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Deze bijlage geeft een overzicht van de aanpassingen in de Gids proportionaliteit 

zoals aangewezen door het Ontwerpbesluit wijziging van het Aanbestedingsbesluit 

in verband met rechtsverwerkingsclausules. De onderstreepte tekst is gewijzigd. 

De nieuwe toelichting 

 

 Tekst als voorgelegd in de 

voorhangprocedure 

Nieuwe tekst 

1 Klachtenafhandeling (proportionaliteitsaspect 

hiervan) (Inhoudsopgave, pagina 9). 

Proportionaliteit van klachtafhandeling. 

2 Voor opdrachten in de categorie “sociale en 

andere specifieke diensten” geldt in afwijking 

van de reguliere grensbedragen voor Europees 

aanbesteden een drempelbedrag van 

€750.000,-; voor deze categorie diensten 

dienen de bedragen bij de balkjes 

Leveringen/Diensten decentrale overheid met 

een factor drie vermenigvuldigd te worden 

(Hoofdstuk 3.4.2, pagina 32, voetnoot 7). 

Voor opdrachten in de categorie “sociale en andere 

specifieke diensten” geldt in afwijking van de 

reguliere grensbedragen voor Europees 

aanbesteden een drempelbedrag van €750.000,-. 

 

3 Het is disproportioneel het niet stellen van een 

vraag automatisch te laten leiden tot het verval 

van recht om het onderwerp alsnog aan de orde 

te stellen, maar opdrachtnemers dienen wel een 

proactieve houding aan te nemen (Hoofdstuk 

4.1, pagina 68). 

Het is disproportioneel het niet stellen van een 

vraag automatisch te laten leiden tot het verval 

van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te 

stellen, maar inschrijvers dienen wel een 

proactieve houding aan te nemen.  

4 Het is belangrijk dat inschrijvers zo vroeg 

mogelijk vragen en klachten presenteren 

(Hoofdstuk 4.1, pagina 68). 

Het is belangrijk dat inschrijvers zo vroeg mogelijk 

vragen presenteren. 

 

5 Een aanbestedende dienst of speciale sector-

bedrijf moet een evenwicht vinden 

tussen de belangen (Hoofdstuk 4.1, pagina 68). 

Een aanbestedende dienst moet een evenwicht 

vinden tussen de belangen. 

6 Het kan in bepaalde gevallen proportioneel zijn 

om ná de termijn van vragen stellen toch nog 

vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld als de 

vraag zou kunnen leiden tot een wezenlijke 

wijziging van de opdracht (Hoofdstuk 4.1, 

pagina 68). 

Het kan in bepaalde gevallen proportioneel zijn om 

ná de termijn van vragen stellen toch nog vragen 

te beantwoorden, bijvoorbeeld als de vraag zou 

kunnen leiden tot een wezenlijke wijziging van de 

opdracht. Op het moment dat duidelijk is dat 

beantwoording zal leiden tot een wezenlijke 

wijziging, is het proportioneel de termijn van 

inschrijving te verlengen, al dan niet in combinatie 

met een rectificatie van de aankondiging. 
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7 Een publieke opdrachtgever stelt alleen 

proportionele eisen aan het indienen van een 

bezwaar of klacht (Hoofdstuk 4.4, pagina 70). 

Een aanbestedende dienst stelt alleen 

proportionele eisen aan het indienen van een 

bezwaar of klacht. 

8 (Terugplaatsen zin in hoofdstuk 4.4, pagina 70). In het kader van professioneel aanbesteden zou 

elke aanbestedende dienst een bepaalde vorm van 

klachtafhandeling dienen te hebben met in 

achtneming van het voorgaande (pagina 70). 


