
3 december 1998/MJZ nr. 98104292
Centrale Directie Juridische Zaken
Afdeling Wetgeving

De Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, de Minister van
Verkeer en Waterstaat en de
Staatssecretaris van Defensie,
Gelet op artikel 3 van richtlijn nr.
97/52/EEG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van
13 oktober 1997 (PbEG L 328) tot wijzi-
ging van de Richtlijnen 92/50/EEG,
93/36/EEG en 93/37/EEG betreffende de
coördinatie voor het plaatsen van over-
heidsopdrachten voor dienstverlening,
overheidsopdrachten voor leveringen
respectievelijk overheidsopdrachten
voor de uitvoering van werken;

Besluiten:

Artikel I
Het Uniform Aanbestedingsreglement
EG 19911 wordt gewijzigd als volgt: 

A
Artikel 9, tweede lid, komt te luiden:
2. De termijn, bedoeld in het eerste lid,
kan worden verkort tot een termijn die
voor degenen die voornemens zijn op
het werk in te schrijven lang genoeg is
om een geldige inschrijving in te die-
nen, en die doorgaans niet korter is dan
36 dagen, doch in ieder geval niet kor-
ter dan 22 dagen, indien:
a. de aanbesteder de vooraankondi-
ging, bedoeld in artikel 60, ten minste
52 dagen en ten hoogste 12 maanden
voor de toezending van de aankondi-
ging, bedoeld in artikel 61, aan het
Bureau voor officiële publicaties der
Europese Gemeemschappen heeft toe-
gezonden, en
b. de in onderdeel a bedoelde vooraan-
kondiging ten minste evenveel gege-
vens bevat als vermeld in model B van
de bij deze regeling behorende bijlage
II, voorzover die gegevens op de datum
van de bekendmaking van de vooraan-
kondiging beschikbaar zijn.

B
Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:
Na het zesde lid worden – onder ver-
nummering van het zevende, achtste en

negende lid in respectievelijk het
negende, tiende en elfde lid – twee
leden ingevoegd, luidende:
7. Onverminderd het zesde lid doet de
aanbesteder voorts aan iedere inschrij-
ver wiens aanbieding voldoet aan de
eisen die in het bestek en de bekend-
making zijn vermeld, mededeling van
de kenmerken en de relatieve voorde-
len van de aanbieding van degene aan
wie het werk is opgedragen, alsmede
van diens naam.
8. De aanbesteder kan besluiten van de
in het zevende lid bedoelde gegevens
geen mededeling te doen, indien open-
baarmaking van die gegevens:
a. de toepassing van enige wettelijke
bepaling in de weg staat;
b. in strijd is met het openbaar belang;
c. schade kan toebrengen aan de recht-
matige commerciële belangen van
openbare of particuliere ondernemin-
gen, dan wel 
d. de eerlijke mededinging tussen de
aannemers kan schaden.

C
Artikel 38, eerste lid, komt te luiden:
1. De termijn tussen de dag van verzen-
ding van de uitnodigingen, bedoeld in
artikel 37, derde lid, en de dag van de
aanbesteding bedraagt ten minste 40
dagen. Deze termijn kan worden ver-
kort tot 26 dagen, indien: 
a. de aanbesteder de vooraankondi-
ging, bedoeld in artikel 60, ten minste
52 dagen en ten hoogste 12 maanden
voor de toezending van de aankondi-
ging, bedoeld in artikel 61, aan het
Bureau voor officiële publicaties der
Europese Gemeenschappen heeft toe-
gezonden, en
b. de vooraankondiging, bedoeld in
artikel 60, ten minste evenveel gege-
vens bevat als vermeld in model C van
de bij deze regeling behorende bijlage
II of, in voorkomend geval, in model D
van de bij deze regeling behorende bij-
lage II, voorzover die gegevens op de
datum van de bekendmaking van de
vooraankondiging beschikbaar zijn.

D
Artikel 51 wordt gewijzigd als volgt:
Na het vijfde lid worden – onder ver-
nummering van het zesde, zevende en
achtste lid in respectievelijk het achtste,

negende en tiende lid – twee leden
ingevoegd, luidende:
6. Onverminderd het vijfde lid doet de
aanbesteder voorts aan iedere inschrij-
ver wiens aanbieding voldoet aan de
eisen die in het bestek en de bekend-
making zijn vermeld, mededeling van
de kenmerken en de relatieve voorde-
len van de aanbieding van degene aan
wie het werk is opgedragen, alsmede
van diens naam.
7. De aanbesteder kan besluiten van de
in het zesde lid bedoelde gegevens
geen mededeling te doen, indien open-
baarmaking van die gegevens:
a. de toepassing van enige wettelijke
bepaling in de weg staat;
b. in strijd is met het openbaar belang;
c. schade kan toebrengen aan de recht-
matige commerciële belangen van
openbare of particuliere ondernemin-
gen, dan wel 
d. de eerlijke mededinging tussen de
aannemers kan schaden.

E
Artikel 62 komt te luiden:
Artikel 62
De aanbesteder stelt de gegadigden of
inschrijvers zo spoedig mogelijk en des-
gevraagd schriftelijk in kennis van de
besluiten die zijn genomen inzake de
gunning van de opdracht, met inbegrip
van de redenen waarom hij heeft beslo-
ten een werk niet op te dragen dan wel
de procedure opnieuw te beginnen. Hij
stelt ook het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen van deze besluiten in
kennis.

F
Bijlage II wordt vervangen door de bij
deze regeling behorende bijlage.

Artikel II
De tekst van het Uniform
Aanbestedingsreglement EG 1991
wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel III
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.
2. Een afschrift van deze regeling wordt
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toegezonden aan de Algemene
Rekenkamer.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 1998.
De Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer,
J.W. Remkes.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos.
De Staatssecretaris van Defensie,
H.A.L. van Hoof.

1 Stcrt. 1991, 228; (laatstelijk) gewijzigd bij minis-
teriële regeling van 22 mei 1995 (Stcrt.103).

Bijlage bij artikel I, onderdeel F, van de
regeling, houdende wijziging van het
Uniform Aanbestedingsreglement EG
1991

Bijlage II

Modellen voorgeschreven in de coördi-
natierichtlijn

Model A

Voorinformatie
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken en, indien het werk in verschil-
lende percelen is verdeeld, belangrijkste
kenmerken van deze percelen in ver-
houding tot het werk:
c) Indien beschikbaar, raming van de
kostenmarge van de overwogen presta-
ties:
3. a) Beoogde datum van de aanvang
van de aanbestedingsprocedure(s) voor
het plaatsen van de opdracht(en):
b) Indien bekend, voorlopige datum
van aanvang van de werkzaamheden:
c) Indien bekend, voorlopig tijdschema
voor de uitvoering van de werken:
4. Indien bekend, voorwaarden inzake
financiering van de werken en herzie-
ning van de prijzen en/of verwijzing
naar de teksten waarin deze voorwaar-
den worden geregeld:
5. Overige inlichtingen:
6. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor offi-
ciële publikaties der Europese Gemeen-
schappen:
7. Datum van ontvangst van de aankon-
diging door het Bureau voor officiële

publikaties der Europese
Gemeenschappen:
8. Vermelding of de opdracht onder de
Overeenkomst voor overheidsopdrach-
ten valt:

Model B

Openbare procedure: openbare aanbe-
steding
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Wijze van aanbesteding: openbare
aanbesteding onder toepasselijkheid
van het UAR-EG 1991
b) Vorm van de opdracht waarvoor de
uitnodiging tot inschrijving wordt
gedaan:
3. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken, algemene kenmerken van het
werk, met inbegrip van eventuele
opties voor latere werken en, indien
mogelijk, een schatting van de termij-
nen waarop die opties kunnen worden
uitgeoefend:
c) Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, orde
van grootte van de percelen en moge-
lijkheid om voor één, meerdere of alle
percelen in te schrijven:
d) Gegevens betreffende het doel van
het werk of van de opdracht wanneer
deze ook betrekking heeft op de
opstelling van ontwerpen:
4. Termijn voor de uitvoering van de
werken of looptijd van de opdracht
voor de uitvoering van de werken, en,
voorzover mogelijk, termijn voor de
aanvang van de werken:
5. a) Naam en adres van de dienst waar
bestek en aanvullende documentatie
kunnen worden aangevraagd:
b) Indien van toepassing, het bedrag
dat moet worden betaald voor het ver-
krijgen van genoemde documentatie en
de wijze van betaling:
6. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen:
b) Adres waar deze moeten worden
ingediend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
7. a) Indien van toepassing, de personen
die bij het openen van de inschrijvingen
worden toegelaten:
b) Dag, uur en plaats van de opening:
8. Indien van toepassing, de verlangde
borgsommen en waarborgen:
9. Belangrijkste financierings- en bet-
alingsvoorwaarden en/of verwijzingen

naar de teksten waarin deze worden
geregeld:
10. Indien van toepassing, de rechts-
vorm die de combinatie van aannemers
waaraan de opdracht wordt gegund,
moet hebben:
11. Gegevens over de bedrijfssituatie
van de leverancier, alsmede economi-
sche en technische minimumeisen waar-
aan de aannemer aan wie de opdracht
wordt gegund, moet voldoen:
12. Termijn gedurende welke de
inschrijver zijn aanbieding gestand
moet doen:
13. Gunningscriteria. Andere criteria
dan dat van de laagste prijs worden ver-
meld, voorzover zij niet in het bestek
zijn opgenomen:
14. Indien van toepassing, het verbod
van alternatieve aanbiedingen:
15. Overige inlichtingen:
in voorkomend geval, naam en adres
van de directievoerende instantie:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop inlichtingen zullen worden
gegeven:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop een aanwijzing ter plaatse zal
worden gehouden:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop het bestek, de nota van inlich-
tingen en het proces-verbaal van aan-
wijzing ter inzage liggen:
16. Datum van bekendmaking van de
vooraankondiging in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen of
vermelding van de niet-bekendmaking
ervan:
17. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen:
18. Datum van ontvangst van de aan-
kondiging door het Bureau voor officië-
le publikaties der Europese
Gemeenschappen:
19. Vermelding of de opdracht onder
de Overeenkomst inzake overheidsop-
drachten valt:

Model C

Niet-openbare procedure: aanbesteding
met voorafgaande selectie
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Wijze van aanbesteding: aanbeste-
ding met voorafgaande selectie onder
toepasselijkheid van het UAR-EG 1991 
b) Indien van toepassing, motivering
van de toepassing van de versnelde pro-
cedure:
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c) Vorm van de opdracht waarvoor de
uitnodiging tot inschrijving wordt
gedaan:
3. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken, algemene kenmerken van het
werk, met inbegrip van eventuele
opties voor latere werken en, indien
mogelijk, een raming van de termijnen
waarbinnen die opties kunnen worden
uitgeoefend:
c) Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, de
orde van grootte van de percelen en
mogelijkheid om voor elk der percelen
afzonderlijk, voor samengevoegde per-
celen of voor het totaal van de percelen
in te schrijven:
d) Gegevens betreffende het doel van
het werk of van de opdracht wanneer
deze ook betrekking heeft op het uit-
werken van ontwerpen:
4. Termijn voor de uitvoering van de
werken of looptijd van de opdracht
voor de werken, en, voorzover moge-
lijk, tijdstip van de aanvang van de wer-
ken:
5. Indien van toepassing, de rechtsvorm
die de combinatie van aannemers waar-
aan de opdracht wordt gegund, moet
hebben:
6. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen:
b) Adres waar deze moeten worden
ingediend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
7. Uiterste datum voor de verzending
van de uitnodigingen tot inschrijving:
8. Indien van toepassing, de verlangde
borgsommen en waarborgen:
9. Belangrijkste voorschriften voor
financiering en betaling en/of verwijzin-
gen naar de teksten waarin deze wor-
den geregeld:
10. Gegevens over de eigen situatie van
de leverancier, alsmede de economische
en technische minimumeisen waaraan
de aannemer aan wie de opdracht
gegund wordt, moet voldoen:
11. Bij de gunning van de opdracht aan
te leggen criteria, voorzover zij niet in
het bestek zijn opgenomen:
12. Indien van toepassing, het verbod
van alternatieve aanbiedingen:
13. Overige inlichtingen:
in voorkomend geval, het aantal
gegadigden dat de aanbesteder voor-
nemens is tot inschrijving uit te nodi-
gen:
in voorkomend geval, een minimum en
een maximum waartussen zich het aan-
tal gegadigden zal situeren dat de aan-

besteder voornemens is tot inschrijving
uit te nodigen:
in voorkomend geval: naam en adres
van de directievoerende instantie:
14. Datum van bekendmaking van de
vooraankondiging in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen of
vermelding van de niet-bekendmaking
ervan:
15. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen:
16. Datum van ontvangst van de aan-
kondiging door het Bureau voor officië-
le publikaties der Europese
Gemeenschappen:
17. Vermelding of de opdracht onder
de Overeenkomst inzake overheidsop-
drachten valt:

Model D

Procedure van gunning via onderhan-
delingen: onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking 
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Wijze van aanbesteding: onder-
handelingsprocedure met voorafgaan-
de bekendmaking onder toepasselijk-
heid van het UAR-EG 1991 
b) Indien van toepassing, motivering
van de toepassing van de versnelde pro-
cedure:
c) Vorm van de opdracht waarvoor de
uitnodiging tot inschrijving wordt
gedaan:
3. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken, algemene kenmerken van het
werk, met inbegrip van eventuele
opties voor latere werken en, indien
mogelijk, een schatting van de termij-
nen waarop die opties kunnen worden
uitgeoefend:
c) Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, de
orde van grootte van de percelen en
mogelijkheid om voor één, meerdere of
alle percelen in te schrijven:
d) Gegevens betreffende het doel van
het werk of de opdracht wanneer deze
ook betrekking heeft op de opstelling
van ontwerpen:
4. Termijn voor de uitvoering van de
werken of looptijd van de opdracht
voor de werken en, voorzover mogelijk,
termijn voor de aanvang van de wer-
ken:
5. Indien van toepassing, de rechtsvorm
die de combinatie van aannemers waar-

aan de opdracht wordt gegund, moet
hebben:
6. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de aanvragen tot deelneming:
b) Adres waar zij moeten worden inge-
diend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
7. Indien van toepassing, de verlangde
borgsommen en waarborgen:
8. Belangrijkste financierings- en bet-
alingsvoorschriften en/of verwijzingen
naar de teksten waarin deze worden
geregeld:
9. Gegevens over de bedrijfssituatie van
de aannemer, alsmede gegevens en
bescheiden om de technische en econo-
mische minimumeisen waaraan hij moet
voldoen, te kunnen beoordelen:
10. Indien van toepassing, het verbod
van alternatieve aanbiedingen:
11. Indien van toepassing, de namen en
adressen van reeds door de aanbeste-
dende dienst geselecteerde aannemers:
12. Indien van toepassing, de datum
(data) van voorgaande bekendmakin-
gen in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen:
13. Overige inlichtingen:
in voorkomend geval, naam en adres
van de directievoerende instantie:
14. Datum van bekendmaking van de
vooraankondiging in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen:
15. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen:
16. Datum van ontvangst van de aan-
kondiging door het Bureau voor officië-
le publikaties der Europese
Gemeenschappen:
17. Eerdere datum (data) van publica-
tie(s) in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen:
18. Vermelding of de opdracht onder
de Overeenkomst inzake overheidsop-
drachten valt:

Model E

Kennisgeving van gegunde opdrachten
1. Naam en adres van de aanbesteder:
2. Gevolgde aanbestedingsprocedure. In
het geval van een procedure van gun-
ning via onderhandelingen zonder
voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van opdracht, motivering
van de keuze van die procedure (artikel
7, vierde lid, van de richtlijn i.o. artikel
55, eerste lid, van het UAR-EG 1991):
3. Datum van de gunning van de
opdracht:
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4. Criteria voor de gunning van de
opdracht:
5. Aantal ontvangen inschrijvingen:
6. Naam en adres van de aannemer(s):
7. Aard en omvang van de geleverde
werken, algemene kenmerken van het
voltooide werk:
8. Aannemingssom of prijzen (mini-
mum/maximum):
9. Waarde van de geselecteerde offer-
te(s) of de hoogste en de laagste offer-
te die bij de gunning in aanmerking
genomen is:
10. Indien van toepassing, waarde en
gedeelte van het werk dat aan derden
in onderaanneming kan worden uitbe-
steed:
11. Overige inlichtingen:
12. Datum van bekendmaking van de
aankondiging van de aanbesteding in
het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen:
13. Datum van verzending van de
onderhavige aankondiging aan het
Bureau van officiële publikaties der
Europese Gemeenschappen:
14. Datum van ontvangst van de onder-
havige aankondiging door het Bureau
voor officiële publikaties der Europese
Gemeenschappen:

Model F

Concessies voor overheidsopdrachten
voor de uitvoering van werken
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Plaats van uitvoering:
b) Onderwerp van de concessie; aard en
omvang van de prestaties:
3. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen:
b) Adres waar deze moeten worden
ingediend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
4. Persoonlijke, technische en financiële
eisen waaraan de gegadigden moeten
voldoen:
5. Bij de gunning van de opdracht aan
te leggen criteria:
6. In voorkomend geval, het minimum-
percentage van het aan derden uit te
besteden gedeelte van het werk:
7. Overige inlichtingen:
toepasselijkheid van het UAR-EG 1991 
in voorkomend geval, naam en adres
van de directievoerende instantie:
in voorkomend geval, naam en adres
van de dienst waar bestek en aanvullen-
de stukken kunnen worden aange-

vraagd, alsmede tot welke datum deze
kunnen worden aangevraagd:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop inlichtingen zullen worden
gegeven:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop een aanwijzing ter plaatse zal
worden gehouden:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop het bestek, de nota van inlich-
tingen en het proces-verbaal van aan-
wijzing ter inzage liggen:
8. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen:
9. Datum van ontvangst van de aankon-
diging door het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen:

Toelichting

Algemeen

Deze regeling strekt tot wijziging van
het Uniform Aanbestedingsreglement
EG 1991 (UAR-EG 1991). Aanleiding
voor deze wijziging is de wijziging van
richtlijn nr. 93/37/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 14
juni 1993 betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor de uit-
voering van werken (PbEG L 199) op
grond van artikel 3 van richtlijn nr.
97/52/EG. Laatstgenoemde richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 13 oktober 1997
(PbEG L 328) tot wijziging van de richt-
lijnen nrs. 92/50/EEG, 93/36/EEG en
93/37/EEG betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor dienst-
verlening, overheidsopdrachten voor
leveringen respectievelijk overheidsop-
drachten voor de uitvoering van wer-
ken houdt verband met de op 1 januari
1996 in werking getreden GPA
(Agreement on Government
Procurement). Deze Overeenkomst
inzake overheidsopdrachten maakt als
bijlage IV onderdeel uit van de
Overeenkomst tot oprichting van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO). De
GPA heeft tot doel een internationaal
kader van evenwichtige rechten en ver-
plichtingen op het gebied van over-
heidsopdrachten tot stand te brengen
met het oog op een verdere liberalisatie
en uitbreiding van de wereldhandel. Op
grond van de GPA moeten staten die
partij zijn bij de GPA in principe hun

markten voor overheidsopdrachten
openen voor aanbieders uit andere sta-
ten die partij zijn bij de GPA.

Ook de Europese Gemeenschap is par-
tij bij de GPA en heeft daarom door
middel van richtlijn nr. 97/52/EG de al
bestaande Europese richtlijnen voor
overheidsopdrachten aangepast. Deze
wijzigingen hebben betrekking op de
drempelbedragen voor overheidsop-
drachten, de gegevensverschaffing bij
afwijzing, verkorte termijnen bij voor-
aankondiging, de wijze van indiening
van inschrijvingen en op de door de lid-
staten aan de Europese Commissie te
zenden statistische overzichten. Voorts
voeren de wijzigingen een zogenaamd
non-discriminatiebeginsel in, inhouden-
de dat bij het gunnen van overheidsop-
drachten de lidstaten van de Europese
Unie in hun onderlinge betrekkingen
voorwaarden toepassen die even gun-
stig zijn als die welke zij bij de tenuit-
voerlegging van de GPA toepassen
tegenover andere staten. Hiermee
wordt voorkomen dat inschrijvers van
buiten de Europese Unie bij overheids-
opdrachten binnen de Unie in een gun-
stigere positie komen dan inschrijvers in
de Unie. 

Inmiddels vond in ons land met
ingang van 13 oktober 1998 de uitvoe-
ring van richtlijn nr. 97/52/EG plaats
door middel van wijziging van het op
de Raamwet EEG-voorschriften over-
heidsaanbestedingen gebaseerde
Besluit overheidsaanbestedingen bij
besluit van 27 augustus 19982. In ver-
band met de wijziging van richtlijn nr.
93/37/EEG waarin richtlijn nr. 97/52/EEG
voorziet, is het wenselijk de onderwer-
pelijke wijzigingen, voorzover deze wij-
zigingen gevolgen hebben voor de in
het UAR-EG 1991 geregelde procedures
voor het plaatsen van overheidsop-
drachten voor de uitvoering van wer-
ken, ook te verwerken in het UAR-EG
1991. Dit aanbestedingsreglement voor-
ziet ten behoeve van de tot het Rijk
behorende aanbestedende diensten in
voorschriften op het terrein van over-
heidsopdrachten voor de uitvoering van
werken, die vallen onder de werking
van richtlijn nr. 93/37/EEG. Wat de toe-
passing van het UAR-EG 1991 betreft,
wordt verwezen naar de toelichting bij
de ministeriële regeling tot wijziging
van het UAR-EG 1991 van 22 mei 1995
(Stcrt. 103).

De huidige wijziging van het UAR-EG
1991 laat overigens onverlet dat de ove-
rige wijzigingen van richtlijn nr.
93/37/EEG die niet in het aanbestedings-
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reglement zijn verwerkt, doch waaraan
in het Besluit overheidsaanbestedingen
uitvoering is gegeven, door de aanbe-
stedende diensten in acht moeten wor-
den genomen. Daarbij gaat het onder
meer om de gewijzigde drempelbedra-
gen, het non-discriminatiebeginsel en
de wijze van gegevensverstrekking aan
de Minister van Economische Zaken ten
behoeve van de aan de Europese
Commissie jaarlijks te verstrekken statis-
tische overzichten. Deze aspecten vor-
men namelijk geen onderwerp van
regeling van het aanbestedingsregle-
ment.
De aanpassingen van het UAR-EG 1991
betreffen met name de informatie die
aan de afgewezen inschrijvers of
gegadigden wordt meegedeeld en
voorts de mogelijkheid tot verkorting
van de termijn van ontvangst van de
aanbiedingen, indien een vooraankon-
diging van voornemens voor het vers-
trekken van opdrachten voor de uitvoe-
ring van werken is gedaan. De
ondergetekenden hebben gemeend
niet te moeten voorzien in het opne-
men van de mogelijkheid voor de aan-
bestedende rijksdiensten de indiening
van inschrijvingen anders dan schrifte-
lijk, rechtstreeks of via de post toe te
staan. Het nieuwe artikel 18, tweede
lid, eerste volzin, van richtlijn nr.
93/37/EEG biedt de lidstaten de moge-
lijkheid te bepalen dat aanbestedende
diensten gebruik kunnen maken van
een andere vorm van indiening van
inschrijvingen wanneer aan bepaalde
vereisten wordt voldaan. In artikel 5a
van het Besluit overheidsaanbestedin-
gen wordt de aanbestedende diensten
deze mogelijkheid geboden, mits deze
diensten ervoor zorg dragen dat een
andere vorm van indiening voldoet aan
bepaalde eisen van volledigheid, juridi-
sche bewijskracht, vertrouwelijkheid en
het niet openen van de inschrijvingen
voor het verstrijken van de termijn van
indiening. 
De beste waarborg voor de voldoening
aan deze eisen is naar het oordeel van
de ondergetekenden vooralsnog, gelet
op de stand der techniek, gelegen in de
wijze waarop de inschrijving in de arti-
kelen 18 en 19 van het UAR-EG 1991 is
geregeld. Er bestaat derhalve thans nog
geen reden om indiening van de
inschrijving door middel van snellere
communicatiemiddelen dan de post toe
te staan.

Gelet op het feit dat de wijziging van
het UAR-EG 1991 een louter technische
aanpassing op basis van de gewijzigde

voorschriften van richtlijn nr. 93/37
betreft, hebben de ondergetekenden
geen reden gezien het Breed Overleg
UAR-EG bij de aanpassing van het UAR-
EG 1991 te betrekken.

In het onderstaande volgt, voorzover
nodig, een nadere toelichting op de
wijzigingen van het UAR-EG 1991. 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A
De gewijzigde tekst van artikel 9, twee-
de lid, alsmede de tekst van het nieuwe
derde lid van artikel 9, sluiten aan bij de
nieuwe tekst van artikel 12, tweede lid,
van richtlijn nr. 93/37/EEG. Als gevolg
van deze wijziging kan de termijn voor
ontvangst van aanbiedingen worden
verkort van 52 tot 22 dagen (was 36
dagen). Het uitgangspunt blijft echter
een verkorting tot de gebruikelijke 36
dagen. Tegenover de mogelijkheid van
verkorting staat dat de voorwaarden
voor verkorting zijn verzwaard. De
vooraankondiging moet minimaal 52
dagen en maximaal 12 maanden voor
de aankondiging van de opdracht zijn
verzonden aan het Bureau voor officië-
le publicaties der Europese
Gemeenschappen. Verder moet de
vooraankondiging ten minste evenveel
gegevens bevatten als vermeld in de
overeenkomstig model B van bijlage II
bij het UAR-EG 1991 opgestelde aan-
kondiging, voorzover die gegevens op
het ogenblik van de publicatie van de
vooraankondiging beschikbaar zijn. De
voorwaarde dat de vooraankondiging
moet zijn gedaan naar het voorbeeld
van model A van de bij het UAR-EG
1991 behorende bijlage II blijft gehand-
haafd.

B
In het nieuwe artikel 8, eerste lid, van
richtlijn nr. 93/37/EEG worden verder-
gaande eisen gesteld aan de informatie
die aan afgewezen gegadigden of
inschrijvers bij een gunning moet wor-
den medegedeeld. Nieuw is dat het ver-
zoek van een afgewezen gegadigde of
inschrijver daartoe schriftelijk moet zijn.
Opgemerkt wordt dat artikel 31, zesde
lid, van het UAR-EG 1991 reeds deze eis
bevat. Nieuw is voorts dat naast de
redenen van afwijzing van een aan-
vraag of inschrijving op een aanbeste-
ding en de vermelding van de naam van
de begunstigde, nu aan iedere inschrij-
ver, die een aan de eisen beantwoor-

dende offerte heeft gedaan, ook de
kenmerken en de relatieve voordelen
van de uitgekozen offerte moeten wor-
den bekendgemaakt. De aanbesteders
kunnen evenwel besluiten geen gege-
vens betreffende de gunning van de
opdracht mee te delen, indien open-
baarmaking van deze gegevens de toe-
passing van enige wettelijke bepaling in
de weg zou staan, in strijd zou zijn met
het openbaar belang, schade zou kun-
nen toebrengen aan de rechtmatige,
commerciële belangen van bepaalde
openbare of particuliere ondernemin-
gen dan wel de eerlijke mededinging
tussen aannemers zou kunnen schaden.
Het gewijzigde zesde lid van artikel 31
van het UAR-EG 1991 en het nieuwe
zevende lid van dit artikel zijn met het
vorenstaande in overeenstemming
gebracht.

C
De wijziging van artikel 38, eerste lid,
houdt verband met de wijziging van
artikel 13, vierde lid, van richtlijn nr.
93/37/EEG.
De bestaande mogelijkheid tot verkor-
ting van de termijn voor ontvangst van
aanbiedingen bij de aanbesteding met
voorafgaande selectie van 40 tot 26
dagen blijft ongewijzigd, indien de
vooraankondiging is opgesteld over-
eenkomstig model A van bijlage II bij
het UAR-EG 1991 en in het
Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen is bekendgemaakt.
De vooraankondiging moet in het ver-
volg echter minimaal 52 dagen en maxi-
maal 12 maanden voor de aankondi-
ging van de opdracht zijn verzonden
aan het Bureau voor officiële publica-
ties der Europese Gemeenschappen.
Bovendien moet in het vervolg de voor-
aankondiging ten minste evenveel
gegevens bevatten als vermeld in model
C van bijlage II bij het UAR-EG 1991 of,
wanneer dit niet mogelijk is, dan ten
minste die gegevens die vermeld moe-
ten worden volgens het ten aanzien
van de onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking voorge-
schreven model D van bijlage II bij het
UAR-EG 1991, een en ander voorzover
die gegevens op het ogenblik van de
publicatie van de vooraankondiging
beschikbaar zijn.

D
Evenals de wijziging van artikel 31
hangt de wijziging van artikel 51 samen
met het nieuwe eerste lid van artikel 8
van richtlijn nr. 93/37/EEG. Voor een
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toelichting wordt derhalve verwezen
naar de toelichting op onderdeel B.

E
Artikel 62 is in overeenstemming
gebracht met het gewijzigde artikel 8,
tweede lid, van richtlijn nr. 93/37/EEG.
Aanbesteders moeten gegadigden en
inschrijvers zo spoedig mogelijk, desge-
vraagd schriftelijk, in kennis stellen van
de besluiten die zijn genomen inzake
de gunning van de opdracht, met inbe-
grip van de redenen waarom zij hebben
besloten een opdracht waarvoor een
oproep tot mededinging was gedaan
niet te plaatsen of de procedure
opnieuw te beginnen. Nieuw is dat de
aanbesteder op grond van het gewijzig-
de artikel 8, tweede lid, van de richtlijn
uit eigen beweging de gegadigden en
inschrijvers moet informeren en geen
verzoek daartoe meer kan afwachten.
Gehandhaafd blijft de bestaande ver-
plichting om alle besluiten die in het
kader van een aanbestedingsprocedure
zijn genomen (gunning, stopzetting van
een procedure en het starten van een
nieuwe procedure), mee te delen aan
het Bureau voor Officiële Publicaties
der Europese Gemeenschappen.

F
De modellen voor de aankondiging van
opdrachten in richtlijn nr. 93/37/EEG zijn
in beperkte mate gewijzigd. Nieuw is
onder meer dat in de aankondigingen
voortaan moet worden vermeld of de
opdracht onder de werkingssfeer van
de GPA valt.

Artikel II
Gelet op het belang van de aanpassin-
gen van het UAR-EG 1991 als gevolg
van de onderhavige regeling, is in dit
artikel voorzien in de plaatsing in de
Staatscourant van het UAR-EG 1991,
zoals dat luidt na verwerking daarin
van de onderhavige regeling en de
reeds eerder gepubliceerde wijzigings-
regelingen van 26 februari 1993 (Stcrt.
45) en van 25 mei 1995 (Stcrt. 103).

De Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer,
J.W. Remkes.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
T. Netelenbos.
De Staatssecretaris van Defensie,
H.A.L. van Hoof.

1 Stcrt. 1991, 228; (laatstelijk) gewijzigd bij minis-
teriële regeling van 22 mei 1995 (Stcrt. 103).
2 Stb. 1998, 542.

Hoofdstuk I  Algemeen 

Artikel 1  Aanduidingen, begripsbepa-
lingen 
Deze regeling verstaat onder:
aanbesteder: degene die voornemens is
een werk op te dragen; 
aannemer: een inschrijver aan wie een
werk is opgedragen;
beroepsregister: een register van een
lid-staat zoals vermeld in artikel 25 van
de Coördinatierichtlijn;
bestek: een beschrijving van een werk,
de daarbij behorende tekeningen en de
voor dat werk geldende voorwaarden;
concessie-overeenkomst: een schriftelij-
ke overeenkomst tussen een aanbeste-
der enerzijds en een wederpartij ander-
zijds, die betrekking heeft op de
uitvoering, op het ontwerp en de uit-
voering, of op het laten uitvoeren met
welke middelen dan ook van een werk,
dat aan de door de aanbesteder vastge-
stelde eisen voldoet en waarbij de
tegenprestatie voor de uitvoering van
het werk bestaat uit hetzij uitsluitend
het recht tot exploitatie van het werk,
hetzij uit dit recht, gepaard gaande met
een prijs;
Coördinatierichtlijn: Richtlijn nr.
93/37/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 14 juni 1993
betreffende de coördinatie van de pro-
cedures voor het plaatsen van over-
heidsopdrachten voor de uitvoering van
werken (PbEG L 199);
directievoerende instantie: een organi-
satorische eenheid waaruit een of meer
personen worden aangewezen om toe-
zicht uit te oefenen op de uitvoering
van een werk en op de naleving van de
overeenkomst van aanneming van
werk;
gegadigde: een natuurlijke of rechts-
persoon die zich bij een aanbesteding
met voorafgaande selectie of een
onderhandelingsprocedure met vooraf-
gaande bekendmaking aanmeldt met
het verzoek tot de inschrijving te wor-
den uitgenodigd, dan wel bij een
onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking wordt
uitgenodigd tot voeren van overleg
over het werk en de voorwaarden; 
inschrijver: een natuurlijke of rechtsper-
soon die door middel van een inschrij-
ving aanbiedt een werk uit te voeren; 
lid-staat: lid-staat van de Europese Unie

of een andere staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte;
nota van inlichtingen: een of meer
nota’s die van verstrekte inlichtingen
zijn opgemaakt;
opdrachtgever: degene die een werk
heeft opgedragen;
proces-verbaal van aanwijzing: een ver-
slag waarin de bij een aanwijzing ter
plaatse verstrekte gegevens zijn vastge-
legd;
werk: een uit te voeren werk, eventueel
met inbegrip van het ontwerp en de
ten behoeve van dat werk te verrichten
leveringen. 

Artikel 2  Termijnen
1. Voor de toepassing van deze regeling
wordt verstaan onder dag: kalender-
dag.
2. Indien een in deze regeling in dagen
genoemde termijn ingaat op het ogen-
blik waarop een gebeurtenis of hande-
ling plaatsvindt, wordt de dag waarop
deze gebeurtenis of handeling plaats-
vindt niet in deze termijn begrepen.
3. Een in deze regeling genoemde ter-
mijn gaat in bij de aanvang van het eer-
ste uur van de eerste dag ervan en ein-
digt bij het einde van het laatste uur
van de laatste dag daarvan.
4. Indien de laatste dag van een in deze
regeling genoemde termijn op een
algemeen of ter plaatse van het werk
erkende, of door de overheid dan wel
bij of krachtens een voor de aanbeste-
der van belang zijnde collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven
rust- of feestdag, vakantiedag of ande-
re vrije dag valt, eindigt de termijn bij
het einde van het laatste uur van de
eerstvolgende werkdag.

Artikel 3  Toepasselijkheid
1. Indien een aanbesteding volgens
deze regeling zal geschieden, wordt dit
in de aankondiging en de bekendma-
king, of, indien geen aankondiging en
bekendmaking plaatsvinden, in de uit-
nodiging vermeld.
2. Indien toepassing is gegeven aan het
eerste lid, wordt degene die tegenover
de aanbesteder blijk heeft gegeven
voornemens te zijn op het werk in te
schrijven of deel te nemen aan de selec-
tie dan wel aan het overleg over het
werk en de voorwaarden, geacht te
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hebben ingestemd met de toepasselijk-
heid van deze regeling.
3. Op een aanbesteding die volgens
deze regeling geschiedt, is het
Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 4  (Vervallen)

Artikel 5  Wijze van aanbesteding
1. Aanbesteding van een werk kan
plaatsvinden als:
a. openbare procedure: openbare aan-
besteding; 
b. niet-openbare procedure: aanbeste-
ding met voorafgaande selectie; 
c. onderhandelingsprocedure met voor-
afgaande bekendmaking;
d. onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing
ingeval van het ontwerpen en bouwen
van een complex woningen in het kader
van de sociale woningbouw met betrek-
king waartoe, wegens de omvang, de
ingewikkeldheid en de vermoedelijke
duur van het desbetreffende werk, het
plan van meet af aan moet worden
opgesteld op basis van een nauwe
samenwerking in een team, bestaande
uit afgevaardigden van de aanbesteder,
deskundigen en de aannemer die met
de uitvoering van het werk belast
wordt. In dat geval kan een bijzondere
procedure voor de gunning worden
toegepast om die aannemer te kiezen
die het meest geschikt is om in dit team
te worden opgenomen.
Alsdan zijn de artikelen 11, eerste lid,
en 35 op de aankondiging en de
bekendmaking van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de
aankondiging en de bekendmaking een
zodanige beschrijving van het werk die-
nen te bevatten dat belanghebbenden
zich daarvan een duidelijk beeld kun-
nen vormen. De aanbesteder kiest uit
de gegadigden die voldoen aan de
eisen, bedoeld in artikel 11, eerste lid,
degene die het meest geschikt is om in
het team te worden opgenomen.

Artikel 6  Technische specificaties
1. De technische specificaties, bedoeld
in de bij deze regeling behorende bijla-
ge I, worden vermeld in de algemene
documenten of in de contractuele docu-
menten die bij elk werk behoren.
2. Onverminderd de verplichte nationa-
le technische voorschriften, worden
technische specificaties door de aanbe-
steder aangegeven door:
a. verwijzing naar nationale normen

waarin de Europese normen zijn omge-
zet,
b. verwijzing naar Europese technische
goedkeuringen, of
c. verwijzing naar gemeenschappelijke
technische specificaties.
3. De aanbesteder mag van het tweede
lid afwijken indien:
a. de normen, de Europese technische
goedkeuringen of de gemeenschappe-
lijke technische specificaties geen bepa-
lingen bevatten inzake de vaststelling
van de overeenstemming of indien er
geen technische middelen zijn om de
overeenstemming van een produkt met
deze normen of deze Europese techni-
sche goedkeuringen of deze gemeen-
schappelijke technische specificaties
afdoende vast te stellen;
b. de toepassing van deze normen, deze
Europese technische goedkeuringen of
deze gemeenschappelijke technische
specificaties de aanbesteder verplicht
tot het gebruik van produkten of van
materiaal dat met de reeds door de
aanbesteder gebruikte apparatuur
onverenigbaar is dan wel tot buitenspo-
rig hoge kosten of tot onevenredig
grote technische moeilijkheden leidt; de
aanbesteder kan dit echter slechts doen
in het kader van een welomschreven en
schriftelijk vastgelegde strategie met
het oog op een overgang binnen een
gestelde termijn naar Europese normen,
Europese technische goedkeuringen of
gemeenschappelijke technische specifi-
caties;
c. het desbetreffende werk werkelijk
innoverend is, waardoor de aanwen-
ding van bestaande normen, Europese
technische goedkeuringen of gemeen-
schappelijke technische specificaties
niet dienstig zou zijn. 
4. De aanbesteder die zich beroept op
een of meer van de in het derde lid
genoemde gevallen, dient de redenen
daartoe, tenzij zulks niet mogelijk is, te
vermelden in de in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen
bekendgemaakte aankondiging van de
aanbesteding, of in het bestek, en in elk
geval in zijn interne documentatie.
De aanbesteder verstrekt deze informa-
tie desgevraagd aan de lid-staten en
aan de Commissie van de Europese
Gemeenschappen.
5. Indien terzake geen Europese nor-
men, Europese technische goedkeurin-
gen of gemeenschappelijke technische
specificaties bestaan:
a. worden de technische specificaties
aangegeven door verwijzing naar de

nationale technische specificaties, waar-
van is erkend dat zij aan de fundamen-
tele voorschriften in de communautaire
richtlijnen inzake de technische harmo-
nisatie voldoen, volgens de in die richt-
lijnen bepaalde procedures en met
name volgens de procedures van richt-
lijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21
december 1988 betreffende de onder-
linge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-
Staten inzake voor de bouw bestemde
produkten (PbEG 1989, L 40), zoals
gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van
de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 22 juli 1993
(PbEG 1993, L 220);
b. kunnen de technische specificaties
worden aangegeven door verwijzing
naar de nationale technische specifica-
ties inzake het ontwerpen, het bereke-
nen en het uitvoeren van het werk en
het gebruik van de produkten;
c. kunnen de technische specificaties
worden aangegeven door verwijzing
naar andere documenten. In dat geval
dient in volgorde van voorkeur te wor-
den verwezen:
– naar nationale normen waarin de
door het land van de aanbesteder aan-
vaarde internationale normen zijn
omgezet;
– naar andere nationale normen en
nationale technische goedkeuringen
van het land van de aanbesteder;
– naar iedere norm.
6. Tenzij dergelijke specificaties door de
aard van het werk worden gerechtvaar-
digd, is de aanbesteder niet gerechtigd
tot het opnemen in de contractclausules
die voor een bepaald werk gelden, van
technische specificaties die produkten
van een bepaald fabrikaat of van een
bepaalde herkomst of bijzondere werk-
wijzen vermelden, waardoor bepaalde
ondernemingen worden begunstigd of
uitgeschakeld. De aanbesteder is met
name niet gerechtigd merken, octrooi-
en of typen of een bepaalde oorsprong
of produktie aan te duiden. Indien het
de aanbesteder niet mogelijk is door
middel van voldoende nauwkeurige en
voor alle betrokkenen begrijpelijke
technische specificaties de aard van het
werk te omschrijven, is de aanbesteder
gerechtigd tot een aanduiding als hier-
voorbedoeld, mits deze vergezeld gaat
van de vermelding ’of daarmee over-
eenstemmend’.
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Artikel 7  Uitsluiting van deelneming
aan een aanbesteding
1. Van deelneming aan een aanbeste-
ding kan worden uitgesloten een ieder:
a. die in staat van faillissement of van
liquidatie verkeert, die zijn werkzaam-
heden heeft gestaakt, of die het voor-
werp is van een surséance van betaling
of een akkoord dan wel in een andere
soortgelijke toestand verkeert ingevol-
ge een gelijkaardige procedure waarin
de nationale wettelijke regeling voor-
ziet;
b. wiens faillissement is aangevraagd of
tegen wie een procedure van surséance
van betaling of akkoord dan wel een
andere soortgelijke procedure, die in de
nationale wettelijke regeling is voor-
zien, aanhangig is gemaakt;
c. die bij een vonnis dat in kracht van
gewijsde is gegaan, veroordeeld is
geweest voor een delict dat de profes-
sionele integriteit van de aannemer in
het gedrang brengt;
d. die in de uitoefening van zijn beroep
een ernstige fout heeft begaan, vastge-
steld op elke grond die de aanbesteder
aannemelijk kan maken;
e. die niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan ten aanzien van de betaling
van de sociale verzekeringsbijdragen
overeenkomstig de wettelijke bepalin-
gen van het land waar hij gevestigd is
of die van het land van de aanbesteder;
f. die niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan ten aanzien van de betaling
van zijn belastingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land
waar hij gevestigd is of van het land
van de aanbesteder;
g. die zich in ernstige mate schuldig
heeft gemaakt aan valse verklaringen
bij het verstrekken van de inlichtingen
die overeenkomstig de artikelen 12 tot
en met 15 kunnen worden verlangd.
2. Indien de aanbesteder van een
inschrijver of gegadigde het bewijs ver-
langt dat hij niet in een van de in het
eerste lid onder a, b, c, e en f genoem-
de omstandigheden verkeert, aanvaardt
hij als voldoende bewijs:
– voor a, b en c een uittreksel uit het
strafregister of, bij ontbreken daarvan,
een gelijkwaardig document, afgege-
ven door een gerechtelijke of bevoegde
overheidsinstantie van het land van
oorsprong of van herkomst en waaruit
blijkt dat aan deze eisen is voldaan;
– voor e en f een door een bevoegde
instantie van de betrokken lid-staat
afgegeven getuigschrift.
3. Indien geen document of getuig-
schrift als bedoeld in het tweede lid,

door het desbetreffende land wordt
afgegeven, kan het worden vervangen
door een verklaring onder ede of – in
de lid-staten waar niet in een eed is
voorzien – door een plechtige verkla-
ring die door de betrokkene is afgelegd
ten overstaan van een gerechtelijke of
overheidsinstantie, een notaris of een
bevoegde beroepsorganisatie van het
land van oorsprong of herkomst.

Hoofdstuk II  Openbare aanbesteding

Artikel 8  Omschrijving
Een openbare aanbesteding is een aan-
besteding, die algemeen bekend wordt
gemaakt en waarbij een ieder kan
inschrijven.

Artikel 9  Aankondiging; bekendmaking
1. Met inachtneming van artikel 61 doet
een aanbesteder het voornemen om
een werk openbaar aan te besteden
door middel van een aankondiging
bekendmaken in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen. Hij
maakt dit voornemen tevens bekend in
de Nederlandse Staatscourant of in een
landelijk verspreid vakblad. Hij kan
voorts dit voornemen op andere wijze
bekendmaken. De termijn tussen de
dag van verzending van de aankondi-
ging, bedoeld in artikel 61, en de dag
van aanbesteding bedraagt ten minste
52 dagen.
2. De termijn, bedoeld in het eerste lid,
kan worden verkort tot een termijn die
voor degenen die voornemens zijn op
het werk in te schrijven lang genoeg is
om een geldige inschrijving in te die-
nen, en die doorgaans niet korter is dan
36 dagen, doch in ieder geval niet kor-
ter dan 22 dagen, indien
a. de aanbesteder de vooraankondi-
ging, bedoeld in artikel 60, ten minste
52 dagen en ten hoogste 12 maanden
voor de toezending van de aankondi-
ging, bedoeld in artikel 61, aan het
Bureau voor officiële publicaties der
Europese Gemeenschappen heeft toe-
gezonden, en
b. de vooraankondiging, bedoeld in
artikel 60, ten minste evenveel gege-
vens bevat als vermeld in model B van
de bij deze regeling behorende bijlage
II, voorzover die gegevens op de datum
van de bekendmaking van de vooraan-
kondiging beschikbaar zijn.
3. De aankondiging en de bekendma-
king, bedoeld in het eerste lid, worden
opgesteld overeenkomstig model B van
de bij deze regeling behorende bijlage
II. 

Artikel 10  Bestek
1. Het bestek vermeldt naam en adres
van de aanbesteder.
2. Het bestek dient uiterlijk 10 dagen na
de datum van verzending van de aan-
kondiging, bedoeld in artikel 9, eerste
lid, tot het tijdstip van de aanbesteding
voor een ieder ter inzage te liggen. Een
afdruk van het bestek dient tegen bet-
aling van de kosten van een afdruk ver-
krijgbaar te zijn. Voor zover tijdig aan-
gevraagd, moet de aanbesteder een
ieder die een daartoe strekkend ver-
zoek heeft gedaan, binnen 6 dagen na
ontvangst van dat verzoek, een afdruk
van het bestek tegen betaling van de
kosten van die afdruk toezenden.
Indien het bestek wegens zijn omvang
niet kan worden verstrekt binnen deze
termijn dienen de in artikel 9, eerste en
tweede lid, genoemde termijnen dien-
overeenkomstig te worden verlengd. 
3. Het bestek vermeldt alle maatschap-
pelijke, technische, organisatorische en
financieel-economische eisen waaraan
een inschrijver op zowel de dag van
aanbesteding als de dag van opdracht-
verlening moet voldoen, alsmede de
gegevens die moeten worden overge-
legd om in aanmerking te kunnen
komen voor de opdracht van het werk,
tenzij in de bekendmaking is vermeld,
dat de daarin gegeven opsommingen
van eisen en over te leggen gegevens
uitputtend zijn.
4. Het bestek vermeldt voorts, indien de
aanbesteder zich het recht voorbehoudt
het werk op te dragen aan de inschrij-
ver met de economisch meest voordeli-
ge aanbieding, bedoeld in artikel 31,
derde lid, onder b, alle gunningscriteria
die anders zijn dan het gunningscriteri-
um van de laagste prijs, alsmede de
gegevens die moeten worden overge-
legd om in aanmerking te kunnen
komen voor de opdracht van het werk,
tenzij in de bekendmaking is vermeld,
dat de daarin gegeven opsommingen
van gunningscriteria en over te leggen
gegevens uitputtend zijn. De aanbeste-
der vermeldt de gunningscriteria zo
mogelijk in afnemende volgorde van
het belang dat hij er aan hecht.
5. De aanbesteder geeft in het bestek
aan bij welke dienst of diensten een
inschrijver de terzake dienende infor-
matie kan verkrijgen over de verplich-
tingen ingevolge de regelingen inzake
arbeidsbescherming en arbeidsvoor-
waarden, die op de plaats waar het
werk wordt uitgevoerd gelden en die
van toepassing zijn op de werkzaamhe-
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den die tijdens de uitvoering op het
werkterrein worden verricht.
6. De aanbesteder verplicht de inschrij-
vers bij hun inschrijving aan te geven,
dat zij bij de voorbereiding van hun
inschrijving rekening hebben gehouden
met de verplichtingen ingevolge de
regelingen inzake arbeidsbescherming
en arbeidsvoorwaarden die gelden op
de plaats waar het werk wordt uitge-
voerd. Zulks vormt geen beletsel voor
de toepassing van artikel 63 inzake de
verificatie van abnormaal lage inschrij-
vingen. 

Artikel 11  Eisen, criteria
1. De in het bestek of de in de aankon-
diging en de bekendmaking vermelde
maatschappelijke, technische, organisa-
torische en financieel-economische
eisen alsmede de daarin vermelde eisen
inzake overlegging van gegevens die-
nen objectief, eenduidig en met de arti-
kelen 7, 12, 13 en 15 in overeenstem-
ming te zijn, alsmede in redelijke
verhouding te staan tot de aard en de
omvang van het werk.
2. De in het bestek of de in de aankon-
diging en de bekendmaking vermelde
gunningscriteria, die anders zijn dan
het gunningscriterium van de laagste
prijs, kunnen naar gelang van de aard
van het werk variëren en onder andere
betrekking hebben op prijs, verreken-
prijs of -prijzen, gebruikskosten, renta-
biliteit, uitvoeringstermijn en techni-
sche, kwalitatieve of architectonische
waarde, doch mogen niet de begroting
van de inschrijver betreffen.

Artikel 12  Financiële en economische
draagkracht
1. In het algemeen kan de financiële en
economische draagkracht van een
inschrijver worden aangetoond door
een of meer van de volgende referen-
ties:
a. passende bankverklaringen;
b. overlegging van balansen of van uit-
treksels uit de balansen van het aanne-
mingsbedrijf, indien de wetgeving van
het land van vestiging van het aanne-
mingsbedrijf de bekendmaking van
balansen voorschrijft;
c. een verklaring betreffende de totale
omzet en de omzet aan werken van het
aannemingsbedrijf over de laatste drie
boekjaren.
2. De aanbesteder geeft in de aankon-
diging en de bekendmaking de referen-
ties aan die hij verlangt evenals de
andere, niet in het eerste lid genoemde

bewijsstukken die moeten worden over-
gelegd.
3. Indien een inschrijver wegens
gegronde redenen niet in staat is de
door de aanbesteder gevraagde refe-
renties over te leggen, kan de financiële
en economische draagkracht van deze
inschrijver worden aangetoond met
andere documenten die de aanbesteder
geschikt acht.

Artikel 13  Technische bekwaamheid 
1. De technische bekwaamheid van een
inschrijver kan worden aangetoond:
a. door studie- en beroepsdiploma’s van
de inschrijver en/of van zijn stafperso-
neel en in het bijzonder van degenen
die met de leiding van de werken zijn
belast;
b. door een lijst van de in de laatste vijf
jaren uitgevoerde werken; deze lijst
wordt voor de belangrijkste werken
gestaafd door verklaringen inzake de
goede uitvoering. In deze verklaringen
dienen het bedrag van de werken, als-
mede tijd en plaats van uitvoering te
worden vermeld, en voorts moet eruit
blijken of zij vakkundig zijn verricht en
op regelmatige wijze tot een goed eind
zijn gebracht. De bevoegde autoriteit
zal de verklaringen in voorkomend
geval rechtstreeks aan de aanbesteder
toezenden;
c. door een verklaring welke de outilla-
ge, het materieel en de technische uit-
rusting vermeldt, waarover de inschrij-
ver voor de uitvoering van het werk
beschikt;
d. door een verklaring betreffende de
gemiddelde jaarlijkse personeelsbezet-
ting van de inschrijver en de omvang
van de staf gedurende de laatste drie
jaren;
e. door een verklaring waarin de al dan
niet tot het bedrijf van de inschrijver
behorende technici of technische orga-
nen worden vermeld, waarover de
inschrijver voor de uitvoering van het
werk beschikt.
2. De aanbesteder geeft in de aankon-
diging en de bekendmaking aan welke
van de in het eerste lid bedoelde refe-
renties hij verlangt.

Artikel 14  Aanvulling van getuigschrif-
ten en bescheiden 
Binnen de grenzen, gesteld in de artike-
len 7, 12 en 13 kan de aanbesteder ver-
langen dat de inschrijver de overgeleg-
de getuigschriften en bescheiden
aanvult of nader toelicht.

Artikel 15  Bewijs van inschrijving op
een lijst van erkende aannemingsbedrij-
ven 
1. Het in het land van vestiging op een
officiële lijst van erkende aannemings-
bedrijven ingeschreven aannemingsbe-
drijf kan bij elke aanbesteding een
bewijs van inschrijving aan de aanbeste-
der overleggen. Op dit bewijs worden
de referenties vermeld op grond waar-
van de inschrijving op die lijst mogelijk
was, alsmede de classificatie welke deze
lijst behelst.
2. De door de bevoegde autoriteiten
bevestigde inschrijving op een dergelij-
ke lijst vormt jegens de aanbesteder
slechts in de zin van artikel 7, eerste lid,
onder a tot en met d en g, artikel 12,
eerste lid, onder b en c, artikel 13, eer-
ste lid, onder b en d, en niet in de zin
van artikel 12, eerste lid, onder a, en
artikel 13, eerste lid, onder a, c en e,
een vermoeden van geschiktheid voor
de werken die met de classificatie van
het aannemingsbedrijf op de lijst over-
eenkomen.
3. De gegevens welke uit de inschrijving
op een officiële lijst kunnen worden
afgeleid, kunnen niet ter discussie wor-
den gesteld. Niettemin kan, met betrek-
king tot de betaling van de bijdragen
aan de sociale verzekering, bij de aan-
besteding een aanvullende verklaring
van elk ingeschreven aannemingsbedrijf
worden verlangd.
4. De aanbesteder past de voorgaande
leden van dit artikel op een aanne-
mingsbedrijf dat gevestigd is in een
ander land alleen toe, indien in dat
land een officiële lijst van erkende aan-
nemingsbedrijven bestaat.

Artikel 16  Inlichtingen
1. Van de verstrekte inlichtingen – voor
zover die dienen tot aanvulling of wijzi-
ging van het bestek dan wel de kosten,
de duur of de wijze van de uitvoering
van het werk kunnen beinvloeden – en
van de vragen die schriftelijk zijn
gesteld door degenen die jegens de
aanbesteder blijk hebben gegeven
voornemens te zijn op het werk in te
schrijven of bij dat werk belang heb-
ben, wordt door of namens de aanbe-
steder een nota van inlichtingen opge-
maakt.
2. Van een gehouden aanwijzing ter
plaatse wordt door of namens de aan-
besteder een proces-verbaal van aanwij-
zing opgemaakt.
3. De nota van inlichtingen en het pro-
ces-verbaal van aanwijzing worden
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door of namens de aanbesteder onder-
tekend en liggen ter inzage gedurende
ten minste 7 dagen voorafgaand aan de
dag van de aanbesteding op de in de
bekendmaking, bedoeld in artikel 9,
aangegeven plaats of plaatsen. 
Uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de
dag van de aanbesteding worden door
of namens de aanbesteder, tegen bet-
aling van de kosten van een afdruk, van
de nota van inlichtingen en het proces-
verbaal van aanwijzing afschriften vers-
trekt aan een ieder, die jegens de aan-
besteder blijk heeft gegeven
voornemens te zijn op het werk in te
schrijven of bij dat werk belang te heb-
ben.
Indien de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing wegens
hun omvang niet binnen uiterlijk 6
dagen voorafgaand aan de dag van de
aanbesteding kunnen worden verstrekt
dienen de termijnen, genoemd in arti-
kel 9, eerste en tweede lid, dienover-
eenkomstig te worden verlengd. 
4. Indien de inschrijvingen slechts na
een bezichtiging ter plaatse of na een
inzage ter plaatse van de bij het bestek
behorende stukken kunnen worden
gedaan, dienen de termijnen, genoemd
in artikel 9, eerste en tweede lid, dien-
overeenkomstig te worden verlengd. 
5. In de gevallen, bedoeld in het derde
lid, laatste volzin, en het vierde lid,
wordt in de nota van inlichtingen een
nieuw tijdstip voor de aanbesteding
vermeld, welk tijdstip de aanbesteder
onverwijld doet bekendmaken op de
wijze, bedoeld in artikel 9, eerste lid. 
6. Een ieder, die voornemens is op het
werk in te schrijven, is gerechtigd de
nota van inlichtingen en het proces-ver-
baal van aanwijzing te waarmerken.
7. Alle verstrekte inlichtingen of gege-
ven aanwijzingen als bedoeld in dit arti-
kel zijn, voor zover die inlichtingen of
aanwijzingen zijn opgenomen in de
nota van inlichtingen of in het proces-
verbaal van aanwijzing, voor elke
inschrijver bindend.

Artikel 17  Details, monsters
Aan hen die blijk gegeven hebben of
voornemens zijn op het werk in te
schrijven of die bij het werk belang
hebben, wordt zoveel mogelijk de gele-
genheid geboden kennis te nemen van
details van hoofdconstructies en onder-
delen, alsmede van monsters die het
algemene karakter van de leveringen
aangeven. Van een en ander wordt in
de nota van inlichtingen  dan wel in het
proces-verbaal van aanwijzing melding

gemaakt. Het staat de hiervoor
genoemden vrij die details en monsters
te waarmerken.

Artikel 18  Inschrijving
1. De aanbesteding geschiedt bij
inschrijving.
2. De inschrijver dient op de dag van
inschrijving te beschikken over een – op
aanvraag van de aanbesteder te over-
handigen – bewijs van inschrijving in
het beroepsregister van het land waar
hij is gevestigd, alsmede een door hem
ondertekende verklaring dat hij op de
dag van de inschrijving voldoet aan de
eisen die verbonden zijn aan de uitoe-
fening van het aannemingsbedrijf of,
indien hij gevestigd is in een land waar
een officiële lijst van erkende aanne-
mingsbedrijven als bedoeld in artikel
15, eerste lid, bestaat, een bewijs van
inschrijving op die lijst.
3. Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in
artikel 19, eerste lid, moet in een enve-
loppe zijn gesloten, die op duidelijke
wijze dient te zijn voorzien van de ver-
melding op welk werk het inschrijvings-
biljet betrekking heeft, alsmede, in
geval van verdeling van het werk in
percelen, op welk perceel of op welke
combinatie van percelen.
4. Een inschrijver is gerechtigd op het in
de bekendmaking vermelde adres zelf
het biljet in de daarvoor bestemde
afgesloten en verzegelde bus te depo-
neren.
5. Indien een inschrijver van zijn
bevoegdheid, bedoeld in het vierde lid,
geen gebruik maakt, wordt het inschrij-
vingsbiljet, na ontvangst op het in de
bekendmaking vermelde adres, door of
namens de aanbesteder in de bus gede-
poneerd.
6. Het inschrijvingsbiljet mag tot het
tijdstip van de aanbesteding in de bus
worden gedeponeerd.
7. Een inschrijver draagt het risico van
de goede en tijdige aanwezigheid van
zijn biljet in de bus.
8. Een inschrijver kan tot het tijdstip van
de aanbesteding door middel van een
duidelijke, ondertekende verklaring,
waarmee op dezelfde wijze dient te
worden gehandeld als met het inschrij-
vingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

Artikel 19  Inschrijvingsbiljet
1. Elk inschrijvingsbiljet moet door de
inschrijver zijn ondertekend en zijn
ingericht volgens model G van de bij
deze regeling behorende bijlage III.
2. Indien in het bestek is bepaald dat de
inschrijver bij zijn inschrijving verreken-

prijzen moet opgeven, moet een door
de inschrijver ondertekende staat, inge-
richt volgens model G 1 van de bij deze
regeling behorende bijlage III, bij het
inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.
3. Indien in het bestek of de bekendma-
king is bepaald dat de inschrijver bij de
inschrijving gegevens als bedoeld in
artikel 10, derde en vierde lid, moet ver-
strekken, moeten deze gegevens wor-
den gevoegd bij het inschrijvingsbiljet,
bedoeld in het eerste lid, waarvan zij
dan onderdeel uitmaken.
4. Indien in het bestek of de bekendma-
king is bepaald dat de inschrijver bij de
inschrijving naast de gegevens, bedoeld
in artikel 10, derde en vierde lid, dan
wel in plaats van die gegevens, andere
gegevens moet verstrekken, dient de
inschrijver de ondertekende beschei-
den, die deze gegevens bevatten, in
een afzonderlijke dichte enveloppe te
sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld
de naam en het adres van de inschrijver,
alsmede op welk werk, op welk perceel
of op welke combinatie van percelen
die bescheiden betrekking hebben.
5. De enveloppe, bedoeld in het vierde
lid, dient in de enveloppe, bedoeld in
artikel 18, derde lid, te worden gesloten
en maakt deel uit van de inschrijving.

Artikel 20  Inschrijving op werk ver-
deeld in percelen
Indien het werk verdeeld is in percelen,
kan worden ingeschreven op elk per-
ceel afzonderlijk en – tenzij het tegen-
deel in de bekendmaking, het bestek of
de nota van inlichtingen is bepaald –
tevens op een aantal samengevoegde
percelen en op het totaal van de perce-
len. Voor elke  inschrijving moet een
afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de
daarbij behorende bescheiden worden
ingeleverd.

Artikel 21  Inschrijving op werk van op
te geven omvang
Indien de aanbesteding een werk
betreft van door de inschrijver bij diens
inschrijving op te geven omvang voor
een in het bestek of de nota van inlich-
tingen vermeld bedrag, wordt in het
bestek of de nota van inlichtingen aan-
gegeven op welke wijze het inschrij-
vingsbiljet moet worden ingericht.

Artikel 22  Gezamenlijke inschrijving
1. Indien twee of meer inschrijvers teza-
men inschrijven, kan, wanneer het werk
aan hen tezamen zal worden opgedra-
gen, worden geëist dat zij tezamen een
bepaalde rechtsvorm aannemen.
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2. Indien twee of meer inschrijvers teza-
men inschrijven, zijn zij hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de nakoming van alle uit
de overeenkomst van aanneming voort-
vloeiende verplichtingen. Zij zijn ver-
plicht in het inschrijvingsbiljet een van
hen aan te wijzen om hen in alle
opzichten te vertegenwoordigen.

Artikel 23  Inschrijving onder voorwaar-
den
Indien aan een inschrijving voorwaar-
den zijn verbonden, wordt de inschrij-
ving geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 24  Alternatieve inschrijvingen
1.1. Indien voor de opdracht van een
werk het criterium van de economisch
meest voordelige aanbieding wordt
gehanteerd, staat het een inschrijver
vrij om, naast een aanbieding overeen-
komstig het bestek en de nota van
inlichtingen, bij de inschrijving alterna-
tieve aanbiedingen in te dienen, tenzij
in de bekendmaking, bedoeld in artikel
9, anders is bepaald.
2. De aanbesteder mag een ingediende
alternatieve aanbieding niet verwerpen
om de enkele reden dat deze is opge-
steld met gebruikmaking van techni-
sche specificaties die zijn omschreven
door verwijzing naar nationale normen,
waarin Europese normen zijn omgezet,
naar Europese technische goedkeurin-
gen, naar gemeenschappelijke techni-
sche specificaties als bedoeld in artikel
6, tweede lid, dan wel naar nationale
technische specificaties als bedoeld in
artikel 6, vijfde lid, onder a en b.
3. Een alternatieve aanbieding wordt
alleen in beschouwing genomen, indien
deze: 
a. betrekking heeft op een wezenlijke
wijziging van de voorgeschreven con-
structie, de bouwstoffen, de werkwijze
of de hulpmiddelen en 
b. naar het oordeel van de aanbesteder
in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is
aan hetgeen is voorgeschreven.
4. Een alternatieve aanbieding moet
worden ingediend op een afzonderlijk
inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is
aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet
betrekking heeft op een alternatieve
aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient
vergezeld te gaan van een duidelijke
omschrijving van hetgeen de alternatie-
ve aanbieding inhoudt.
5. Artikel 23 is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 25  Inschrijving op varianten in
het bestek
1. Indien in het bestek of in de nota van
inlichtingen varianten als zodanig wor-
den omschreven, staat het een inschrij-
ver vrij om op een of meer varianten in
te schrijven, tenzij in het bestek of in de
nota van inlichtingen inschrijving op
alle varianten verplicht is gesteld.
2. Een inschrijver dient voor elke
variant, waarop hij inschrijft, een afzon-
derlijk inschrijvingsbiljet in te dienen.
De inschrijver geeft op het inschrijvings-
biljet duidelijk aan op welke variant de
inschrijving betrekking heeft.
3. Artikel 23 is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 26  Termijn van gestanddoening
1. De inschrijver moet zijn aanbieding
gestand doen gedurende 30 dagen na
de dag, waarop de aanbesteding heeft
plaatsgevonden, tenzij in de bekendma-
king, het bestek of de nota van inlich-
tingen een andere termijn is gesteld.
2. De aanbesteder kan verzoeken de
termijn van gestanddoening te verlen-
gen. Het verzoek tot verlenging van de
termijn van gestanddoening wordt niet
gedaan aan de inschrijver die naar het
oordeel van de aanbesteder zeer waar-
schijnlijk niet in aanmerking komt voor
de opdracht van het werk. Aan een
zodanig verzoek kan door de inschrijver
geen aanspraak op de opdracht worden
ontleend.

Artikel 27  Verduidelijking van de aan-
bieding
Een inschrijver kan zijn aanbieding na
het tijdstip van de aanbesteding niet
wijzigen of aanvullen, tenzij het de
inschrijver betreft aan wie de aanbeste-
der overweegt het werk overeenkom-
stig artikel 31, derde lid, op te dragen
en de aanbesteder aan deze inschrijver
een verzoek tot  wijziging of aanvulling
heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek
kan door de inschrijver geen aanspraak
op de opdracht worden ontleend.

Artikel 28  Aanbesteding
1. Degene die de aanbesteding houdt,
opent de inschrijvingsbiljetten in het
openbaar op de plaats en op het tijdstip
van de aanbesteding, zoals deze in de
bekendmaking, bedoeld in artikel 9,
zijn vermeld.
2. Hij leest de namen van de inschrijvers
duidelijk op alsmede de in de inschrij-
vingsbiljetten genoemde bedragen,
voor welke zij aanbieden het werk aan
te nemen dan wel de hoeveelheid werk,

die zij overeenkomstig artikel 21 willen
verrichten. Vervolgens leest hij de
namen en de bedragen dan wel de hoe-
veelheden werk op, vermeld in de
inschrijvingsbiljetten, die betrekking
hebben op alternatieve aanbiedingen.
In de op te lezen bedragen is de omzet-
belasting niet begrepen.
3. Indien een prijs zowel in cijfers als in
letters is vermeld en deze niet met
elkaar overeenstemmen, geldt de prijs
in letters.
4. Van de in het oog vallende onregel-
matigheden in de  inschrijvingsbiljetten
wordt melding gemaakt. Degene, die
de aanbesteding houdt, doet evenwel
geen uitspraak over de geldigheid of
ongeldigheid van de inschrijvingsbiljet-
ten; de beoordeling hiervan geschiedt
door de aanbesteder met inachtneming
van artikel 30.

Artikel 29  Proces-verbaal van aanbeste-
ding
1. Van het verloop van de aanbesteding
wordt proces-verbaal opgemaakt vol-
gens model H van de bij deze regeling
behorende bijlage III. Het proces-ver-
baal wordt ondertekend door degene
die de aanbesteding houdt. 
2. Belangstellenden kunnen op het
adres, genoemd in de bekendmaking,
bedoeld in artikel 9, het proces-verbaal
van aanbesteding inzien of een afschrift
hiervan verkrijgen.

Artikel 30  Ongeldigheid van de inschrij-
vingen
Inschrijvingen, die niet voldoen aan de
inhoudelijke eisen, gesteld in deze
regeling, de bekendmaking, het bestek
of de nota van inlichtingen, zijn ongel-
dig. 

Artikel 31  Keuze aannemer 
1. De aanbesteder is niet verplicht het
werk op te dragen.
2. Voor de opdracht van het werk
komen alleen inschrijvers in aanmerking
die zowel op de dag van aanbesteding
als op de dag van opdrachtverlening
voldoen aan de eisen die in het bestek
en de bekendmaking zijn vermeld. 
3. Onverminderd het tweede lid
geschiedt de opdracht van  het werk
aan: 
a. de inschrijver die de laagste prijs
heeft aangeboden;
b. de inschrijver met de economisch
meest voordelige aanbieding, indien in
de bekendmaking of het bestek over-
eenkomstig artikel 10, vierde lid, een of
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meer gunningscriteria zijn vermeld die
anders zijn dan alleen de laagste prijs.
4. De aanbesteder neemt slechts kennis
van de bescheiden  die zijn gesloten in
de enveloppe, bedoeld in artikel 19,
vierde lid, voor zover deze betrekking
hebben op de aanbieding van de
inschrijver, die ingevolge het derde lid
van dit artikel voor de opdracht van het
werk in aanmerking komt. De overige
enveloppen zendt de aanbesteder
ongeopend aan de daarop vermelde
inschrijvers terug.
5. In afwijking van het tweede en derde
lid is de aanbesteder niet gehouden het
werk op te dragen aan de daarvoor in
aanmerking komende inschrijver, indien
deze inschrijver bij de aanbesteding of
bij een aanbesteding, die minder dan
vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden,
in strijd met de waarheid de verklaring,
bedoeld in artikel 18, tweede lid, heeft
ondertekend en afgegeven.
6. Een inschrijver kan de aanbesteder
schriftelijk verzoeken in kennis te wor-
den gesteld van de redenen die ertoe
hebben geleid dat het werk niet aan
hem is opgedragen. De aanbesteder
deelt binnen 15 dagen na ontvangst
van het verzoek aan de verzoeker
schriftelijk deze redenen mede alsook
de naam van degene aan wie het werk
is opgedragen.
7. Onverminderd het zesde lid doet de
aanbesteder voorts aan iedere inschrij-
ver wiens aanbieding voldoet aan aan
de eisen die in het bestek en de
bekendmaking zijn vermeld, medede-
ling van de kenmerken en de relatieve
voordelen van de aanbieding van dege-
ne aan wie het werk is opgedragen, als-
mede van diens naam.
8. De aanbesteder kan besluiten van de
in het zevende lid bedoelde gegevens
geen mededeling te doen, indien open-
baarmaking van die gegevens:
a. de toepassing van enige wettelijke
bepaling in de weg staat;
b. in strijd is met het openbaar belang;
c. schade kan toebrengen aan de recht-
matige commerciële belangen van
bepaalde openbare of particuliere
ondernemingen, dan wel
d. de eerlijke mededinging tussen de
aannemers kan schaden.
9. Voor de opdracht van het werk vol-
gens een alternatieve aanbieding komt
uitsluitend de inschrijver in aanmerking
die deze aanbieding heeft gedaan.
10.Indien het werk mede omvat het
door een inschrijver maken van een
ontwerp, komt voor de opdracht van
het werk volgens een ingediend ont-

werp uitsluitend de inschrijver in aan-
merking van wie het des betreffende
werk afkomstig is. 
11. Indien twee of meer inschrijvers
gelijkelijk voor de opdracht van het
werk in aanmerking komen, beslist het
lot aan wie van hen het werk zal wor-
den opgedragen. De desbetreffende
inschrijvers worden er tijdig van in ken-
nis gesteld, dat een loting zal plaatsvin-
den en waar, wanneer en door wie de
loting zal worden gehouden. Zij zijn
bevoegd daarbij in persoon of bij
gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Artikel 32  Opdracht
1. De overeenkomst van aanneming van
werk komt tot stand door de opdracht
van het werk op grond van het inschrij-
vingsbiljet.
2. De opdracht geschiedt door de aan-
besteder door middel van een schrifte-
lijke mededeling, waaronder tevens
wordt verstaan een telegram, telexbe-
richt of telefax. Een telegram, telexbe-
richt of telefax wordt onverwijld per
brief door de aanbesteder bevestigd.
3. De datum van de opdracht is die van
de verzending van de mededeling,
bedoeld in het tweede lid.
4. Tegelijk met of zo spoedig mogelijk
na de schriftelijke mededeling, bedoeld
in het tweede lid, wordt aan de aanne-
mer toegezonden een door of namens
de opdrachtgever gewaarmerkt:
a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet
met de eventuele staat van verreken-
prijzen, 
b. exemplaar van het bestek en de daar-
bij behorende tekeningen, 
c. afschrift van de nota van inlichtingen
en 
d. afschrift van het proces-verbaal van
aanwijzing.

Artikel 33  Zekerheidstelling
1. Een aanbesteder mag uitsluitend van
de inschrijver aan wie hij voornemens is
het werk op te dragen zekerheidstelling
bedingen.
2. Het bedrag van de zekerheid mag
het bedrag, dat terzake van zekerheids-
telling voor de nakoming van de uit de
overeenkomst van aanneming voor-
vloeiende verplichtingen in de bekend-
making of in het bestek is genoemd,
niet te boven gaan.
3. In afwijking van het tweede lid mag
een aanbesteder, indien hij het werk
overeenkomstig een alternatieve aan-
bieding wil opdragen aan de inschrijver
die de alternatieve aanbieding heeft
gedaan, van die inschrijver zekerheids-

telling verlangen die het in de bekend-
making of het bestek genoemde
bedrag te boven gaat, met dien ver-
stande dat het bedrag van de zeker-
heidstelling een tiende van de som
waarvoor de inschrijver heeft aangebo-
den het werk uit te voeren niet te
boven mag gaan.

Hoofdstuk III  Aanbesteding met 
voorafgaande selectie

Artikel 34  Omschrijving
1. Een aanbesteding met voorafgaande
selectie is een aanbesteding, die alge-
meen bekend wordt gemaakt, waarbij
een ieder zich als gegadigde kan aan-
melden en waarvoor een aantal
gegadigden tot inschrijving kan worden
uitgenodigd. 
2. Wanneer een aanbesteder de in het
eerste lid genoemde wijze van aanbe-
steding toepast, mag hij het aantal
gegadigden vaststellen dat hij voorne-
mens is tot inschrijving uit te nodigen.
Dit aantal wordt genoemd in de aan-
kondiging en de bekendmaking,
bedoeld in artikel 35, en mag niet min-
der bedragen dan vijf.
3. Indien van toepassing van het twee-
de lid wordt afgezien, mag de aanbe-
steder een minimum en een maximum
aangeven waartussen het aantal
gegadigden zal liggen dat hij voorne-
mens is tot inschrijving uit te nodigen.
Dit minimum aantal en dit maximum
aantal worden dan aangegeven in de
aankondiging en de bekendmaking,
bedoeld in artikel 35. Deze aantallen
hangen af van de aard van het uit te
voeren werk. Het minimum aantal mag
niet minder bedragen dan vijf. Het
maximum aantal kan worden vastge-
steld op twintig.
4. Het aantal tot inschrijving uit te nodi-
gen gegadigden moet in ieder geval
groot genoeg zijn om een daadwerke-
lijke mededinging te waarborgen.

Artikel 35  Aankondiging; bekendma-
king
1. Met inachtneming van artikel 61 doet
degene die voornemens is een werk
met voorafgaande selectie aan te beste-
den, dit voornemen door middel van
een aankondiging bekendmaken in het
Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen. Hij maakt dit voorne-
men tevens bekend in de Nederlandse
Staatscourant of in een landelijk ver-
spreid vakblad. Hij kan voorts dit voor-
nemen op andere wijze bekendmaken.
Bij het bekend maken vermeldt hij dat
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een ieder zich schriftelijk kan aanmel-
den om voor een uitnodiging tot
inschrijving in aanmerking te kunnen
komen.
2. De aankondiging en de bekendma-
king, bedoeld in het eerste lid, worden
opgesteld overeenkomstig model C van
de bij deze regeling behorende 
bijlage II. 

Artikel 36  Eisen
1. De eisen, genoemd in punt 10 van de
in artikel 35, tweede lid, bedoelde aan-
kondiging en bekendmaking dienen
objectief en eenduidig te zijn, alsmede
in redelijke verhouding te staan tot de
aard en de omvang van het werk.
2. De in het eerste lid bedoelde eisen
dienen voorts in overeenstemming te
zijn met de artikelen 7, 12, 13 en 15.

Artikel 37  Aanmelding als gegadigde;
uitnodiging tot inschrijving
1. De termijn voor de ontvangst van de
aanmeldingen wordt door de aanbeste-
der vastgesteld op ten minste 37 dagen,
te rekenen vanaf de datum van verzen-
ding van de aankondiging. Gegadigden
dienen in dat geval hun aanmelding in
per brief, telegram, telexbericht, telefax
of telefonisch. In de laatste vier geval-
len moet de aanmelding worden beves-
tigd per brief, die wordt verzonden
vóór het verstrijken van de hiervoor
genoemde termijn.
2. Wanneer het om dringende redenen
onmogelijk is de in het eerste lid
bedoelde termijn in acht te nemen, kan
de aanbesteder de termijn verkorten
tot ten minste 15 dagen, te rekenen
vanaf de datum van verzending van de
aankondiging.
Gegadigden dienen in dat geval hun
aanmelding langs de snelst mogelijke
kanalen te verzenden. Indien de aan-
melding per telegram, telexbericht,
telefax of telefonisch geschiedt, dient
zij te worden bevestigd per brief die
wordt verzonden vóór het verstrijken
van de hiervoor genoemde termijn.
3. Tenzij de aanbesteder besluit geen
der gegadigden een uitnodiging tot
inschrijving te zenden, nodigt hij de
gegadigden die voldoen aan de eisen
bedoeld in artikel 36 uit tot inschrijving. 
4. Indien de aanbesteder op grond van
artikel 34, tweede lid, in de aankondi-
ging en in de bekendmaking het aantal
gegadigden heeft aangegeven dat hij
voornemens is tot inschrijving uit te
nodigen en het aantal gegadigden dat
voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel
36 groter is dan het aangegeven aantal,

beslist het lot of een andere objectieve
methode wie van hen tot inschrijving
zal worden uitgenodigd. Deze methode
wordt in de aankondiging en in de
bekendmaking vermeld. Het aantal
gegadigden dat wordt uitgenodigd is
dan gelijk aan het aangegeven aantal.
Ingeval van loting geschiedt deze ten
overstaan van een notaris. De desbe-
treffende gegadigden worden er tijdig
van in kennis gesteld, dat een loting zal
plaatsvinden en waar, wanneer en door
wie de loting zal worden gehouden.
5. Indien de aanbesteder, overeenkom-
stig artikel 34, derde lid, in de aankon-
diging en in de bekendmaking een
minimum en een maximum heeft aan-
gegeven waartussen het aantal
gegadigden zal liggen dat hij voorne-
mens is tot inschrijving uit te nodigen
en het aantal gegadigden dat voldoet
aan de eisen, bedoeld in artikel 36, gro-
ter is dan het uit te nodigen aantal, is
het vierde lid van overeenkomstige toe-
passing.
6. De uitnodigingen worden gelijktijdig
en schriftelijk aan de daartoe gekozen
gegadigden verzonden. Bij de uitnodi-
gingsbrief moeten het bestek en de
aanvullende stukken worden ingeslo-
ten. Artikel 10, vijfde en zesde lid, is van
overeenkomstige toepassing.
7. De uitnodiging tot inschrijving bevat
een verwijzing naar de in artikel 35
genoemde bekendmaking en vermeldt: 
a. waar, wanneer en onder welke voor-
waarden extra exemplaren van het
bestek verkrijgbaar zijn;
b. waar en wanneer inlichtingen zullen
worden gegeven;
c. waar en wanneer een eventuele aan-
wijzing ter plaatse wordt gehouden; 
d. waar en op welke data het bestek, de
nota van inlichtingen en het proces-ver-
baal van aanwijzing ter inzage liggen;
e. de uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen, het adres waar
deze moeten worden ingediend en de
taal of talen waarin zij moeten worden
gesteld;
f. plaats en tijdstip van aanbesteding;
g. aanduiding van de stukken, die zono-
dig door de gegadigde ter staving van
de gegevens, bedoeld in artikel 36, of
ter aanvulling op die gegevens moeten
worden overgelegd;
h. voor zover vereist de in artikel 10,
vierde lid, bedoelde gunningscriteria en
gegevens.

Artikel 38  Verzending uitnodiging tot
inschrijving
1. De termijn tussen de dag van verzen-

ding van de uitnodigingen, bedoeld in
artikel 37, derde lid, en de dag van de
aanbesteding bedraagt ten minste 40
dagen. Deze termijn kan worden ver-
kort tot 26 dagen, indien:
a. de aanbesteder de vooraankondi-
ging, bedoeld in artikel 60, ten minste
52 dagen en ten hoogste 12 maanden
voor de toezending van de aankondi-
ging, bedoeld in artikel 61, aan het
Bureau voor officiële publicaties der
Europese Gemeenschappen heeft toe-
gezonden, en
b. de vooraankondiging, bedoeld in
artikel 60, ten minste evenveel gege-
vens bevat als vermeld in model C van
de bij deze regeling behorende bijlage
II of, in voorkomend geval, in model D
van de bij deze regeling behorende bij-
lage II, voorzover die gegevens op de
datum van de bekendmaking van de
vooraankondiging beschikbaar zijn.
2. Indien de inschrijvingen slechts na
een bezichtiging ter plaatse of na inza-
ge ter plaatse van de bij het bestek
behorende stukken kunnen worden
gedaan, worden de in het vorige lid
bedoelde termijnen dienovereenkom-
stig verlengd. 
3. Wanneer het om dringende redenen
onmogelijk is de in de vorige leden
bedoelde termijnen in acht te nemen,
kan de aanbesteder de termijn voor de
ontvangst van de inschrijvingen bepa-
len op ten minste 10 dagen, te rekenen
vanaf de datum van de uitnodiging. De
uitnodigingen tot inschrijving dienen in
dat geval langs de snelst mogelijke
kanalen te worden verzonden. 
4. De aanbesteder verzendt, gelijktijdig
met de uitnodigingen, aan een door
hem niet gekozen gegadigde bericht,
dat hij niet wordt uitgenodigd.
5. Een niet gekozen gegadigde kan de
aanbesteder binnen 15 dagen na ont-
vangst van het bericht schriftelijk ver-
zoeken in kennis te worden gesteld van
de redenen die ertoe hebben geleid dat
hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder
deelt binnen 15 dagen na ontvangst
van dit verzoek aan de verzoeker schrif-
telijk deze redenen mede.

Artikel 39  Inschrijving en aanbesteding
Op de inschrijving en aanbesteding,
bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de artike-
len 10, vierde lid, 11, tweede lid, en 16
tot en met 33 van overeenkomstige toe-
passing, met dien verstande dat: 
a. in afwijking van artikel 16, derde lid,
afschriften van de nota van inlichtingen
en van het proces-verbaal van aanwij-
zing, in de gevallen genoemd in artikel
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37, tweede lid en 38, derde lid, ten min-
ste vier dagen vóór de aanbesteding
worden verstrekt;
b. het in artikel 16, derde lid, genoem-
de afschrift van de nota van inlichtin-
gen en, voor zover van toepassing, van
het proces-verbaal van aanwijzing, door
of namens de aanbesteder slechts
wordt of worden verstrekt aan een
gegadigde die voor inschrijving op het
werk is uitgenodigd; 
c. de gelegenheid om kennis te nemen
van details van hoofdconstructies en
onderdelen, alsmede van monsters, die
het algemene karakter van de leverin-
gen aangeven, als bedoeld in artikel 17,
slechts aan een gegadigde die voor
inschrijving op het werk is uitgenodigd,
wordt geboden; 
d. de termijn van gestanddoening,
bedoeld in artikel 26, eerste lid, op 30
dagen gehandhaafd blijft, tenzij in de
uitnodiging tot inschrijving, het bestek
of de nota van inlichtingen een andere
termijn is gesteld; 
e. bij de opening van de inschrijvingsbil-
jetten, bedoeld in artikel 28, eerste lid,
alleen de inschrijvers in persoon of bij
gemachtigde tegenwoordig mogen
zijn;  
f. in afwijking van artikel 29, tweede
lid, alleen de inschrijvers kennis kunnen
nemen van het proces-verbaal van aan-
besteding.

Hoofdstuk IV
Onderhandelingsprocedure met vooraf-
gaande bekendmaking

Artikel 40  Omschrijving
Een onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking is een
aanbesteding, die algemeen bekend
wordt gemaakt en waarbij een ieder
zich als gegadigde kan aanmelden,
waarna de aanbesteder met door hem
zelf gekozen gegadigden overleg
pleegt, en via onderhandelingen met
een aantal van hen de contractuele
voorwaarden vaststelt. Dit aantal
bedraagt ten minste drie, op voorwaar-
de dat er voldoende geschikte gegadig-
den zijn.

Artikel 41  Toepassingsmogelijkheden
1. De in dit hoofdstuk omschreven wijze
van aanbesteding kan slechts in de vol-
gende gevallen door de aanbesteder
worden toegepast:
a. indien de inschrijvingen, gedaan in
het kader van de openbare aanbeste-
ding of aanbesteding met voorafgaan-
de selectie, onregelmatig zijn, mits de

oorspronkelijke voorwaarden voor de
opdracht niet wezenlijk zijn gewijzigd;
b. indien in het kader van de openbare
aanbesteding of de aanbesteding met
voorafgaande selectie slechts inschrij-
vingen zijn gedaan die onaanvaardbaar
zijn volgens de nationale, met de voor-
schriften van titel IV van de
Coördinatierichtlijn in overeenstem-
ming zijnde bepalingen, mits de oor-
spronkelijke voorwaarden voor de
opdracht niet wezenlijk worden zijn
gewijzigd;
c. indien het werken betreft die uitslui-
tend worden uitgevoerd ten behoeve
van onderzoek, proefneming of ontwik-
keling en niet met het doel winst te
maken of de kosten van onderzoek en
ontwikkeling te dekken; 
d. in buitengewone gevallen, indien het
werken betreft waarvan de aard en de
onzekere omstandigheden een algeme-
ne vaststelling vooraf van de totale prijs
niet mogelijk maken.
2. Wanneer de onderhandelingsproce-
dure, bedoeld in dit hoofdstuk, wordt
toegepast in een der gevallen,
genoemd in het eerste lid onder a en b,
blijven de in artikel 42 genoemde aan-
kondiging en bekendmaking achterwe-
ge indien de aanbesteder al diegenen
tot het voeren van onderhandelingen
uitnodigt die voldoen aan de in de oor-
spronkelijke bekendmaking gestelde
eisen en die gedurende de voorafgaan-
de openbare aanbesteding of de aanbe-
steding met voorafgaande selectie
inschrijvingen hebben gedaan die in
overeenstemming zijn met de formele
eisen van de desbetreffende procedure.

Artikel 42  Aankondiging; bekendma-
king
1. Op de aankondiging en de bekend-
making is artikel 35, eerste lid, van
overeenkomstige toepassing.
2. De aankondiging en de bekendma-
king, bedoeld in het eerste lid, worden
opgesteld overeenkomstig model D van
de bij deze regeling behorende bijlage
II.

Artikel 43  Eisen
1. De eisen, genoemd in punt 9 van de
in artikel 42 bedoelde aankondiging en
bekendmaking, dienen objectief en
eenduidig te zijn, alsmede in redelijke
verhouding te staan tot de aard en de
omvang van het werk.
2. De in het eerste lid bedoelde eisen
dienen voorts in overeenstemming te
zijn met de artikelen 7, 12, 13 en 15.

Artikel 44  Aanmelding als gegadigde 
Op de aanmelding als gegadigde is arti-
kel 37, eerste en tweede lid, van over-
eenkomstige toepassing.

Artikel 45  Uitnodiging tot het voeren
van overleg
1. Tenzij de aanbesteder besluit geen
der gegadigden een uitnodiging te zen-
den tot het voeren van overleg, nodigt
hij een aantal van de gegadigden die
voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel
43, uit tot het voeren van overleg als
bedoeld in artikel 46.
2. De uitnodiging tot het voeren van
overleg vermeldt waar en wanneer het
overleg tussen de aanbesteder en de
desbetreffende gegadigde zal plaats-
vinden, alsmede het tijdstip waarop
uiterlijk overeenstemming, als bedoeld
in artikel 46, eerste lid, dient te zijn
bereikt. De termijn tussen de dag van
verzending van de uitnodiging tot het
voeren van overleg en de dag waarop
het overleg gevoerd wordt, bedraagt
ten minste 14 dagen.
3. De uitnodigingen tot het voeren van
overleg worden gelijktijdig en schrifte-
lijk langs de snelst mogelijke kanalen
aan de daartoe gekozen gegadigden
verzonden. Bij de uitnodigingsbrief
moeten het bestek en de aanvullende
stukken worden ingesloten. Artikel 10,
vijfde en zesde lid, is van overeenkom-
stige toepassing.
4. De aanbesteder verzendt, gelijktijdig
met de uitnodigingen, aan een niet tot
het voeren van overleg uitgekozen
gegadigde bericht dat hij niet wordt
uitgenodigd.
5. Een niet tot het voeren van overleg
gekozen gegadigde kan de aanbesteder
binnen 15 dagen na ontvangst van het
bericht schriftelijk verzoeken in kennis
te worden gesteld van de redenen die
ertoe hebben geleid dat hij niet is uit-
genodigd. De aanbesteder deelt binnen
15 dagen na ontvangst van dit verzoek
aan de verzoeker schriftelijk deze rede-
nen mede.

Artikel 46  Overleg over het werk en de
voorwaarden
1. Het met een uitgenodigde gegadigde
te voeren overleg strekt ertoe overeen-
stemming te bereiken over de inhoud
van een of meer door de gegadigde in
te dienen voorstellen tot aanpassing
van het hem gezonden bestek.
2. Het in het eerste lid bedoelde overleg
kan onder meer de technische, uitvoe-
ringstechnische, organisatorische en
kostentechnische aspecten van het uit
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te voeren werk betreffen, doch in elk
geval niet de prijs.
3. De aanbesteder maakt van het ver-
loop van het overleg met iedere
gegadigde een afzonderlijk proces-ver-
baal op dat door beide partijen wordt
ondertekend en dat nauwkeurig de
inhoud weergeeft van:
a. de mogelijkheden tot de aanpassing
van het bestek waarvan door de
gegadigde of de aanbesteder in het
overleg melding is gemaakt en 
b. de voorstellen tot aanpassing van het
bestek waarover overeenstemming is
bereikt.
De aanbesteder verstrekt de desbe-
treffende gegadigde een afschrift van
het proces-verbaal.
4. Van de mogelijkheden tot aanpassing
van het bestek die door gegadigden in
het overleg zijn genoemd, alsmede van
de voorstellen tot aanpassing van het
bestek waarover door de aanbesteder
met gegadigden overeenstemming is
bereikt, worden noch door de aanbe-
steder, noch door gegadigden tot het
tijdstip van de opdracht mededelingen
aan andere gegadigden gedaan.

Artikel 47  Uitnodiging tot inschrijving 
1. Tenzij de aanbesteder besluit geen
der gegadigden een uitnodiging tot
inschrijving te zenden, nodigt hij een
aantal van de gegadigden met wie het
in artikel 46 bedoelde overleg tot over-
eenstemming heeft geleid uit om een
inschrijving in te dienen. Dit aantal
bedraagt ten minste drie, op voorwaar-
de dat er voldoende geschikte gegadig-
den zijn.
2. De uitnodiging tot inschrijving ver-
meldt:
a. de uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen, het adres waar
deze moeten worden ingediend en de
taal of talen waarin zij moeten worden
gesteld en 
b. plaats en tijdstip van de aanbeste-
ding.
3. De uitnodiging tot inschrijving gaat
vergezeld van een exemplaar van het
na het overleg met de desbetreffende
gegadigde aangepaste bestek.
4. Indien de aangepaste bestekken
inhoudelijk aan elkaar gelijk blijken,
wordt dit in de uitnodiging tot inschrij-
ving vermeld. In dat geval is artikel 50
niet van toepassing.

Artikel 48  Verzending uitnodiging tot
inschrijving
1. De termijn tussen de dag van verzen-
ding van de schriftelijke uitnodigingen,

bedoeld in artikel 47, en de dag van
aanbesteding bedraagt ten minste 14
dagen.
2. De uitnodigingen worden gelijktijdig
en schriftelijk langs de snelst mogelijke
kanalen aan de daartoe gekozen
gegadigden verzonden. 
3. De aanbesteder verzendt, gelijktijdig
met de uitnodigingen bedoeld in het
tweede lid, aan een door hem niet
gekozen gegadigde bericht, dat hij niet
wordt uitgenodigd.
4. Een niet gekozen gegadigde kan de
aanbesteder binnen 15 dagen na ont-
vangst van het bericht schriftelijk ver-
zoeken in kennis te worden gesteld van
de redenen die ertoe hebben geleid dat
hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder
deelt binnen 15 dagen na ontvangst
van dit verzoek aan de verzoeker schrif-
telijk deze redenen mede.

Artikel 49  Inschrijving en aanbesteding
1. Op de inschrijving en aanbesteding
zijn de artikelen 10, vierde lid, 11, twee-
de lid, 17 tot en met 26, 28, derde lid,
29, eerste lid, en 30 van overeenkomsti-
ge toepassing, met dien verstande dat:
a. de gelegenheid om kennis te nemen
van details van hoofdconstructies en
onderdelen, alsmede van monsters, die
het algemene karakter van de leverin-
gen aangeven, als bedoeld in artikel 17,
slechts aan een gegadigde die voor
inschrijving op het werk is uitgenodigd,
wordt geboden; 
b. de termijn van gestanddoening,
bedoeld in artikel 26, eerste lid, op 30
dagen gehandhaafd blijft, tenzij in de
uitnodiging tot inschrijving, het bestek,
de nota van inlichtingen of tijdens de
onderhandelingen, bedoeld in artikel
50, een andere termijn is gesteld.
2. Indien de uitnodiging tot inschrijving
overeenkomstig artikel 47, vierde lid,
vermeldt dat de aangepaste bestekken
aan elkaar gelijk zijn, is naast de in het
eerste lid genoemde bepalingen tevens
artikel 27 op de inschrijving en aanbe-
steding van toepassing.

Artikel 50  Onderhandelingen na de
inschrijving
1. Naar aanleiding van de gedane
inschrijvingen kan de aanbesteder met
een of meer van de inschrijvers gelijktij-
dig onderhandelingen voeren. De
inschrijvers zullen geen belemmeringen
opwerpen tegen het door de aanbeste-
der met andere inschrijvers voeren van
zodanige onderhandelingen.
2. De aanbesteder maakt van de naar
aanleiding van de met elke inschrijver

gevoerde onderhandelingen een pro-
ces-verbaal op dat door beide partijen
wordt ondertekend en nauwkeurig
weergeeft:
a. het verloop van de onderhandelin-
gen;
b. de mogelijkheden tot aanpassing van
het bestek en de inschrijving waarvan
door de inschrijver of de aanbesteder
tijdens de onderhandelingen melding is
gemaakt en 
c. de aanpassingen van het bestek en de
inschrijving waarover tijdens de onder-
handelingen met de desbetreffende
inschrijver overeenstemming is bereikt.
De aanbesteder verstrekt de desbe-
treffende inschrijver een afschrift van
het proces-verbaal.
3. Van op enig moment door inschrij-
vers gedane prijsaanbiedingen, alsmede
van de inhoud en het verloop van de
met inschrijvers gevoerde onderhande-
lingen, worden noch door de aanbeste-
der, noch door inschrijvers tot het tijd-
stip van de opdracht mededelingen
gedaan aan andere inschrijvers.

Artikel 51  Keuze aannemer 
1. De aanbesteder is niet verplicht het
werk op te dragen.
2. Voor de opdracht van het werk
komen alleen inschrijvers in aanmerking
die zowel op de dag van aanbesteding
als op de dag van opdrachtverlening
voldoen aan de eisen die in het bestek
en de bekendmaking zijn vermeld.
3. Onverminderd het tweede lid
geschiedt de opdracht aan de inschrij-
ver met de economisch meest voordeli-
ge aanbieding, welke tot stand kan zijn
gekomen na onderhandelingen als
bedoeld in artikel 50.
4. In afwijking van het tweede en derde
lid is de aanbesteder niet gehouden het
werk op te dragen aan de daarvoor in
aanmerking komende inschrijver, indien
deze inschrijver bij de aanbesteding of
bij een aanbesteding, die minder dan
vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden,
in strijd met de waarheid de verklaring,
bedoeld in artikel 18, tweede lid, heeft
ondertekend en afgegeven.
5. Een inschrijver kan de aanbesteder
schriftelijk verzoeken in kennis te wor-
den gesteld van de redenen die ertoe
hebben geleid dat het werk niet aan
hem is opgedragen. De aanbesteder
deelt binnen 15 dagen na ontvangst
van het verzoek aan de verzoeker
schriftelijk deze redenen mede alsook
de naam van degene aan wie het werk
is opgedragen.
6. Onverminderd het vijfde lid doet de
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aanbesteder voorts aan iedere inschrij-
ver wiens aanbieding voldoet aan de
eisen die in het bestek en de bekend-
making zijn vermeld, mededeling van
de kenmerken en de relatieve voorde-
len van de aanbieding van degene aan
wie het werk is opgedragen, alsmede
van diens naam.
7. De aanbesteder kan besluiten van de
in het zesde lid bedoelde gegevens
geen mededeling te doen, indien open-
baarmaking van die gegevens:
a. de toepassing van enige wettelijke
bepaling in de weg staat;
b. in strijd is met het openbaar belang;
c. schade kan toebrengen aan de recht-
matige commerciële belangen van
bepaalde openbare of particuliere
ondernemingen, dan wel
d. de eerlijke mededinging tussen de
aannemers kan schaden.
8. Voor de opdracht van het werk vol-
gens een alternatieve aanbieding komt
uitsluitend de inschrijver in aanmerking
die deze aanbieding heeft gedaan.
9. Indien het werk mede omvat het
door een inschrijver maken van een
ontwerp, komt voor de opdracht van
het werk volgens een ingediend ont-
werp uitsluitend de inschrijver in aan-
merking van wie het desbetreffende
ontwerp afkomstig is. 
10.Indien twee of meer inschrijvers
gelijkelijk voor de opdracht van het
werk in aanmerking komen, beslist het
lot aan wie van hen het werk zal wor-
den opgedragen. De desbetreffende
inschrijvers worden er tijdig van in ken-
nis gesteld, dat een loting zal plaatsvin-
den en waar, wanneer en door wie de
loting zal worden gehouden. Zij zijn
bevoegd daarbij in persoon of bij
gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Artikel 52  Opdracht
1. De overeenkomst van aanneming van
werk komt tot stand door de opdracht
van het werk op grond van het inschrij-
vingsbiljet of het resultaat van de
onderhandelingen, bedoeld in artikel
50, tweede lid, onder c.
2. Op de opdracht is artikel 32, tweede,
derde en vierde lid, van overeenkomsti-
ge toepassing.

Artikel 53  Zekerheidstelling
Op de zekerheidstelling is artikel 33 van
overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk V
Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking

Artikel 54  Omschrijving
Een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking is een
aanbesteding, waarbij de aanbesteder
met een of meer door hem zelf geko-
zen gegadigden overleg pleegt en via
onderhandelingen met een of meer van
hen de contractuele voorwaarden vast-
stelt.

Artikel 55  Toepassingsmogelijkheden
1. De in dit hoofdstuk omschreven wijze
van aanbesteding kan slechts in de vol-
gende gevallen door de aanbesteder
worden toegepast:
a. indien in het kader van de openbare
aanbesteding of de aanbesteding met
voorafgaande selectie geen inschrijvin-
gen of geen passende inschrijvingen
zijn gedaan, mits de oorspronkelijke
voorwaarden voor de opdracht niet
wezenlijk worden gewijzigd. Aan de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen wordt op haar ver-
zoek een verslag voorgelegd;
b. voor werken waarvan de uitvoering
om technische of artistieke redenen of
om redenen van bescherming van exclu-
sieve rechten slechts aan een bepaald
aannemingsbedrijf kan worden toever-
trouwd;
c. voor zover zulks strikt noodzakelijk is,
indien de termijnen voor de openbare
aanbesteding, de aanbesteding met
voorafgaande selectie dan wel de
onderhandelingsprocedure met vooraf-
gaande bekendmaking wegens dwin-
gende spoed, als gevolg van gebeurte-
nissen die door de betrokken
aanbesteder niet konden worden voor-
zien, niet in acht kunnen worden geno-
men. De omstandigheden waarop ter
verantwoording van de dwingende
spoed een beroep wordt gedaan,
mogen in geen geval aan de aanbeste-
der te wijten zijn;
d. voor aanvullende werken die niet in
het oorspronkelijk gegunde project of
in het eerste contract waren opgeno-
men en die als gevolg van onvoorziene
omstandigheden noodzakelijk zijn
geworden voor de uitvoering van het
daarin beschreven werk, mits de gun-
ning geschiedt aan de aannemer die dit
werk uitvoert:
– wanneer deze werken uit technisch of
economisch oogpunt niet zonder over-
wegende bezwaren voor de aanbeste-

der van de hoofdopdracht kunnen wor-
den gescheiden, of
– wanneer deze werken, hoewel zij
kunnen worden gescheiden van de uit-
voering van de oorspronkelijke
opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor
de vervolmaking van het werk waarop
die opdracht betrekking heeft.
Het gezamenlijk bedrag van de
opdrachten, geplaatst ter zake van de
aanvullende werken, mag echter niet
hoger zijn dan 50% van het bedrag van
de hoofdopdracht; 
e. ingeval van nieuwe werken, bestaan-
de uit de herhaling van soortgelijke
werken die door dezelfde aanbesteder
aan de met een eerste opdracht belaste
aannemer worden toevertrouwd, mits
deze werken overeenstemmen met een
basisproject dat het voorwerp vormde
van een eerste opdracht die werd
geplaatst overeenkomstig de openbare
aanbestedingsprocedure of de aanbe-
stedingsprocedure met voorafgaande
selectie.
De mogelijkheid om deze procedure
toe te passen moet reeds bij het uit-
schrijven van de aanbesteding van het
eerste deel van het werk worden ver-
meld. Tot deze procedure kan slechts
worden overgegaan gedurende een
periode van drie jaar volgend op de
oorspronkelijke opdracht.
2. Indien de onderhandelingsprocedure,
bedoeld in dit hoofdstuk, wordt toege-
past in het geval, genoemd in het eer-
ste lid, onder c, kan de aanbesteder kor-
tere termijnen toepassen dan zijn
genoemd in artikel 45, tweede lid en
artikel 48, eerste lid. In dit geval wor-
den de kortere termijnen genoemd in
de uitnodigingen, bedoeld in de artike-
len 45 en 47.

Artikel 56  Uitnodiging tot het voeren
van overleg; eisen
1. Op de uitnodiging tot het voeren van
overleg is artikel 45, tweede en derde
lid, van overeenkomstige toepassing.
2. Indien in de uitnodiging maatschap-
pelijke, technische, organisatorische of
financieel-economische eisen waaraan
gegadigden moeten voldoen zijn ver-
meld, dienen deze objectief en eendui-
dig te zijn, alsmede in redelijke verhou-
ding te staan tot de aard en de omvang
van het werk.
3. De in het tweede lid bedoelde eisen
dienen voorts in overeenstemming te
zijn met de artikelen 7, 12, 13 en 15.
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Artikel 57  Overeenkomstige 
bepalingen
Op de onderhandelingsprocedure,
bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de artike-
len 46 tot en met 53 van overeenkom-
stige toepassing, met dien verstande
dat in afwijking van artikel 47, eerste
lid, een uitnodiging om een inschrijving
in te dienen aan een of meer gegadig-
den kan worden gedaan.

Hoofdstuk VI  Concessie-overeenkomst

Artikel 58  Aankondiging; bekendma-
king
1. Met inachtneming van artikel 61 doet
een aanbesteder het voornemen om
een concessie-overeenkomst te sluiten
ten minste 52 dagen vóór het tijdstip,
waarop inschrijvingen op de concessie
moeten zijn ingediend, door middel van
een aankondiging bekendmaken in het
Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen. Hij maakt dit voorne-
men tevens bekend in de Nederlandse
Staatscourant of in een landelijk ver-
spreid vakblad. Hij kan voorts dit voor-
nemen op andere wijze bekendmaken.
2. De aankondiging en de bekendma-
king, bedoeld in het eerste lid, worden
opgesteld overeenkomstig model F 
van de bij deze regeling behorende 
bijlage II.

Artikel 59  Uitbesteding aan derden
De aanbesteder kan:
– hetzij de concessiehouder verplichten
om opdrachten van ten minste 30% van
de totale waarde van het werk waar-
voor een concessie wordt verleend aan
derden uit te besteden, met dien ver-
stande dat de mogelijkheid wordt
opengelaten dat de gegadigden dit
percentage verhogen. Dit minimumper-
centage dient in de concessie-overeen-
komst te worden vermeld;
– hetzij de gegadigden voor de conces-
sie verzoeken zelf in hun aanbiedingen
aan te geven welk percentage van de
totale waarde van het werk waarvoor
de concessie wordt verleend, zij in voor-
komend geval aan derden denken uit te
besteden.

Hoofdstuk VII
Voorinformatieprocedure

Artikel 60  Vooraankondiging
1. De aanbesteder geeft in een voor-
aankondiging, die wordt opgesteld
overeenkomstig model A van de bij
deze regeling behorende bijlage II, de
hoofdkenmerken weer van de opdracht

of opdrachten voor de uitvoering van
werken die hij voornemens is te plaat-
sen. De vooraankondiging verschaft op
nauwkeurige wijze de in het model
gevraagde inlichtingen.
2. De aanbesteder zendt deze vooraan-
kondiging zo spoedig mogelijk na het
besluit tot goedkeuring van het aanbe-
stedingsprogramma langs de meest pas-
sende kanalen toe aan het Bureau voor
officiële publikaties der Europese
Gemeenschappen. De aanbesteder
moet de datum van verzending kunnen
aantonen.
3. De aanbesteder maakt de in het eer-
ste lid bedoelde vooraankondiging
tevens bekend in de Nederlandse
Staatscourant of in een landelijk ver-
spreid vakblad. Deze bekendmaking
mag niet plaatsvinden vóór de in het
tweede lid bedoelde datum van verzen-
ding van de vooraankondiging aan het
Bureau voor officiële publikaties der
Europese Gemeenschappen, welke
datum in de bekendmaking moet wor-
den vermeld. Deze bekendmaking mag
geen andere gegevens bevatten dan die
welke verschijnen in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Hoofdstuk VIII  Publikatievoorschriften

Artikel 61  Aankondiging en bekendma-
king; algemeen
1. De aankondiging wordt opgesteld
overeenkomstig de in bijlage II van
deze regeling opgenomen modellen en
verschaft op nauwkeurige wijze de in
het desbetreffende model gevraagde
inlichtingen. De aanbesteder zendt de
aankondiging zo snel mogelijk en langs
de meest passende kanalen aan het
Bureau voor officiële publikaties der
Europese Gemeenschappen. Indien zich
het geval van artikel 37, tweede lid,
eerste volzin, voordoet, moet de aan-
kondiging per telegram, telexbericht of
telefax aan genoemd bureau worden
verzonden. 
2. De aanbesteder moet de datum van
verzending van de in het eerste lid
bedoelde aankondiging kunnen aanto-
nen.
3. De bekendmaking in de Nederlandse
Staatscourant of in een landelijk ver-
spreid vakblad mag eerst plaatsvinden
na de in het eerste lid bedoelde verzen-
ding van de aankondiging en dient als-
dan te geschieden uiterlijk binnen vier
dagen daarna. De datum van verzen-
ding van de aankondiging dient in de
bekendmaking te worden vermeld.
Deze bekendmaking mag geen andere

gegevens bevatten dan die welke ver-
schijnen in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Hoofdstuk IX
Motiveringsverplichtingen

Artikel 62  Motivering niet-plaatsen
opdracht of herbeginnen van de aanbe-
steding
De aanbesteder stelt de gegadigden of
inschrijvers zo spoedig mogelijk en des-
gevraagd schriftelijk in kennis van de
besluiten die zijn genomen inzake de
gunning van de opdracht, met inbegrip
van de redenen waarom hij heeft beslo-
ten een werk niet op te dragen dan wel
de procedure opnieuw te beginnen. Hij
stelt ook het Bureau voor officiële
publikaties der Europese
Gemeenschappen van deze besluiten in
kennis.

Artikel 63  Motivering in geval van
abnormaal lage inschrijvingen
1. Indien inschrijvingen zijn gedaan die
in verhouding tot het uit te voeren
werk abnormaal laag lijken te zijn, ver-
zoekt de aanbesteder, vóór hij deze
inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk
om die preciseringen over de samenstel-
ling van de inschrijving die hij dienstig
acht en onderzoekt hij deze samenstel-
ling, waarbij hij rekening houdt met de
verstrekte motivering.
2. De aanbesteder kan motiveringen in
aanmerking nemen die betrekking heb-
ben op de zuinigheid van het bouw-
procédé, de gekozen technische oploss-
ingen, de uitzonderlijk technische
omstandigheden waarvan de inschrijver
kan profiteren voor de uitvoering van
het werk of de originaliteit van diens
ontwerp.
3. Indien uitsluitend de laagste prijs als
gunningscriterium geldt, is de aanbeste-
der verplicht de Commissie van de
Europese Gemeenschappen mede te
delen welke te laag beoordeelde
inschrijvingen zijn afgewezen.

Artikel 64  Proces-verbaal van opdracht-
verlening
1. De opdrachtgever stelt van de
opdrachtverlening een proces-verbaal
op dat ten minste het volgende bevat:
a. de naam en het adres van de aanbe-
steder, het voorwerp en de waarde van
de opdracht;
b. de namen van de gekozen gegadig-
den of inschrijvers, met motivering van
die keuze;
c. de namen van de niet gekozen
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gegadigden of inschrijvers en de rede-
nen daartoe;
d. de naam van de begunstigde en de
motivering van de keuze van zijn aan-
bieding, alsmede, indien bekend, het
gedeelte van de opdracht dat de
begunstigde voornemens is door der-
den in onderaanneming te laten uitvoe-
ren.
2. Indien de onderhandelingsprocedure
met dan wel zonder voorafgaande
bekendmaking is toegepast, bevat het
proces-verbaal, bedoeld in het eerste
lid, tevens een toelichting van de in de
artikelen 41 en 55 genoemde omstan-
digheden die de aanwending van deze
procedures rechtvaardigen.
3. Dit proces-verbaal of de hoofdpunten
hieruit wordt door de opdrachtgever
desgevraagd toegezonden aan de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 65  Informatie betreffende
opdrachtverlening.
1. De aanbesteder die een opdracht
heeft verleend doet het resultaat door
middel van een aankondiging bekend-
maken. Hij zendt hiertoe deze aankon-
diging uiterlijk 48 dagen na de verle-
ning van de desbetreffende opdracht
langs de meest passende kanalen aan
het Bureau voor officiële publikaties
der Europese Gemeenschappen. 
2. Het eerste lid vindt geen toepassing
op de gegevens overeenkomstig model
E van de bij deze regeling behorende
bijlage II waarvan openbaarmaking in
de weg staat aan toepassing van de
wet, in strijd is met het openbaar
belang, schade zou kunnen toebrengen
aan rechtmatige commerciële belangen
van bepaalde overheids- of particuliere
ondernemingen dan wel de eerlijke
mededinging tussen aannemingsbedrij-
ven zou kunnen aantasten.
3. De opdrachtgever moet de datum
van verzending van de in het eerste lid
bedoelde aankondiging kunnen aanto-
nen.
4. De aankondiging wordt opgesteld
overeenkomstig model E, genoemd in
het tweede lid. De aankondiging ver-
schaft op nauwkeurige wijze de in het
model gevraagde inlichtingen.
5. De bekendmaking in de Nederlandse
Staatscourant of in een landelijk ver-
spreid vakblad mag niet plaatsvinden
vóór de in het eerste lid genoemde
datum van verzending van de aankon-
diging aan het Bureau, welke datum in
de bekendmaking moet worden ver-
meld. Deze bekendmaking mag geen

andere gegevens bevatten dan die
welke verschijnen in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 66  Inlichtingen over eventuele
onderaanneming
1. De aanbesteder kan inlichtingen vra-
gen over het gedeelte van de opdracht
dat de inschrijver eventueel door der-
den in onderaanneming wil laten uit-
voeren.
2. Een verzoek om inlichtingen, als
bedoeld in het eerste lid, moet door de
aanbesteder in het bestek worden ver-
meld. De inschrijver dient dan in zijn
aanbieding mede te delen welk gedeel-
te van de opdracht hij eventueel voor-
nemens is door derden in onderaanne-
ming te laten uitvoeren. Deze
mededeling laat de aansprakelijkheid
van de hoofdaannemer onverlet.

Hoofdstuk X  Beslechting van 
geschillen

Artikel 67  Geschillen
1. Een geschil tussen de bij de aanbeste-
ding betrokkenen – daaronder begre-
pen een geschil dat slechts door een
van de betrokkenen als zodanig wordt
beschouwd –, dat ontstaat naar aanlei-
ding van een aanbesteding waarop
deze regeling van toepassing is, wordt
beslecht door arbitrage overeenkomstig
de regelen bedoeld in de statuten van
de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze
drie maanden voor de dag van de alge-
mene bekendmaking van de aanbeste-
ding of van de uitnodiging tot inschrij-
ving luidden.
2. Onder betrokkenen, als bedoeld in
het eerste lid, wordt tevens verstaan
een vereniging van aannemingsbedrij-
ven met volledige rechtsbevoegdheid,
die zich tot doel stelt zowel de collectie-
ve als de individuele belangen van haar
leden te behartigen.
3. Degene, die een geschil, als bedoeld
in het eerste lid, later dan drie maan-
den na de datum van de opdracht,
bedoeld in artikel 32, derde lid, aanhan-
gig maakt, is niet ontvankelijk in het-
geen hij vordert, tenzij het geschil
voortvloeit uit een omstandigheid,
welke eerst na het verloop van die ter-
mijn is gebleken. In dit laatste geval
gaat de termijn van drie maanden in op
de dag dat de desbetreffende omstan-
digheid is gebleken.
4. Indien bij een in kracht van gewijsde
gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak
van het scheidsgerecht geheel of

gedeeltelijk nietig wordt verklaard,
heeft elk van de partijen het recht het
geschil, voor zover het dientengevolge
onbeslist is gebleven, opnieuw overeen-
komstig dit artikel te doen beslechten.
De vordering is niet ontvankelijk, indien
de vordering later dan drie maanden na
het in kracht van gewijsde gaan van de
rechterlijke uitspraak bij de Raad van
Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland aanhangig wordt gemaakt.
Degene die als scheidsman of secretaris
aan de nietig verklaarde beslissing
heeft medegewerkt, is niet gerechtigd
aan de behandeling van laatstbedoelde
vordering medewerking te verlenen.

Hoofdstuk XI  Overgangs- en 
slotbepalingen

Artikel 68  Overgangsbepaling
Deze regeling is niet van toepassing op
aanbestedingen die voor het tijdstip
van inwerkingtreding van deze regeling
bekend zijn gemaakt, of waarvoor een
uitnodiging tot inschrijving of tot het
voeren van overleg over het werk en de
voorwaarden voor bedoeld tijdstip is
verzonden.

Artikel 69  Slotbepaling
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 1992.
2. Deze regeling kan worden aange-
haald als ’Uniform
Aanbestedingsreglement EG 1991’, bij
afkorting ’UAR-EG 1991’.
3. Deze regeling zal in de Nederlandse
Staatscourant worden geplaatst en in
afschrift worden gezonden aan de
Algemene Rekenkamer. 

Bijlage I

Definities van enkele technische 
specificaties

Deze regeling verstaat onder:

1. ’Technische specificaties’:
alle technische voorschriften, met name
die welke zijn opgenomen in het
bestek, die een omschrijving geven van
de vereiste kenmerken van een werk,
een materiaal, een produkt of een leve-
ring en aan de hand waarvan op objec-
tieve wijze een werk, een materiaal,
een produkt of een levering zodanig
kan worden omschreven dat dit beant-
woordt aan het gebruik waarvoor het
door de aanbesteder is bestemd. Deze
voorschriften omvatten het niveau van
kwaliteit en gebruiksgeschiktheid, vei-
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ligheid en afmetingen met inbegrip van
de voorschriften voor het materiaal, het
produkt of de levering inzake het sys-
teem voor het waarborgen van de kwa-
liteit, de terminologie, de symbolen, de
proefnemingen en proefnemingsme-
thoden, de verpakking en het merken
of etiketteren. Zij omvatten eveneens
de voorschriften voor het berekenen en
het ontwerpen van het werk, de voor-
waarden voor de proefnemingen, con-
trole en oplevering van de werken, als-
mede de bouwtechnieken of
bouwwijzen en alle andere voorwaar-
den van technische aard die de aanbe-
steder bij algemene dan wel bijzondere
maatregel kan voorschrijven met
betrekking tot de werken en tot de
materialen of bestanddelen waaruit
deze werken zijn samengesteld.
2. ’Norm’: 
technische specificatie die door een
erkende normaliseringsinstelling voor
herhaalde of voortdurende toepassing
is goedgekeurd, waarvan de inachtne-
ming in beginsel niet verplicht is.
3. ’Europese norm’: 
norm die door het Europees Comité
voor Normalisatie (CEN) of het Europees
Comité voor Elektrotechnische
Normalisatie (CENELEC) als ’Europese
Norm (EN)’ of ’Harmonisatiebeleid (HD)’
is goedgekeurd volgens de gemeen-
schappelijke regels van deze organisa-
ties.
4. ’Europese technische goedkeuring’:
op de bevinding dat aan de fundamen-
tele voorschriften wordt voldaan, geba-
seerde, gunstig uitvallende technische
beoordeling, waarbij een produkt
geschikt wordt verklaard voor het
gebruik voor bouwdoeleinden volgens
zijn intrinsieke eigenschappen en de
voor de toepassing en het gebruik
ervan vastgestelde voorwaarden. De
Europese technische goedkeuring
wordt afgegeven door de te dien einde
door de Lid-Staat erkende instelling.
5. ’Gemeenschappelijke technische spe-
cificatie’: de technische specificatie die
volgens een door de lidstaten erkende
procedure is opgesteld met het oog op
een uniforme toepassing in alle Lid-
Staten en die in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen is
bekendgemaakt.
6. ’Fundamentele voorschriften’: voor-
schriften met betrekking tot de veilig-
heid, de gezondheid en andere aspec-
ten van algemeen belang waaraan de
werken kunnen voldoen.

Bijlage II

Modellen voorgeschreven in de 
coördinatierichtlijn

Model A

Voorinformatie
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken en, indien het werk in verschil-
lende percelen is verdeeld, belangrijkste
kenmerken van deze percelen in ver-
houding tot het werk:
c) Indien beschikbaar, raming van de
kostenmarge van de overwogen presta-
ties:
3. a) Beoogde datum van de aanvang
van de aanbestedingsprocedure(s) voor
het plaatsen van de opdracht(en):
b) Indien bekend, voorlopige datum
van aanvang van de werkzaamheden:
c) Indien bekend, voorlopig tijdschema
voor de uitvoering van de werken:
4. Indien bekend, voorwaarden inzake
financiering van de werken en herzie-
ning van de prijzen en/of verwijzing
naar de teksten waarin deze voorwaar-
den worden geregeld:
5. Overige inlichtingen:
6. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
7. Datum van ontvangst van de aankon-
diging door het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
8. Vermelding of de opdracht onder de
Overeenkomst voor overheidsopdrach-
ten valt:

Model B

Openbare procedure: openbare aanbe-
steding
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Wijze van aanbesteding: openbare
aanbesteding onder toepasselijkheid
van het UAR-EG 1991
b) Vorm van de opdracht waarvoor de
uitnodiging tot inschrijving wordt
gedaan:
3. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken, algemene kenmerken van het
werk, met inbegrip van eventuele
opties voor latere werken en, indien

mogelijk, een schatting van de termij-
nen waarop die opties kunnen worden
uitgeoefend:
c) Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, orde
van grootte van de percelen en moge-
lijkheid om voor één, meerdere of alle
percelen in te schrijven:
d) Gegevens betreffende het doel van
het werk of van de opdracht wanneer
deze ook betrekking heeft op de
opstelling van ontwerpen:
4. Termijn voor de uitvoering van de
werken of looptijd van de opdracht
voor de uitvoering van de werken, en,
voor zover mogelijk, termijn voor de
aanvang van de werken:
5. a) Naam en adres van de dienst waar
bestek en aanvullende documentatie
kunnen worden aangevraagd:
b) Indien van toepassing, het bedrag
dat moet worden betaald voor het ver-
krijgen van genoemde documentatie en
de wijze van betaling:
6. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen:
b) Adres waar deze moeten worden
ingediend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
7. a) Indien van toepassing, de personen
die bij het openen van de inschrijvingen
worden toegelaten:
b) Dag, uur en plaats van de opening:
8. Indien van toepassing, de verlangde
borgsommen en waarborgen:
9. Belangrijkste financierings- en bet-
alingsvoorwaarden en/of verwijzingen
naar de teksten waarin deze worden
geregeld:
10. Indien van toepassing, de rechts-
vorm die de combinatie van aannemers
waaraan de opdracht wordt gegund,
moet hebben:
11. Gegevens over de bedrijfssituatie
van de leverancier, alsmede economi-
sche en technische minimumeisen waar-
aan de aannemer aan wie de opdracht
wordt gegund, moet voldoen:
12. Termijn gedurende welke de
inschrijver zijn aanbieding gestand
moet doen:
13. Gunningscriteria. Andere criteria
dan dat van de laagste prijs worden ver-
meld, voor zover zij niet in het bestek
zijn opgenomen:
14. Indien van toepassing, het verbod
van alternatieve aanbiedingen:
15. Overige inlichtingen:
in voorkomend geval, naam en adres
van de directievoerende instantie:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
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waarop inlichtingen zullen worden
gegeven:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop een aanwijzing ter plaatse zal
worden gehouden:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop het bestek, de nota van inlich-
tingen en het proces-verbaal van aan-
wijzing ter inzage liggen:
16. Datum van bekendmaking van de
vooraankondiging in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen of
vermelding van de niet-bekendmaking
ervan:
17. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
18. Datum van ontvangst van de aan-
kondiging door het Bureau voor officië-
le publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
19. Vermelding of de opdracht onder
de Overeenkomst inzake overheidsop-
drachten valt:

Model C

Niet-openbare procedure: aanbesteding
met voorafgaande selectie
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Wijze van aanbesteding: aanbeste-
ding met voorafgaande selectie onder
toepasselijkheid van het UAR-EG 1991
b) Indien van toepassing, motivering
van de toepassing van de versnelde pro-
cedure:
c) Vorm van de opdracht waarvoor de
uitnodiging tot inschrijving wordt
gedaan:
3. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken, algemene kenmerken van het
werk, met inbegrip van eventuele
opties voor latere werken en, indien
mogelijk, een raming van de termijnen
waarbinnen die opties kunnen worden
uitgeoefend:
c) Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, de
orde van grootte van de percelen en
mogelijkheid om voor elk der percelen
afzonderlijk, voor samengevoegde per-
celen of voor het totaal van de percelen
in te schrijven:
d) Gegevens betreffende het doel van
het werk of van de opdracht wanneer
deze ook betrekking heeft op het uit-
werken van ontwerpen:
4. Termijn voor de uitvoering van de
werken of looptijd van de opdracht

voor de werken, en, voor zover moge-
lijk, tijdstip van de aanvang van de wer-
ken:
5. Indien van toepassing, de rechtsvorm
die de combinatie van aannemers waar-
aan de opdracht wordt gegund, moet
hebben:
6. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen:
b) Adres waar deze moeten worden
ingediend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
7. Uiterste datum voor de verzending
van de uitnodigingen tot inschrijving:
8. Indien van toepassing, de verlangde
borgsommen en waarborgen:
9. Belangrijkste voorschriften voor
financiering en betaling en/of verwijzin-
gen naar de teksten waarin deze wor-
den geregeld:
10. Gegevens over de eigen situatie van
de leverancier, alsmede de economische
en technische minimumeisen waaraan
de aannemer aan wie de opdracht
gegund wordt, moet voldoen:
11. Bij de gunning van de opdracht aan
te leggen criteria, voor zover zij niet in
het bestek zijn opgenomen:
12. Indien van toepassing, het verbod
van alternatieve aanbiedingen:
13. Overige inlichtingen:
in voorkomend geval, het aantal
gegadigden dat de aanbesteder voor-
nemens is tot inschrijving uit te nodi-
gen:
in voorkomend geval, een minimum en
een maximum waartussen zich het aan-
tal gegadigden zal situeren dat de aan-
besteder voornemens is tot inschrijving
uit te nodigen:
in voorkomend geval: naam en adres
van de directievoerende instantie:
14. Datum van bekendmaking van de
vooraankondiging in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen of
vermelding van de niet-bekendmaking
ervan:
15. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
16. Datum van ontvangst van de aan-
kondiging door het Bureau voor officië-
le publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
17. Vermelding of de opdracht onder
de Overeenkomst inzake overheidsop-
drachten valt:

Model D

Procedure van gunning via onderhan-
delingen: onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking 
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Wijze van aanbesteding: onder-
handelingsprocedure met voorafgaan-
de bekendmaking onder toepasselijk-
heid van het UAR-EG 1991 
b) Indien van toepassing, motivering
van de toepassing van de versnelde pro-
cedure:
c) Vorm van de opdracht waarvoor de
uitnodiging tot inschrijving wordt
gedaan:
3. a) Plaats van uitvoering:
b) Aard en omvang van de uit te voeren
werken, algemene kenmerken van het
werk, met inbegrip van eventuele
opties voor latere werken en, indien
mogelijk, een schatting van de termij-
nen waarop die opties kunnen worden
uitgeoefend:
c) Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, de
orde van grootte van de percelen en
mogelijkheid om voor één, meerdere of
alle percelen in te schrijven:
d) Gegevens betreffende het doel van
het werk of de opdracht wanneer deze
ook betrekking heeft op de opstelling
van ontwerpen:
4. Termijn voor de uitvoering van de
werken of looptijd van de opdracht
voor de werken en, voorzover mogelijk,
termijn voor de aanvang van de wer-
ken:
5. Indien van toepassing, de rechtsvorm
die de combinatie van aannemers waar-
aan de opdracht wordt gegund, moet
hebben:
6. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de aanvragen tot deelneming:
b) Adres waar zij moeten worden inge-
diend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
7. Indien van toepassing, de verlangde
borgsommen en waarborgen:
8. Belangrijkste financierings- en 
betalingsvoorschriften en/of verwijzin-
gen naar de teksten waarin deze wor-
den geregeld:
9. Gegevens over de bedrijfssituatie van
de aannemer, alsmede gegevens en
bescheiden om de technische en econo-
mische minimumeisen waaraan hij moet
voldoen, te kunnen beoordelen:
10. Indien van toepassing, het verbod
van alternatieve aanbiedingen:
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11. Indien van toepassing, de namen en
adressen van reeds door de aanbeste-
dende dienst geselecteerde aannemers:
12. Indien van toepassing, de datum
(data) van voorgaande bekendmakin-
gen in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen:
13. Overige inlichtingen:
in voorkomend geval, naam en adres
van de directievoerende instantie:
14. Datum van bekendmaking van de
vooraankondiging in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen:
15. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
16 Datum van ontvangst van de aan-
kondiging door het Bureau voor officië-
le publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
17. Eerdere datum (data) van publica-
tie(s) in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen:
18. Vermelding of de opdracht onder
de Overeenkomst inzake overheidsop-
drachten valt:

Model E

Kennisgeving van gegunde opdrachten
1. Naam en adres van de aanbesteder:
2. Gevolgde aanbestedingsprocedure. In
het geval van een procedure van gun-
ning via onderhandelingen zonder
voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van opdracht, motivering
van de keuze van die procedure (artikel
7, vierde lid, van de richtlijn i.o. artikel
55, eerste lid, van het UAR-EG 1991):
3. Datum van de gunning van de
opdracht:
4. Criteria voor de gunning van de
opdracht:
5. Aantal ontvangen inschrijvingen:
6. Naam en adres van de aannemer(s):
7. Aard en omvang van de geleverde
werken, algemene kenmerken van het
voltooide werk:
8. Aannemingssom of prijzen (mini-
mum/maximum):
9. Waarde van de geselecteerde offer-
te(s) of de hoogste en de laagste offer-
te die bij de gunning in aanmerking
genomen is:
10. Indien van toepassing, waarde en
gedeelte van het werk dat aan derden
in onderaanneming kan worden uitbe-
steed:
11. Overige inlichtingen:
12. Datum van bekendmaking van de
aankondiging van de aanbesteding in

het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen:
13. Datum van verzending van de
onderhavige aankondiging aan het
Bureau van officiële publikaties van de
Europese Gemeenschappen:
14. Datum van ontvangst van de onder-
havige aankondiging door het Bureau
voor officiële publikaties van de
Europese Gemeenschappen:

Model F

Concessies voor overheidsopdrachten
voor de uitvoering van werken
1. Naam, adres, telegramadres, tele-
foon-, telex- en telefaxnummer van de
aanbesteder:
2. a) Plaats van uitvoering:
b) Onderwerp van de concessie; aard en
omvang van de prestaties:
3. a) Uiterste datum voor de ontvangst
van de inschrijvingen:
b) Adres waar deze moeten worden
ingediend:
c) Taal of talen waarin zij moeten wor-
den gesteld:
4. Persoonlijke, technische en financiële
eisen waaraan de gegadigden moeten
voldoen:
5. Bij de gunning van de opdracht aan
te leggen criteria:
6. In voorkomend geval, het minimum-
percentage van het aan derden uit te
besteden gedeelte van het werk:
7. Overige inlichtingen:
toepasselijkheid van het UAR-EG 1991 
in voorkomend geval, naam en adres
van de directievoerende instantie:
in voorkomend geval, naam en adres
van de dienst waar bestek en aanvullen-
de stukken kunnen worden aange-
vraagd, alsmede tot welke datum deze
kunnen worden aangevraagd:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop inlichtingen zullen worden
gegeven:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop een aanwijzing ter plaatse zal
worden gehouden:
in voorkomend geval, plaats en tijdstip
waarop het bestek, de nota van inlich-
tingen en het proces-verbaal van aan-
wijzing ter inzage liggen:
8. Datum van verzending van de aan-
kondiging aan het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
9. Datum van ontvangst van de aankon-
diging door het Bureau voor officiële
publikaties van de Europese
Gemeenschappen:
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Bijlage III

Overige modellen

Model G

Inschrijvingsbiljet

Korte omschrijving van het werk..................................
De hierna te noemen inschrijver(s):
a. .............................................................1
gevestigd te .............................................2
b. .............................................................1
gevestigd te .............................................2
c. .............................................................1
gevestigd te .............................................2
verklaart (verklaren) zich door ondertekening deze bereid de uitvoering van: ................................................3
aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, 
van: f ...............................................4
(.............................gulden)     5
Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt:  f..............................................6
(................................ gulden) 7
De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de
hierbijgaande ondertekende staat. 8
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan de hierboven onder a
genoemde inschrijver. 9
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform
Aanbestedingsreglement EG 1991 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek,
de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te  ............................... de ............... 19..

De inschrijver(s),
a.   .................................…...........(handtekening) 
b.   ...............................................(handtekening) 
c.   …............................................(handtekening).

Toelichting
1. Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de
provincie en het land.
3. Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzonde-
re aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
4. Inschrijvingssom in cijfers.
5. Inschrijvingssom in letters.
6. Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7. Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8. Deze zin niet op te nemen, althans niet in te vullen, indien in het bestek of de nota van inlichtingen niet is bepaald, dat bij de
inschrijving verrekenprijzen moeten worden opgegeven.
9. Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
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Model G1

Staat van verrekenprijzen
Staat van verrekenprijzen behorende bij het inschrijvingsbiljet waarin de inschrijver(s) zich door ondertekening dezes bereid verklaart
(verklaren) tot uitvoering van:.....................
.............................................................1

Volgnummer Beschrijving Eenheid Verrekenprijs in guldens
(excl. O.B.)

....................……… ...................... ........................................

................................ ...................... ........................................

...........................….. ...................... ........................................

Gedaan te  ............................... de ................19..

De inschrijver(s),
............................................... 
(handtekening(en).

Toelichting
1. Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzonde-
re aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde of het geheel der percelen.

Model H

Proces-verbaal van aanbesteding

Op ........dag, de ...................... 19.., om  .......... uur,
te............................................................ 1
is door mij ................................................... 2
overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van  ...............................................
............................................................. 3
Bij de gehouden  ........................................  4
zijn ingekomen ......... inschrijvingen, waarvan de onderstaande 
staat (.....staten) is (zijn) opgemaakt. 5

Inschrijvers Perceel, Inschrijvingssommen Bijzonderheden
(met hun adressen) percelen, (excl. OB)

of geheel
................................ ................. .................................... ...........................
................................ ................. .................................... ...........................
................................ ................. .................................... ...........................

Opgemaakt te ...................., de  ....................... 19..

Handtekening (van degene die de aanbesteding heeft gehouden),

Toelichting
1. Dag, datum, uur, plaats en adres, waar de aanbesteding is gehouden.
2. Naam van degene, die de aanbesteding houdt en de hoedanigheid waarin hij zulks doet, zoals: aanbesteder, gemachtigde van de
aanbesteder, ambtelijke functie, procuratiehouder, enz.
3. Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzon-
dere aanduiding van het bestek.
4. Wijze van aanbesteding invullen, te weten: openbare aanbesteding, aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandelingspro-
cedure met voorafgaande bekendmaking of onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
5. Indien daaraan behoefte bestaat, kan meer dan één staat worden opgemaakt, in welk geval het aantal staten in het proces-verbaal
moet worden vermeld.
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