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Woord Vooraf XI

Woord vooraf
« La morale publique est le complément naturel de toutes les

lois, elle est à elle seule tout un code. »
(Napoléon 1er)

 
 
Het aanbestedingsrecht heeft in de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen. Zij is 
van een ‘Doornroosje’ geworden tot een heuse dame! Op 12 december 2002 verscheen het 
eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid ‘De bouw uit de 
schaduw’. In dit eindrapport werd de ‘bouw’ daadwerkelijk volop in de schijnwerpers gezet. 
Het moest naar het oordeel van de enquêtecommissie afgelopen zijn met het ‘smeren’ en 
‘fêteren’ in de bouw. Er moest een ‘nieuwe zakelijkheid’ ontstaan met een gepaste afstand 
tussen bedrijfsleven en overheid. De overheid moest alleen met integere marktpartijen za-
ken willen doen. De beginselen van objectiviteit, non-discriminatie en transparantie dien-
den maatgevend te zijn bij aanbestedingen van overheidsopdrachten. Daarnaast diende de 
overheid - naar het oordeel van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid - zorg 
te dragen voor een coherent ‘wettelijk verankerd aanbestedingskader’.
 
Dat ‘wettelijk verankerd aanbestedingskader’ is nu - ruim tien jaar na aanvaarding van de 
conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie door de Tweede Kamer in maart 
2003 - met ingang van 1 april 2013 gerealiseerd met de Aanbestedingswet 2012. De Europese 
aanbestedingsrichtlijnen zijn hiermee omgezet naar een echt naar Nederlands recht inge-
richt aanbestedingsrechtelijk wettelijk kader. 
 
De Aanbestedingswet 2012 is inmiddels vrijwel rechts ingehaald door een drietal nieuwe 
Europese aanbestedingsrichtlijnen. Naar verwachting zullen deze richtlijnen in het eerste 
kwartaal van 2014 worden aanvaard en zullen deze binnen vierentwintig maanden in de 
Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd. Daartoe zal de Aanbestedingswet 
2012 ingrijpend moeten worden herzien. 
Niettemin, de Aanbestedingswet 2012 is de nu geldende wetgeving. 
 
Het ontbrak tot nog toe aan een leerboek dat op een toegankelijke wijze het aanbestedings-
recht ontsluit voor studenten en andere geïnteresseerden in het aanbestedingsrecht. Er 
zijn wel diverse handboeken, maar geen boeken die geschikt zijn voor het onderwijs of die 
echt kunnen dienen als een introductie tot het aanbestedingsrecht. 
Dit boek daalt daarom niet af tot de onderste krochten en spelonken van het aanbeste-
dingsrecht, maar geeft wel inzicht in de hoofdlijnen van het aanbestedingsrecht. Vandaar 
de titel ‘Hoofdstukken aanbestedingsrecht’. 
Deze ‘inleiding tot het aanbestedingsrecht’ beoogt uitdrukkelijk niet uitputtend te zijn. Het 
boek beoogt de lezer te laten zien dat het er bij het aanbestedingsrecht in belangrijke mate 
gaat om het ‘interstatelijk handelsverkeer’ en om dat te bevorderen er procedureregels zijn 
opgesteld. Daarbij staan de Europeesrechtelijke speerpunten als het beginsel van non-dis-
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criminatie, het gelijkheidsbeginsel, transparantie en proportionaliteit centraal. Dit boek 
beoogt daarin de ‘samenhang der dingen’ te schetsen.
 
Dat het aanbestedingsrecht zich als zelfstandige wetenschappelijke discipline heeft bewe-
zen, wordt ook duidelijk door de vele in de afgelopen jaren opgebouwde jurisprudentie, de 
grote politieke aandacht voor het aanbesteden en de in verscheidene Nederlandse universi-
teiten ingestelde leerstoelen op dit terrein.
In dit boek is veel aandacht besteed aan de ontstane (Europeesrechtelijke) jurisprudentie.
 
Dit boek kon niet ontstaan zonder ondersteuning van anderen. Ik spreek mijn uitdrukkelij-
ke en grote dank uit naar hen die het manuscript van dit boek kritisch hebben willen lezen. 
Daarbij wil ik vooral niet vergeten te noemen mevrouw mr. J.S. Muntz-Beekhuis, mevrouw 
mr. M.S. Roders, mevrouw mr. M. Sikkens en mevrouw mr. F. Waaijer. 
Alle commentaren en suggesties waren voor mij bijzonder waardevol. Ook vele anderen 
hebben mij met raad en daad - en soms zelfs onbedoeld - geholpen. Resterende onvolko-
menheden in het manuscript zijn uitsluitend aan mij toe te rekenen.
 
 
‘s-Gravenhage, 1 december 2013.
Prof. mr. H.D. van Romburgh
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Woord vooraf bij de tweede druk
De ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht volgen elkaar in een rap tempo op. Na het 
verschijnen van de eerste druk van dit boek werden de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/
EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU vastgesteld. De nieuwe richtlijnen voor de klassieke over-
heid (2014/24/EU) en voor de speciale sectoren (2014/25/EU) zijn de opvolgers van respec-
tievelijk de richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG.
De richtlijn 2014/23/EU is geheel nieuw. Daarmee zijn er, naast regels voor concessieover-
eenkomsten voor werken, ook procedureregels ingevoerd voor concessieovereenkomsten 
voor diensten. Weliswaar met een hoge aanbestedingsdrempel, maar toch …. er zijn weer 
nieuwe procedures bij gekomen. De concessieovereenkomsten zijn opgenomen in deel 2a 
van de Aanbestedingswet 2012.
 
Het opnieuw wijzigen van de regels voor het verstrekken van overheidsopdrachten vloeit 
voort uit de wens om te komen tot een vereenvoudiging van de aanbestedingsregels, maar 
ook om met behulp van de aanbestedingsregels meer innovatie in de Unie te bevorderen. 
Dat is een van de speerpunten uit het Vlaggenschipprogramma 2020.
 
Dit alles noopte de Nederlandse wetgever de Aanbestedingswet 2012 aan deze nieuwe richt-
lijnen aan te passen. Het uitgangspunt was dat de Nederlandse wetgever geen nationale 
´kop´ op de regelgeving zou plaatsen. Daar is de wetgever wederom niet in geslaagd.
 
Gebleken is dat de eerste druk de verwachtringen heeft waargemaakt. Ik hoop dat ook 
deze volledig herziene druk zijn weg in het onderwijs in het aanbestedingsrecht en voor de 
aanbestedingspraktijk zal weten te vinden.
 
Ook bij deze herziene druk waren de vele gedane suggesties en commentaren zeer waar-
devol. In het bijzonder dank ik mr. C.O. van der Wel voor het kritisch willen lezen van het 
manuscript. Dit neemt niet weg dat er nog steeds resterende onvolkomenheden kunnen 
zijn blijven staan. Deze zijn geheel aan mij toe te rekenen.
 
’s-Gravenhage, 18 april 2017.
Prof. mr. H.D. van Romburgh
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Woord vooraf bij de derde druk
De jurisprudentie in het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich nog steeds in een onvermin-
derd gestaag tempo. Een aantal minder ontgonnen terreinen als onder meer de leerstukken 
over de ‘ernstige beroepsfout´, de ´wezenlijke wijziging´ en het ´duidelijk grensoverschrij-
dend belang´ hebben de afgelopen jaren een verdere invulling gekregen, Maar ook onder-
werpen als maatschappelijk verantwoord aanbesteden, raamovereenkomsten en integriteit 
zijn de afgelopen drie jaar regelmatig aan de orde geweest. Dit alles draagt bij aan een 
verdere ontwikkeling van het aanbestedingsrecht.
  
In deze derde druk is de structuur gelijk gebleven. Er heeft wel een stevige actualiserings-
slag plaatsgevonden. Daarmee is het boek weer geheel up-to-date voor onderwijs en de 
aanbestedingsrechtelijke praktijk.
 
 
’s-Gravenage, 6 april 2020
 
H.D. van Romburgh
 


