
Toelichting op aanbestedingen en voorwaarden 
 

Belangrijkste wettelijke kaders 
 

Bij het aanbesteden van een levering, dienst of werk bestaat het belangrijkste wettelijke kader bij aanbestedingen 

uit: aanbestedingswet 2012, aanbestedingsbesluit, gids proportionaliteit, inkoopvoorwaarden en overige 

voorwaarden voor werken. Deze worden hieronder toegelicht.  

 

Aanbestedingswet 2012 

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is per 1 juli 2016 in werking getreden en geldt voor alle (semi-) publieke 

instellingen in Nederland. Deze wet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese 

drempelbedragen als daaronder.  

 

Aanbestedingsbesluit 

Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel 

van bestuur, te weten Aanbestedingsbesluit. Het gaat hier om een uitvoeringsbesluit bij de Aanbestedingswet.  

Onderdeel van dit besluit zijn de aangepaste Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016. 

 

Gids Proportionaliteit 

De eisen aan een ondernemer bij een aanbesteding moeten in verhouding staan tot de opdracht. Dit heet het 

proportionaliteitsbeginsel. De Gids Proportionaliteit (1e Herziening) geeft hier invulling aan. 

 

Inkoopvoorwaarden 
 

De provincies hebben gezamenlijk de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 (AIV 2018) opgesteld, met 

als doel één lijn trekken en daarmee duidelijkheid te bieden aan leveranciers en dienstverleners. De AIV 2018 moet 

expliciet van toepassing worden verklaard in zowel de uitvraag als in de overeenkomst. 

 

Voorwaarden bij werken 

 

Aanbestedingsreglement Werken 2016  

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) biedt een praktische uitwerking (procedures) van de 

Aanbestedingswet 2012 voor het aanbesteden van werken. Het bevat ook procedures voor aanbestedingen onder 

de drempel. 

 

RAW Systematiek 

De RAW-systematiek is een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische 

voorwaarden voor het opstellen van een bestek (contract) in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Het geeft 

opdrachtgevers en opdrachtnemers een kader om uniforme afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed 

vast te leggen.  

 

UAV 2012 en UAV-GC 2005 

De UAV 2012 wordt van toepassing verklaard bij RAW bestekken (of andersoortige bestekken opgesteld conform 

de RAW Systematiek) waarbij alleen sprake is van het uitvoeren van de opdracht. De UAV-GC 2005 wordt van 

toepassing verklaard als er sprake is van zowel het maken van het ontwerp als het realiseren van de opdracht. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn door opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk opgesteld. Zij moeten 

expliciet van toepassing worden verklaard, zowel in de uitvraag als in de overeenkomst/ opdrachtbrief. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032919/2016-07-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten/richtlijnen/2016/04/01/gids-proportionaliteit-1e-herziening
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-9468.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/05/01/aanbestedingsreglement-werken-2016

