
 

Bijlage: Programma digitale cursus aanbestedingsrecht 

 

Dinsdag 1 november 2022 09.00 – 11.00  

1. Begrippen ‘aanbestedende diensten’, ‘overheidsopdrachten’ en ‘raamovereenkomsten’ 

2. Onderscheid werken, leveringen en diensten en relevantie daarvan 

3. Opbouw van de Aanbestedingswet 2012 en overige belangrijke bronnen van het aanbestedingsrecht 

4. Aanbestedingsprocedures 

5. Geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria 

- Onderscheid geschiktheidseisen en selectiecriteria (artikel 2.90 – 2.102a Aw 2012) 

- Gunningscriteria (artikel 2.113 – 2.115a Aw 2012 en relevante bepalingen deel 1, 2a en 3) 

- Combinatievorming, beroep op de draagkracht van een derde en onderaanneming 

6. In beeld: aanbestedingsdocumenten (niet-)openbare procedure (met selectie- en gunningsfase) waaronder:  

- Aanbestedingsleidraad (selectie- en gunningsleidraad)  

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

- Formulier referentieverklaringen 

 

Dinsdag 8 november 2022 09.00 – 11.00  

Veel voorkomende documenten/clausules: wat zijn de aandachtspunten?  

1. Scope van de opdracht 

2. Omvang van de opdracht (raming) 

3. Looptijd en verlengingsopties 

4. Planning 

5. Communicatie met de aanbestedende dienst / vragen stellen / klachten indienen;  

6. Rechtsgeldige ondertekening inschrijvingsdocumenten 

7. Omschrijving kerncompetenties 

8. Omschrijving certificeringseisen 

9. Bewijsstukken uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

10. Omschrijving gunnings- en beoordelingscriteria en de gehanteerde beoordelingsmethode;  

11. Voorwaarden subgunningscriterium prijs 

12. Wijze van inschrijven en voorwaarden/eisen voor inschrijving;   

13. Gestanddoeningstermijn en wachtkamerconstructie 

14. Grossmannclausule 

15. Inkoopvoorwaarden van de aanbestedende dienst 

16. Uitsluitingsgronden en -maatregelen  

- Onderscheid relatieve en dwingende uitsluitingsgronden (artikel 2.86 en 2.87 Aw 2012); 

- Terugkijktermijn 

- Uitsluitingsmaatregelen 

- Artikel 2.87a t/m 2.89 Aw 2012 

17. Verhouding tot het kartelverbod: in hoeverre zijn contacten met andere ondernemingen toegestaan?  

Mag ik wel in deze combinatie inschrijven of gebruikmaken van deze derde/onderaannemer? 

 

Dinsdag 15 maart 2022 09.00 – 11.00  

1. Voorkomen van en omgaan met fouten in inschrijvingen 

- Waarschuwingsplicht voor fouten aanbestedende dienst en mogelijkheden om deze fouten te  herstellen 

- Verduidelijking/aanvullingen 

- Herstellen van fouten 

- Ongeldigheid inschrijvingen 

2. Gunningsbeslissing, rechtsbescherming en contractuele verhouding na gunning 

- Motivering gunningsvoornemen 

- Vragen stellen (NvI), acties vóór voorlopige gunning bij bezwaren 

- Intrekking aanbestedingsprocedure 

- Kort geding en/of klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts 

- Situatie na vonnis in kort geding en mogelijkheden in hoger beroep 

- Vernietigbaarheid gesloten overeenkomst (artikel 4.15 e.v. Aw 2012 en boek 3 BW) 

- Wezenlijke wijziging van gesloten overeenkomsten (jurisprudentie en artikel 2.163a t/m 2.163g Aw 2012) 


