of forty-one chronologically ordered judgments issued by the CJEU in the period 2015–2017, 

which have been selected because they raise either new issues or important matters of public 

procurement law. Each of the selected judgments is followed by an exhaustive and critical in-

depth analysis, highlighting and providing insight into its legal and practical issues and 

consequences. An exhaustive subject index offers quick and easy access to the case law.  

A.Sanchez Graells,C.DeKoninck (KL-9789403501604) november 2018  406 pag. geb. € 136,00 

 

------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2017:  
 

Aanbestedingsrecht 1 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 20, nieuwe opzet) 

In deel (nieuwe opzet) wordt behandeld: algemene inleiding op aanbestedingsrecht, 

beginselen en uitgangspunten, aanbestedingsplichtige opdracht en opdrachtgever, 

aanbestedingsprocedures en aankondiging.,met een voorwoord van prof. H.D. van Romburgh. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511309) april 2017   360 pag.    € 79,50 

 

Aanbestedingsrecht 2 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 21, nieuwe opzet) 

In dit deel worden behandeld: bestek, eigen verklaring en gedragsverklaring, algemene 

inleiding opeisen en criteria, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511378) juli 2017   304 pag.    € 79,50 

 

Aanbestedingsrecht 3 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 22, nieuwe opzet) 

In dit deel worden behandeld: regeling van de inschrijving, rechtspraak inzake de inschrijving. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511521) november 2017   194 pag.    € 65,00 

 

Aanbestedingsrecht 4 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 23, nieuwe opzet) 

In dit deel worden behandeld: gunningscriteria en gunning. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511552) december 2017   230 pag.    € 69,50 

 

Aanbestedingsrecht voor Overheden                 NIEUWE DRUK VAN STANDAARDWERK ! 

In deze geheel herziene vijfde druk wordt op praktische en overzichtelijke wijze het 

Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de 

Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016, en de rechtspraak vanaf 2000 tot en met 

begin 2017 en aan de in de rechtspraak behandelde praktijkvoorbeelden. Verder komen alle 

voor de praktijk relevante onderwerpen aan de orde, zoals de wijze van voorbereiding en 

uitvoering van een aanbestedingsprocedure, de werkingssfeer van het aanbestedingsrecht en 

de mogelijkheden om besluiten van aanbesteders voor de rechter aan te vechten. Bij de 

behandeling van aanbestedingsprocedures wordt gewerkt met handige stappenplannen. Meer 

nog dan in vorige drukken wordt ten behoeve van bestuurders en beleidsmedewerkers 



aandacht besteed aan het aanbestedingsbeleid. Verder zijn er onderdelen van het boek gewijd 

aan het aanbestedingsrecht voor speciale-sectorbedrijven en aan het mededingingsrecht. 

M.Essers,C.Lombert (V-9789035248038) 5e dr.  juni 2017   864 pag. geb.    € 69,50 

 

Boom Basics – Aanbestedingsrecht 

Middels duidelijke schema’s, puntsgewijze uitleg en sprekende voorbeelden direct tot de kern.  

P.Kuypers (B-9789462902930) 3e dr.november 2017   ca. 80 pag.    € 13,00 

 

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht 

Zeer toegankelijke, stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht na de implementatie van 

de aanbestedingsrichtlijnen in 2016. De Aanbestedingswet 2012 is met de noodzakelijke 

implementatie van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op een aantal belangrijke punten per 1 

juli 2016 ingrijpend gewijzigd. Deze volledig herziene 2e druk is bijgewerkt tot april 2017. 

Laat zien dat het bij het aanbestedingsrecht in belangrijke mate gaat om het ‘interstatelijk 

handelsverkeer’ en om dat te bevorderen er procedureregels zijn opgesteld. Daarin staan de 

Europeesrechtelijke speerpunten als het beginsel van non-discriminatie, gelijkheidsbeginsel, 

transparantie en proportionaliteit centraal.  

H.v.Romburgh (BP-9789491930904) 2e dr.   mei 2017    ca. 170 pag.   € 49,00 

 

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2016 

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. 

Deze aanbestedingsjurisprudentie bestaat uit:Europese uitspraken en conclusies, uitspraken 

van de nationale rechter, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze 

jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut 

voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online 

nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat 

geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie.  

De samenvattingen van alle in 2016 gepubliceerde uitspraken verschijnen nu voor het eerst in 

een bundel met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2016 verschenen 

aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is 

doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers.  

N.v.Wijk-v.Gilst,H.Strang (IBR-9789463150224) april 2017    905 pag.    € 34,95 

 

Overheidsopdrachten–Totstandkoming,Doelstellingen,Toepassingsgebied  -BELGISCH RECHT                                                          

De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. 

Daarnaast creëert ook het Hof van Justitie nieuwe invalshoeken, die niet steeds door die 

regelgeving zijn gecodificeerd. De rechtspraktizijn heeft steeds opnieuw nood aan 

geactualiseerde informatie, zodat hij zo weinig mogelijk fouten maakt. De Belgische wetgever 

heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. 

Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen, die zich niet 

beperken tot de omzetting van de richtlijnen, doch waarbij de wetgever ook eigen keuzes 

maakt. Dit is de eerste publicatie die verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet. De 

bedoeling van de auteurs is vooral om de nieuwe wet te kaderen in de historische evolutie van 

de regelgeving overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, in te gaan op de 

beginselen, de Europese en Belgische wetgever naar voren schuiven en het toepassingsgebied 

van de nieuwe wetgeving toe te lichten. In dat kader hebben de auteurs ook getracht om de 

rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State zoveel mogelijk te verwerken. 

K.Wauters,B.Gheysens (I-9789400007895) januari 2017    €  80,00 

 
Public Procurement and Labour Rights - Towards Coherence in International Instruments 

of Procurement Regulation 

Investigates patterns of fragmentation and coherence in the international regulatory 

architecture of public procurement. In the context of the major international instruments of 

procurement regulation, the book studies the achievement of social and labour policies, the 

most controversial and problematic instrumental uses of public procurement practices. 

Offers an innovative comparative approach, discussing the ways in which the different 

international instruments-namely the EU Procurement Directives, the WTO Agreement on 

Government Procurement, the UNCITRAL Model Law and the World Bank's Procurement 

Framework-are able to implement labour and social purposes and, at the same time, ensure a 

regulatory balance with the principles of efficiency and non-discrimination.  

M.Corvaglia (Hart-9781782259039) september 2017   296 pag. geb.    ca. € 92,00 



 
Rechtspraak & Regelgeving Aanbestedingsrecht  2017 

Bevat de volledig nieuwe wetgeving die per 1 juli j.l. in werking is getreden. De actuele versie 

van Aanbestedingswet 2012 en de (nieuwe) Gids Proportionaliteit vormen de kern van deze 

bundel. Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts dd. 1 februari 2016 is toegevoegd. 

Bevat belangrijkste nationale en Europese regelgeving en meest relevante uitspraken van het 

Europese Hof van Justitie en Hoge Raad. Zeer compleet, actueel en handzaam overzicht. 

J.Hebly (red.)(BP-9789491930973) november 2017    460 pag.    € 35,00 

 
Tekst & Commentaar  AANBESTEDINGSRECHT 

Op wetgevingsgebied is de afgelopen tijd veel gebeurd. Zo zijn onder meer de gewijzigde 

aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke nutssectoren en een nieuwe richtlijn voor 

concessieopdrachten aangenomen. Deze richtlijnen hebben tot een ingrijpende wijziging van 

de Aanbestedingswet 2012 geleid. Naast alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving is er 

ook veel nieuwe jurisprudentie gekomen. De belangrijkste jurisprudentie van het Europese Hof 

van Justitie en de Hoge Raad is zorgvuldig geselecteerd. Alle wetswijzigingen van de afgelopen 

jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 april 2017. 

J.Hebly,E.Manunza(red.) (K-9789013139761) 3e dr.    mei 2017  ca. 490 pag.geb.    € 95,00 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2016: 
 
Aanbestedingsbesluit per 1 juli 2016 

Op 1 juli 2016 trad, in verband met de implementatie van de nieuwe Europese 

aanbestedingsrichtlijnen, het nieuwe pakket aanbestedingsregelgeving in werking. Het 

bijbehorende gewijzigde Aanbestedingsbesluit, alsmede de nieuwe regeling eigen verklaring en 

een nieuwe versie van de Gids proportionaliteit en het ARW zijn inmiddels gepubliceerd. 

Min.van E.Z.    5 pag.                                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Aanbestedingsrecht 2016-2018 - basisteksten 

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2016. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

G.v.d.Meent e.a.(red.) (A-9789069167671) 3e dr. september 2016  1376 pag.    € 69,50 

 STUDENTENEDITIE 2016-2018 (9789069168685)nov.2016 466 pag.  € 29,50 

 
  

Verzameling van de gewijzigde aanbestedingsregelgeving. Niet alleen de gewijzigde 

Aanbestedingswet, maar ook het flankerend beleid zoals de Gids Proportionaliteit en het ARW 

2016, met alle regelgeving voor het organiseren van en inschrijven op aanbestedingen. 

Dirkzwager Advocaten  oktober 2016  308 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Aanbestedingsreglement Werken – editie 2016 

De procedures voor de Europese en de nationale aanbestedingen zijn in twee kolommen naast 

elkaar geplaatst, zodat de overeenkomsten en verschillen in een oogopslag duidelijk zijn. De 

afzonderlijke procedures zijn in dit reglement volledig uitgeschreven, waardoor de 

toegankelijkheid in de praktijk sterk is verbeterd. Dit is 2016 bij de aanbesteding van werken, 

verplichte stof voor de aanbestedende diensten en wordt van harte aanbevolen voor integrale 

toepassing bij opdrachten voorwerken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten. Een 

breed gebruik van dit reglement verbetert de herkenbaarheid, verlaagt de administratieve 

lasten en leidt zo tot een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Bevat de teksten van het 

Aanbestedingsreglement, een algemene toelichting en een artikelsgewijze toelichting inclusief 

een transponeringstabel voor de relatie met de Aanbestedingswet. 

R.Gribnau e.a.(red.) (S-9789012398060) augustus 2016   512 pag.    € 35,00 

 
Actualiteiten Aanbestedingsrecht     

Dirkzwager heeft een e-book Actualiteiten Aanbestedingsrecht gepubliceerd. Hierin zijn 

artikelen opgenomen over (on)geldigheid van inschrijvingen, het wetsvoorstel tot wijziging van 

de Aanbestedingswet, en over gebiedsontwikkeling.  

Dirkzwager Advocaten  maart 2016    169 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Aanbestedingsregelgeving 2016  

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/146884/
https://www.recht.nl/exit.html?id=207163&url=http%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0032919%2F
http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=fd519afe8c&e=e604c32805


ARIV, ARVODI en ARBIT 2016  

De geactualiseerde Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016), Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 

(ARVODI-2016) en Algemene Rijksvoorwaarden IT-overeenkomsten (ARBIT-2016) zijn van 

kracht. (10-10-2016). Staatscourant 2016, 51478             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2012-2015 

Het (Europese) aanbestedingsrecht kenmerkt zich als een rechtsgebied dat al enkele jaren erg 

in beweging is, zowel doordat er in 2013 nieuwe nationale wetgeving in werking is getreden als 

doordat er nieuwe Europese richtlijnen in 2016 in nationale wetgevingen moeten worden 

geïmplementeerd. Verder wordt de dynamiek in het rechtsgebied mede versterkt doordat 

Europese en nationale jurisprudentie niet altijd eenduidig is. Deze jurisprudentiebundel is zeer 

praktijkgericht. Door het jurisprudentieregister, ingedeeld op onderwerp en jaartal, brengt de 

bundel snel en overzichtelijk relevante jurisprudentie over het betreffende onderwerp in kaart. 

De inhoudsopgave biedt daarnaast de mogelijkheid om gericht een onderwerp op te zoeken en 

de daarbij behorende gesignaleerde en soms samengevatte jurisprudentie te lezen. 

I.v.d.Berge e.a.(S-9789012397896) oktober 2016  480 pag.    €  121,90 

 

Rechtspraak & Regelgeving Aanbestedingsrecht – 2016 

Deze nieuwe bundel bevat de volledig nieuwe wetgeving die per 1 juli j.l. in werking is 

getreden. De actuele versie van Aanbestedingswet 2012 en de (nieuwe) Gids Proportionaliteit 

vormen de kern van deze bundel. Tevens is het Reglement Commissie Aanbestedingsexperts 

dd. 1 februari 2016 toegevoegd. Bevat ook de belangrijkste nationale en Europese regelgeving 

en de meest relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad.  

J.Hebly (red.) (BP-9789491930690) 2e dr.september 2016   460 pag.    € 35,00 

 

Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012  -editie 2016 

Per 1 juli 2016 is het Nederlandse aanbestedingsrecht ingrijpend gewijzigd. In het kader van 

de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (Richtlijn 2014/23/EU, 

Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2014/25/EU) is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in 

de Aanbestedingswet 2012. De wijzigingen betreffen onder meer de introductie van een geheel 

nieuwe regeling (Deel 2A) voor de gunning van concessieopdrachten, de verruiming van de 

keuzemogelijkheden voor te volgen aanbestedingsprocedures (waaronder de 

mededingingsprocedure met onderhandeling), en de afschaffing van het bijzondere regime 

voor B-diensten en (daarvoor in de plaats) de introductie van een bijzonder regime, en een 

verhoogde aanbestedingsdrempel, voor sociale en andere specifieke diensten. Deze nieuwe 

editie van Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 bevat de per 1 juli 2016 geldende tekst 

van de Aanbestedingswet 2012, alsmede de gehele parlementaire geschiedenis van zowel de 

oorspronkelijke wet als alle wetswijzigingen. Deze uitgave bevat voorts alle andere (lagere) 

regelgeving die relevant is voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk, zoals het 

Aanbestedingsbesluit en de Regeling modellen eigen verklaring en tevens de gewijzigde Gids 

Proportionaliteit en het nieuwe model Uniform Europees Aanbestedingsdocument..  

G.Verberne,P.Juttman (S-9789012397889) 2e dr.oktober 2016    900 pag.    € 96,00 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2015: 
 

the Law of EU Public Procurement 

The only book to analyse the arguments relevant to public procurement cases and their receipt 

by the CJEU. Combines a coherent and critical analysis of jurisprudence of the CJEU and 

national courts. Clearly illustrates how public procurement jurisprudence has been influencing 

policy and law making for the EU Internal Market. Timely and up-to-date discussion of 

unresolved and forthcoming issues, capturing all recent and forthcoming developments during 

one of the most significant periods of the European integration process. New to this Edition: 

Fully revised and updated with all new and recent case law of the CJEU, as well as selected 

case law from national courts. Covers new developments in public-public partnerships, 

particularly as an extension of in-house arrangements. Greater coverage of issues such as 

competitiveness, risk assessment, risk allocation and commerciality, with reference to legal 

and academic debate. 

Ch.Bovis (OUP-9780199684687) 2e dr. november 2015   928 pag. geb.  ca. € 300,00 

 



Twee jaar Commissie van Aanbestedingsexperts 

De Commissie van Aanbestedingsexperts is in 2013 opgericht om te dragen aan het oplossen 

van aanbestedingsklachten. De afgelopen 2 jaar zijn door ondernemers 163 klachten ingediend 

die (vooral) betrekking hadden op rechtmatigheidsaspecten van aanbestedingsprocedures.  

Zie:Rapport 'Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts' (Kwink Gr.) .april 2015  66 pag. 

                   DIT RAPPORT IS OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR OP PDF 

 

Tekst & Commentaar AANBESTEDINGSRECHT 

Bondige uitleg van en korte toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving. Opgenomen 

zijn Aanbestedingswet 2012, Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit met naast het 

commentaar ook nuttige verwijzingen naar Europese richtlijnen. Bijgewerkt tot 01-08- 2015. 

J.Hebly,E.Manunza (K-9789013129991) 2e dr. november 2015 ca. 480 pag. geb.    € 90,00 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2014: 
 

Aanbestedingswet 2012 - Tekst, Toelichting en Jurisprudentie                                           

Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit de kamerstukken opgenomen en door de auteur 

van commentaar voorzien met betrekking tot de interpretatie van de wettekst, aanvullingen 

hierop en verwijzingen naar de Europese richtlijn. In de 2e druk zijn relevante Europese en 

nationale jurisprudentie (ca. 300)met de belangrijkste overwegingen zijn opgenomen. Het 

uitgebreide jurisprudentieregister, op artikel en op onderwerp, maakt de uitspraken zeer 

eenvoudig terug te vinden. Tevens zijn in deze uitgave het Aanbestedingsbesluit en de Gids 

Proportionaliteit, de handreiking naar de praktijk, opgenomen; de laatste in kleur zodat ook de 

diagrammen en tabellen goed leesbaar zijn.                                                                                                                             

H.v.d.Horst (9789491930003) 2e dr. oktober 2014                680 pag.    € 79,00 

 

the Practice of Public Procurement - Tendering, Selection and Award                                                                        

When buying goods or services on behalf of a public authority, procurement officers must 

translate the buyer’s needs into tender documents that are clear, lawful, and well-designed. 

Rich in practical examples, it is written for procurement practitioners at all levels of 

government – from the local to the international – including drafters of calls for tenders, 

controllers, tender evaluators, managers who authorize public expenditure, risk managers and 

auditors, as well as for students of public procurement law and public administration. This 

guide integrates rules and lessons from the EU Public Procurement Directive of 2014 and 

procurement case-law of the European Court of Justice.  

P.Kiiver,J.Kodym (9781780682662)   begin november 2014     156 pag.    € 45,00 

Rechtsbescherming van Ondernemers in Aanbestedingsprocedures (Recht & 

Praktijk- Vastgoedrecht nr. 7)                                                                                        

Uitvoerige analyse (uit de praktijk in de advocatuur) van het Nederlandse stelsel van 

rechtsbescherming van ondernemers bij Europese, nationale en particuliere aanbestedingen. 

Onderzoekt in hoeverre dit stelsel in overeenstemming is met het Europese Unierecht en in 

hoeverre het recht dat van toepassing is op de handhaving van de Europese 

aanbestedingsregels door ondernemers inpasbaar is in ons nationale recht, welke verschillen er 

zijn tussen de rechtsbescherming bij Europese aanbestedingen enerzijds en bij nationale en 

particuliere aanbestedingen anderzijds en tot slot of die verschillen te rechtvaardigen zijn. Na 

de inleiding wordt het Europees- en het nationaalrechtelijk kader voor de rechtsbescherming 

van ondernemers behandeld. Volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de 

schadevergoedingsvordering, voorlopige maatregelen in kort geding en de vernietiging van 

overeenkomsten en aan het procesbelang en het zogenaamde Grossmann-verweer. 

A.v.Heeswijk (9789013120776) februari 2014                           ca. 220 pag. geb.    € 62,00 

 

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht – editie 2014   

Artikelsgewijs commentaar op de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit.  

met kern van een artikel, relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.  

De Gids Proportionaliteit (in kleur) en de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 

(2014/23/EG, 2014/24/EG en 2014/25/EG) zijn als bijlage opgenomen.                                         

Ook leverbaar op jaarabonnement met de online versie.                                                                                

A.Fischer-Braams e.a. (9789012391511)  eind mei 2014       880 pag.    ca. € 100,00 

 

http://commissievanaanbestedingsexperts.nl/
http://recht.nl/mfwd/0000X5DC6S0002ZF247


State Aid and Public Procurement in the European Union                                         

Collection of economic and legal essays written by academics and practitioners who 

contributed to the elective Master’s course ‘State Aid and Public Procurement in the European 

Union’ at Maastricht University, and to two conferences on State aid and public procurement 

organised in Maastricht in 2013 and 2014. The course, the conferences and this book aim to 

provide practitioners and civil servants with a better knowledge of the EU rules on public 

procurement and State aid. By treating these two legal fields in one volume, the book also 

intends to draw attention to the largely unexplored links and interfaces between public 

procurement and State aid rules, which both aim to complete the internal market and to 

prevent the distortion of competition. Both fields also share common concepts, and 

furthermore observance of public procurement rules may limit the risk of individual 

transactions being qualified as State aid (as the Altmark case law illustrates). 

S.Schoenmaekers e.a. (ed.) (9781780682747)   oktober 2014      153 pag.    € 45,00 

 

Tekst & Commentaar AANBESTEDINGSRECHT                         GEHEEL NIEUW in de SERIE                                        

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542) in werking getreden. Deze wet 

vormt de meest recente implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor de 

klassieke sectoren 2004/18/EG, voor de nutssectoren 2004/17/EG en voor de 

rechtsbescherming in aanbestedingszaken 1989/665/EEG en 1992/13/EEG en vervangt 

daarmee het besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (Bao), het besluit 

Aanbestedingen Speciale Sectoren (Bass) en de Wet Implementatie 

Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira). Met de inwerkingtreding van de 

Aanbestedingswet 2012 is thans sprake van het uniforme kader, waaraan in de 

aanbestedingswereld al vele jaren behoefte bestaat zoals met name uitgesproken door de 

parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (2003). 

De wetgever heeft de Aanbestedingswet 2012 tevens aangegrepen voor het opnieuw opzetten 

van een kader voor nationale aanbestedingsregelgeving, nadat met de intrekking van het UAR-

EG 1991 in 2002 de laatste specifiek nationale aanbestedingsregelgeving was verdwenen. In 

de Aanbestedingswet 2012 is dat kader nog beperkt, terug te vinden in de delen 1 en 4 van de 

wet, maar de uitwerking in nadere regelgeving via het Aanbestedingsbesluit heeft al een 

zekere omvang gekregen met de inwerkingtreding van de Gids Proportionaliteit en het 

Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012, de totstandkoming van de Richtsnoeren 

Leveringen en Diensten en de instelling van een Commissie van Aanbestedingsexperts. Het 

Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit zijn - naast de Aanbestedingswet 2012 - in 

de eerste druk van deze uitgave opgenomen. 

J.Hebly e.a. (red.) (9789013114898) januari 2014                        457 pag. geb.    € 85,00 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2013 : 
 

Aanbestedingsrecht 2013-2015 – Ars Aequi Tekstuitgave 

G.v.d.Meent e.a. (red.) (9789069169187)  2e dr. juli 2013                    1048 pag.    € 69,50 

 

Aanbestedingsrecht voor Overheden 

Geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit uitvoerige gerenommeerde specialistische 

standaardwerk voor het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, met vele voorbeelden. 

M.Essers (9789035246706) 4e dr. augustus 2013                       ca. 600 pag. geb.    € 69,50 

 

Aanbestedingsreglement Werken 2012 

Europese en nationale aanbestedingsregels zijn in twee kolommen naast elkaar afgedrukt en 

de afzonderlijke procedures zijn volledig uitgeschreven: verplichte stof voor aanbesteders.  

R.Gribnau e.a. (red.) (9789012577908) april 2013                                 286 pag.    € 26,50 

 

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht 

Zeer toegankelijke, stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht na inwerkingtreding van 

de Aanbestedingswet 2012, met vele voorbeelden en jurisprudentie. Bij aanbestedingsrecht 

gaat het in belangrijke mate om het ‘interstatelijk handelsverkeer’ en de procedureregels 

hiervoor. Daarin staan de Europeesrechtelijke speerpunten als het beginsel van non-

discriminatie, het gelijkheidsbeginsel, transparantie en proportionaliteit centraal.        

H.v.Romburgh (9789491073953) december 2013                              164 pag.    € 49,00 

 



Parlementaire Geschiedenis Aanbestedingswet 2012 & Aanbestedingsbesluit            

Met ingang van 1 april 2013 is deze Wet van kracht geworden. Dit belang van de wet is in het 

parlement onderkend getuige de omvang van deze Parlementaire Geschiedenis. De hele 

aanloop tot deze wet is in dit boek opgenomen. Waar mogelijk zijn stukken opgeknipt. Op deze 

wijze is eenvoudig per (deel)onderwerp na te gaan wat er in de verschillende fasen van het 

wetgevingstraject over gezegd of geschreven is. Ook de Gids Proportionaliteit is opgenomen. 

M.Chao-Duivis,R.Kluitenberg (9789078066750) april 2013                      884 pag.    € 69,95 

 

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht – editie 2013-2014                                                                                                                

(9789012391511)  oktober 2013                                                 1700 pag. geb. € 107,50                                                                                                                                    

abonnement boek + online updating per jaar  € 150,00 (ex. 21% btw), abonnement alleen 

online € 100,00 (ex. 21% btw) 

 

Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 

Artikelsgewijze toelichting van de wetshistorie met de relevante jurisprudentie, modellen Eigen 

Verklaring, transponeringstabellen naar Boa en Wira, margewoorden, trefwoordenregister. 

Niet hierin is opgenomen ARW 2012. Deze is apart leverbaar (9789012577908) zie hierboven. 

G.Verberne,J.Weber (red.) (9789012578479) juni 2013                          320 pag.    € 59,95 

 

Tekstuitgave Regelgeving Overheidsopdrachten – editie 2013 

Aanbestedingswet, Aanbestedingsbesluit, ARW 2012, Gids Proportionaliteit, voorstel nieuwe 

aanbestedingsrichtlijn, en alle andere relevante nationale en internationale regelingen. 

(9789013102604) mei 2013                                                               1308 pag.    € 78,00 

 

Uitzonderingen Aanbestedingsrecht 

Volledig geactualiseerde nieuwe druk ( Aanbestedingswet, NL & Europese jurisprudentie, 

nieuwe Europese Richtlijn) met systematische behandeling van de uitzonderingsprocedures. 

T.Robbe (9789491073816) 2e dr. september 2013                                 220 pag.    € 49,00 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2012 : 
 

Aanbestedingswet 2012 – Tekst & Toelichting 

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking.Dit boek bevat per wetsartikel en  

het daarin behandelde onderwerp de toelichting van regering in de parlementaire stukken. 

H.v.d.Horst (9789491073717)  april 2012                                             400 pag.    € 79,00    

Boek, tesamen met meer uitvoerige digitale uitgave (978941073748): € 99,00 (+21% btw)                              

Vanaf september wordt de online uitgave aangevuld met actuele jurisprudentie. Bij deze 

optionele extra module wordt jurisprudentie, die onveranderd in lijn blijft met de uitspraken 

van het Europese hof en de Hoge Raad volgens Richtlijn 2004/18/EG, overzichtelijk bij elkaar 

gebracht en maandelijks voor u actueel gehouden. 

 

Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2005-2011 

Praktisch en handzaam overzicht van relevante Europese en nationale jurisprudentie, vanaf 

2005 tot en met 2011 ingedeeld op onderwerp en jaartal. 

I.v.d.Berg e.a. (red.) (9789012576680) oktober 2012                            500 pag.    € 57,50 

 


