Eerst vragen,
dan klagen
DE NIEUWE HANDREIKING
KLACHTAFHANDELING BIJ
AANBESTEDEN

Op dit moment is een wijziging van de

ondernemer bij de aanbestedende dienst om

Aanbestedingswet in voorbereiding met

een ‘toelichting’ vragen. Op het moment dat het

verschillende maatregelen om de

‘antwoord’ of de ‘toelichting’ door de

rechtsbescherming van ondernemers te

aanbestedende dienst niet naar tevredenheid

verbeteren. Een van die maatregelen is dat

van de ondernemer is of als deze uitblijft, komt

iedere aanbestedende dienst moet gaan

de klachtenregeling van de aanbestedende

beschikken over een klachtenloket. Het

dienst in beeld.

doel is te komen tot een laagdrempelige
klachtenregeling met een verplicht

Een goede klachtenregeling zorgt ervoor dat

onafhankelijk klachtenloket binnen of

misverstanden, onbedoelde fouten en/of ten

buiten de eigen organisatie of in

onrechte gestelde eisen in de aanbesteding

samenwerking met andere organisaties.

tijdig kunnen worden hersteld. Dit is in het
belang van alle partijen, zo lezen we in de

Zover is het echter nog niet en daarom heeft

handreiking: “door met elkaar in gesprek te gaan

het ministerie van Economische Zaken en

en te leren van klachtafhandeling worden beide

Klimaat (EZK) de Handreiking

partijen scherp gehouden, kunnen toekomstige

Klachtafhandeling bij aanbesteden opgesteld.

aanbestedingsprocedures worden verbeterd en

Deze handreiking moet, vooruitlopend op een

worden betere inkoopresultaten behaald.”

wettelijke verplichting, handvatten bieden
voor het opzetten of verbeteren van een

De handreiking voorziet in een aantal

klachtenregeling, inclusief onafhankelijk

uitgangspunten:

klachtenloket.
Het is mogelijk te klagen over het in de Nota
Uitgangspunt van de handreiking is ‘eerst

van Inlichtingen gegeven antwoord of over

vragen, dan klagen’. Dat wil zeggen dat een

de na de selectie- of gunningsbeslissing

ondernemer eerst de Nota van Inlichtingen

gegeven toelichting; er kan ook geklaagd

moet gebruiken voordat hij besluit een klacht

worden in het geval een aanbestedende

te dienen. Voor aanbestedende diensten geldt

dienst niet heeft aanbesteed terwijl dit

dat zij een klacht tijdig moeten afhandelen.

volgens de ondernemer wel had gemoeten;
Het algemene uitgangspunt is dat de

Ondernemers kunnen tijdens een

ondernemer tijdig klaagt en dat de

aanbestedingsprocedure op verschillende

aanbestedende dienst deze klacht tijdig

manieren in contact treden met de

afhandelt; Wat tijdig is staat in het

aanbestedende dienst over vragen en/of

klachtenreglement; het moet gaan om

problemen die ze tegenkomen, zo valt te lezen

redelijke en werkbare termijnen die

in de inleiding van de handreiking. In de fase

tegemoetkomen aan de belangen van beide

voorafgaand aan de inschrijving kan de vraag

partijen;

van de ondernemer voorzien worden van een

De aanbestedende dienst zorgt ervoor dat

‘antwoord’ in de Nota van Inlichtingen en na

een ondernemer voldoende gelegenheid

de selectie- of gunningsbeslissing kan een

heeft de uitkomst van de klachtafhandeling
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mee te nemen in zijn aanmelding/

Het advies van het klachtenloket wordt

inschrijving; is reeds sprake van een

overgenomen door de aanbestedende

selectie- of gunningsbeslissing dan schort

dienst en de aanbestedende dienst wijkt

de aanbestedende dienst de door hem

hiervan alleen af als zij hier op redelijke

aangekondigde termijn dan wel de

gronden niet in mee kan gaan en motiveert

wettelijke (minimum) termijn zo nodig op;

dit dan zorgvuldig;

Er zijn verschillende mogelijkheden om

De beslissing van de aanbestedende dienst

samen te werken bij het opzetten van een
klachtenloket; gedacht kan worden aan het
fungeren als klachtenloket voor een andere
aanbestedende dienst (en vice versa) of het
oprichten (of uitbesteden) van één
gezamenlijk klachtenloket voor meerdere
aanbestedende diensten.

"Wacht niet met een klachtenloket tot de
invoering van de wettelijke verplichting."
Vervolgens geeft de handreiking een
opsomming van de kenmerken waaraan een
adequate klachtafhandeling moet voldoen.
Feitelijk geeft de handreiking hier een meer dan

wordt geanonimiseerd bekend gemaakt
door de aanbestedende dienst aan de
betrokken ondernemers.
De handreiking geeft al een redelijk beeld hoe
straks de wettelijke regeling eruit komt te zien.
Het advies is dan ook aan aanbestedende
diensten om niet tot invoering van de wettelijke
verplichting tot het hebben van een
klachtenloket te wachten, maar hier zelf tijdig
invulling aan te geven. De handreiking biedt
hiervoor voldoende kader.
Klik hier voor de Handreiking Klachtafhandeling
bij aanbesteden.

concrete voorzet hoe een klachtenregeling er
uit zou moeten zien. Ze formuleert de eisen
waaraan een klacht moet voldoen, zegt iets
over de samenstelling van het onafhankelijke
klachtenloket en geeft aan uit welke stappen
vervolgens de klachtafhandeling moet bestaan.
Ook hier valt een aantal zaken op:
Zowel de ondernemer als de
aanbestedende dienst kunnen gevraagd
worden om een nadere toelichting;
Het klachtenloket geeft zo nodig aan of de
lopende aanbestedingsprocedure of
standstill-termijn opgeschort moet worden;
de aanbestedende dienst neemt dit advies
over of wijkt hier gemotiveerd vanaf
(volgens het principe pas toe of leg uit);
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