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Leergang
Aanbestedingsrecht
voor inkopers
U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en
begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven
te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die
processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedingsregels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te
voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter.
Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.
Met de leergang Aanbestedingsrecht voor
inkopers brengt u uw kennis op een professioneel peil. U leert hoe het kader van
het aanbestedingsrecht in elkaar zit en
ontwikkelt een ‘antenne’ die u in uw
dagelijkse werk nodig heeft om tijdig vast
te kunnen stellen wanneer het juridisch
spannend wordt. Bovendien leert u hoe
het aanbestedingsrecht in de praktijk
moet worden toegepast, zodat u aanbestedingsprocedures correct, transparant
en eerlijk kunt doorlopen.
De leergang staat onder leiding van prof.
mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht
en co-director van het Centre for Public
Contract Law & Governance (CPC) aan de
Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter
van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het
Hof Den Haag en mr. Sophie Prent,
docent-onderzoeker Privaatrecht aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
In deze brochure leest u eerst hoe de
leergang is ingericht: wat kunt u verwachten? Vervolgens krijgt u een gedetailleerd overzicht van de thema’s op de
verschillende opleidingsdagen. Aan het
eind van deze brochure vindt u praktische
informatie.

Didactische insteek:
hoe is de leergang opgezet?
Betrokken docenten uit wetenschap en
praktijk delen tijdens tien colleges hun
specifieke ervaring en kennis uit de praktijk, rechtspraak en literatuur met de
deelnemers. De deelnemers brengen op

hun beurt hun praktijkervaring, casus en
vragen tijdens de colleges in. Die casus
en vragen worden vervolgens met de
docent en cursisten besproken en geanalyseerd. Door het interactieve karakter
van de leergang kunnen er maximaal 25
cursisten deelnemen.
Het onderwijs wordt tijdens de leergang
ondersteund door de digitale leerom
geving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPointpresentaties
en andere relevante documenten. Zo blijft
u tijdens het volgen van de leergang op de
hoogte van wat er speelt op aanbestedingsgebied, zowel juridisch als beleidsmatig.

Voor wie is de leergang bedoeld?
De leergang is bedoeld voor inkoopprofessionals binnen en buiten de (semi-)
overheid die in hun dagelijkse werk regelmatig te maken hebben met inkoop- en
aanbestedingsprocessen en die beter
beslagen ten ijs willen komen wat betreft
kennis van de juridische kaders waar
binnen die processen zich afspelen. De
deelnemers aan de leergang komen uit
verschillende werkvelden, omdat aan
bestedingen breed voorkomen en steeds
vaker verplicht zijn.

Ingrid Nijsink is werkzaam als senior inkoopadviseur bij
Hoogheemraadschap van Delfland, Team Juridische zaken,
Vastgoed en Inkoop. Zij volgde de leergang Aanbestedingsrecht
voor Inkopers en kijkt hier tevreden op terug.
“Onderdeel van mijn werk is het beantwoorden van de eerstelijns aanbestedingsrechtelijke vragen. Ik had behoefte aan een
sterker theoretisch kader en koos daarom voor de leergang
Aanbestedingsrecht voor inkopers. Ik koos specifiek voor een opleiding aan de VU
omdat deze er goed en degelijk uit zag en een goede reputatie heeft. Zelf kan ik de
leergang ook aanbevelen, eigenlijk aan alle inkopers met interesse in aanbestedingsrecht. Je leert er niet alleen antwoorden in de context van de huidige wet te
plaatsen, maar ook in die van (toekomstige) ontwikkelingen in het rechtsgebied. Het
belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik aanbestedingsrecht in een duidelijk kader
kan zien en daardoor zaken beter kan duiden. Van verdrag tot richtlijn, tot implementatie en jurisprudentie (Europees en nationaal). Wat ik toekomstige deelnemers
mee wil geven: wees niet bang om je praktijkervaring in te brengen. Juist door de
onderlinge discussie en gebruik van echte casussen hebben we als groep veel
geleerd!”

Te behandelen onderwerpen
In dit overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt.
Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan
de slag gaat.

COLLEGE 1
Inleiding: Bronnen van internationaal, Europees en
nationaal aanbestedingsrecht
• Wat is ‘aanbesteden’?
• Hoe verloopt een aanbestedingsproces en welke belangen
zijn in het geding?
• Uit welke internationale, Europese en nationale bronnen
vloeien aanbestedingsrechtelijke regels voort?
• Wat is de juridische status van die regels?
• Welke regels zijn in welke gevallen bindend?

COLLEGE 2
Wie zijn aanbestedingsplichtig?

• Welke entititeiten moeten op grond van de regulering in
beginsel aanbesteden?
• Welke criteria gelden om vast te stellen of een bepaalde
entiteit aanbestedingsplichtig is?
• Hoe moeten deze criteria op concrete casus worden
toegepast?

COLLEGE 3
Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?

• Welke criteria gelden om vast te stellen of een aanbestedingsplichtige entiteit verplicht is om een opdracht aan te
besteden?
• Hoe moeten deze criteria worden toegepast op concrete
casus?

COLLEGE 4
Welke typen aanbestedingsprocedures kunnen
in welke gevallen worden toegepast?

• Wanneer mag een aanbesteder een opdracht aanbesteden
via een openbare procedure, een niet-openbare procedure,
een mededingingsprocedure met onderhandeling (al dan
niet met voorafgaande bekendmaking), een concurrentiële
dialoog of een meervoudig onderhandse procedure?

COLLEGE 5
Hoe moet de opdracht (technisch) worden
gespecificeerd en bekendgemaakt?

• Aan welke juridische randvoorwaarden moet de aanbesteder
voldoen om de eisen van de opdrachtspecificatie rechtmatig
te formuleren?
• Hoe moet de gespecificeerde opdracht vervolgens worden
bekendgemaakt?

COLLEGE 6
Formulering en toepassing van uitsluitingsgronden

• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen
om dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden rechtmatig
te formuleren en toe te passen op gegadigden die zich aanmelden?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader
uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toe
gepast?

COLLEGE 7
Formulering en toepassing van geschiktheidseisen
en selectiecriteria

• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen
om kwalitatieve geschiktheidseisen en eventuele (nadere)
selectiecriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op
de gegadigden?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie
nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden
toegepast?

COLLEGE 8
Formulering van gunningscriteria

• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen
om de gunningscriteria rechtmatig te formuleren?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader
uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toe
gepast?

COLLEGE 9
Toepassing van gunningscriteria

• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen
om de gunningscriteria rechtmatig toe te passen op de ontvangen inschrijvingen?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader
uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toe
gepast?

COLLEGE 10
Rechtsbescherming van gegadigden en inschrijvers
tegen beslissingen die de aanbesteder neemt vóór
en tijdens het aanbestedingsproces
• Wat kan een gegadigde of inschrijver juridisch ondernemen
als een aanbesteder zijn verplichtingen niet naleeft?
• Welke acties kunnen er bij een rechter worden ingesteld?
• Welke rol kan de Commissie van Aanbestedingsexperts
spelen bij de behandeling van klachten in aanbestedings
procedures?

EXAMEN
U sluit de leergang af met een multiple-choice examen.
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Hoeveel tijd kost het?

Wanneer krijgt u uw diploma?

Wat kost de leergang

De leergang bestaat uit 10 colleges.
U bereidt zich hierop voor door de
voorgeschreven literatuur over het te
behandelen onderwerp te lezen. Deze
voorbereiding kost u ongeveer drie tot
vijf uur per week. Aan het eind van de
leergang krijgt u twee werkdagen de tijd
om het afsluitende examen (schriftelijk)
te maken (casus met vragen uitwerken).
De leergang sluit u af met een multiple
choice examen.

Rondt u deze leergang af met een
voldoende voor uw examen, dan ontvangt
u een diploma.

De prijs van deze leergang staat vermeldt
op www.vulaw.nl. Deze is inclusief
cursusmateriaal, consumpties en
examengelden. De opleidingskosten
zijn vrijgesteld van btw.

Welke vakliteratuur hebt u nodig?

Overige informatie
Voor meer informatie zie www.vulaw.nl,
u kunt ook telefonisch contact opnemen:
020 – 598 62 55.

Wijzigingen voorbehouden

U ontvangt het onderwijsmateriaal van
de VU Law Academy. In de leergang wordt
gewerkt met het boek Aanbestedingsrecht
voor overheden (mr. M.J.J.M. Essers) en
met de wettenbundel Aanbestedingsrecht
van Ars Aequi. Deze boeken sturen wij u
twee weken voordat de leergang van start
gaat toe.
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