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Net zoals bij de asielcrisis1 heeft de Europese 
Commissie op 1 april 2020 een Mededeling 
(Richtsnoeren) gepubliceerd betreffende de 
toepassing van de aanbestedingsprocedures 
in het kader van het coronavirus.2 Met deze 
Mededeling toont de Commissie aan dat de 
huidige aanbestedingswetgeving al voorziet in 
de nodige instrumenten voor aanbestedende 
diensten om snel een overeenkomst te kunnen 
sluiten als dat noodzakelijk is. Bij het aanbesteden 
van overheidsopdrachten in het kader van deze 
crisis zal men een onderscheid moeten maken 
tussen opdrachten die geen direct verband hou-
den met de coronacrisis (reguliere opdrachten) 
en opdrachten die betrekking hebben op de 
bescherming van burgers en de bestrijding van 
het coronavirus.

Reguliere aanbestedingen
Voor reguliere opdrachten die geen verband 
houden met de coronacrisis vormen de aanbeste-
dingsprocedures en -regels geen beletsel. Het is 
wel raadzaam voorafgaand aan de aanbesteding 
vast te stellen of er voldoende marktpartijen in 

Verruimde en verkorte 
termijnen
Voor wat betreft het hanteren van termijnen kan 
het zinvol zijn die te verruimen, zodat inschrijvers 
die als gevolg van de coronacrisis personele 
capaciteitsproblemen hebben, toch kunnen 
inschrijven. In het geval van een urgente situatie 
kan de aanbestedende dienst de procedures/
termijnen verkorten. Hiervan is sprake als het 
voor de aanbestedende dienst niet haalbaar is de 
voorgeschreven termijnen in acht te nemen.3 De 
aanbestedende dienst dient dat wel te motiveren.
In het onderstaande overzicht zijn de termijnen 
voor de klassieke overheid voor reguliere aanbe-
stedingen vermeld. 
Tot slot kunnen aanbestedende diensten de 
inschrijvers tegemoetkomen door de reeds 
beantwoorde vragen zo snel mogelijk via Nota’s 
van Inlichtingen fasegewijs ter beschikking te 
stellen aan de inschrijvers. Inschrijvers kunnen 
dan de beantwoorde vragen tijdens de voorberei-
ding van hun aanbiedingen verwerken.

Aanbestedingen in kader van 
coronacrisis
Voor opdrachten voor de levering van bijvoor-
beeld mondkapjes, beschermende kleding en 
ademhalingsapparatuur of dienstverleningsop-

staat zijn deel te nemen aan de aanbesteding. 
Voorts kan het raadzaam zijn voor lopende 
aanbestedingen de termijnen te verlengen als 
inschrijvers daarom verzoeken.
Fysiek ‘contact’ kan worden vermeden door de 
aanbesteding geheel digitaal te laten verlopen, 
zoals dat al meestal het geval is. Eventuele 
presentaties, interviews of een schouw kunnen 
via videoconferentie plaatsvinden of worden 
afgeschermd met een plexiglas tussen de 
vertegenwoordigers van de aanbestedende 
dienst en de inschrijvers. Ingeval een schouw 
noodzakelijk is, kan de aanbestedende dienst 
eveneens inschrijvers, in afzonderlijke schou-
wen!–!maximaal twee medewerkers!–!uitnodi-
gen. Voorwaarde is wel dat alle inschrijvers de 
beschikking krijgen over dezelfde informatie 
en verslagen van alle gevoerde gesprekken 
(voor zover aan de orde). 
Voor complexe opdrachten die via de concur-
rentiegerichte dialoog, de onderhandelings-
procedure met mededinging of het innovatief 
partnerschap plaatsvinden, zullen inschrijvers 
veelal aanwezig zijn bij besprekingen of onder-
handelingen. Teneinde het fysieke ‘contact’ te 
vermijden zou men hier eveneens gebruik kun-
nen maken van videoconferentie of de inschrij-
vers ieder afzonderlijk uitnodigen. 

Aanbesteden in tijden van corona
Het coronavirus heeft grote impact op bedrijven en 
aanbestedende diensten. Bedrijven roepen op om aanbestedingen 
door te laten gaan, maar niet voor alle aanbestedende diensten 
is het duidelijk hoe zij (dan) moeten handelen. Het is van 
eminent belang voor de voortgang van onze economie dat er 
voldoende overheidsopdrachten worden geplaatst en wel op een 
zodanige manier, dat de volksgezondheid wordt gewaarborgd. 
Bij veel aanbestedende diensten rijzen vragen als: kunnen wij 
overheidsopdrachten onderhands plaatsen? Welke voorwaarden 
gelden voor het hanteren van verkorte termijnen? 
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drachten zoals schoonmaak voor academische 
ziekenhuizen, kan een beroep worden gedaan op 
de onderhandelingsprocedure zonder aankon-
diging van de opdracht.4 Voor een gerechtvaar-
digd beroep op deze uitzonderingsprocedure 
dient volgens het EU-hof in de zaak Europese 
Commissie/Duitsland van 18 november 2004 
(C-126/03) aan een drietal cumulatieve voor-
waarden te worden voldaan.5

1. Er moet sprake zijn van een onvoorzienbare 
gebeurtenis die niet aan de aanbestedende 
dienst is te verwijten.

2. Er moet sprake zijn van dwingende spoed bij 
het verstrekken van de opdracht die met zich 
meebrengt dat de termijnen van de aanbeste-
dingsprocedures, zelfs de verkorte termijnen, 
niet in acht kunnen worden genomen. Er moet 
dan wel zo snel mogelijk door de aanbeste-
dende dienst worden geacteerd.

3. Er moet sprake zijn van een causaal verband 
tussen de onvoorziene gebeurtenis en de 
dwingende spoed.

De onderhandelingsprocedure zonder aankondi-
ging van de opdracht mag alleen in ‘uitzonderlijke 
omstandigheden’ worden toegepast.6 In de eerder 
genoemde gevallen kan daarvan sprake zijn. Daar-
bij dient te worden opgemerkt dat de duur van de 
overeenkomst niet langer mag zijn dan noodzake-
lijk is. Ten slotte dient de gegunde opdracht ach-
teraf te worden aangekondigd met vermelding van 
de redenen waarom deze procedure is toegepast.
Aanbestedende diensten kunnen zo nodig beslui-
ten de Aanbestedingswet geheel buiten werking 
te stellen, zodat opdrachten zelfs een-op-een 
kunnen worden gegund. Considerans 41 van 
Richtlijn 2014/24/EU biedt daarvoor een aan-
knopingspunt, dat is gestoeld op art. 36 VWEU: 
‘Geen enkele bepaling in deze richtlijn mag belet-
ten dat maatregelen worden voorgeschreven 

of toegepast ter bescherming van de openbare 
zedelijkheid, openbare orde of veiligheid of het 
leven of de gezondheid van mensen, dieren of 
planten of andere milieumaatregelen!–!in het 
bijzonder met het oog op duurzame ontwikke-
ling!–!op voorwaarde dat deze maatregelen in 
overeenstemming zijn met het VWEU.’
Volgens het EU-hof in de zaak Ker-Optica 
(C-108/09) van 2 december 2010, r.o. 57 geldt: 
‘Volgens vaste rechtspraak kan een belemme-
ring van het vrije verkeer van goederen worden 
gerechtvaardigd door een van de in artikel 36 
VWEU omschreven redenen van algemeen 
belang of op grond van dwingende vereisten. 
In beide gevallen dient de nationale maatregel 
geschikt te zijn om de verwezenlijking van het 
nagestreefde doel te waarborgen en mag hij niet 
verder gaan dan noodzakelijk is om dat doel te 
bereiken.’7 Gelet op de huidige crisissituatie zou 
een beroep op deze uitzonderingsmogelijkheid 
te rechtvaardigen zijn.

Enkele aanvullende 
aandachtspunten
(a) Teneinde het risico van gerechtelijke pro-
cedures zo veel mogelijk te voorkomen, is het 
raadzaam om bij een aanbesteding met verkorte 
termijnen het gunningscriterium ‘de laagste prijs’ 
te hanteren. Dit gunningscriterium is eenvoudig 
aan de afgewezen inschrijvers uit te leggen en zal 
minder snel aanleiding geven tot gerechtelijke 
procedures. Voorwaarde is wel dat het gun-
ningscriterium moet worden gemotiveerd en de 
technische specificaties en voorwaarden volledig 
en ondubbelzinnig zijn beschreven. 
(b) Een bottleneck bij verkorte aanbestedings-
procedures blijft de Alcateltermijn van twintig 
dagen. Indien de uitvoering van de opdracht niet 
kan worden uitgesteld, kan mijns inziens, gelet 
op het feit dat dwingende redenen van algemeen 

belang het noodzakelijk maken dat de overeen-
komst zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, in het 
uiterste geval worden afgezien van de Alcatelter-
mijn. De rechter zal waarschijnlijk niet gauw tot 
vernietiging van de overeenkomst besluiten als 
dat tot problemen met de volksgezondheid leidt.8 
Dit laat onverlet de mogelijkheid dat gepas-
seerde ondernemers schadevergoeding kunnen 
vorderen in een bodemprocedure indien zij van 
mening zijn dat gunning in strijd met aanbeste-
dingsregels heeft plaatsgevonden.
(c) Teneinde ervoor te zorgen dat inschrijvers 
over voldoende liquiditeiten kunnen beschikken, 
dienen de facturen zo snel mogelijk te worden 
betaald. Zo nodig eventuele voorschotten met 
bankgaranties.
(d) Indien een aanbestede overeenkomst binnen-
kort eindigt, kan de aanbestedende dienst beslui-
ten via een (korte) overbruggingsovereenkomst 
(die niet langer mag duren dan noodzakelijk) de 
overeenkomst (in feite) voort te zetten. De aan-
besteder moet in de tussentijd voortvarend met 
de aanbestedingsprocedure aan de gang gaan.
(e) Een praktisch probleem dat zich kan 
voordoen, is dat ondernemers aanzienlijke 
investeringen voor bijvoorbeeld het opzetten 
van productielijnen moeten doen om aan de 
plotselinge vraag naar bijvoorbeeld mondkapjes 
en ademhalingsapparatuur te kunnen voldoen. 
Zij zijn bereid deze investeringen te doen, mits zij 
deze investeringen op termijn kunnen terugver-
dienen. De overheid zal ze een ‘horizon’ moeten 
bieden. Doen aanbestedende dienst dat niet, dan 
bestaat de kans dat ondernemers zich bij een 
volgende crisis tweemaal zullen bedenken.

mr. H.J. van der Horst

Aanbestedingsexpert

Noten
1. Mededeling van de Europese Commissie over de 

regels inzake overheidsopdrachten in verband met 

de huidige asielcrisis (CCOM (2015) 454 final) van 

9 september 2015.

2. Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren van 

de Europese Commissie betreffende het gebruik van 

het kader voor overheidsopdrachten in de door de 

Convid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie Publika-

tieblad 2020/C 108 I/ 01 van 1 april 2020. https://

eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN.

3. Art. 2.71, art. 2.74 en art. 2.74a Aw.

4. Art. 2.32 lid 1 sub c Aw.

5. ECLI:EU:C:2004:728.

6. Considerans 50 Richtlijn 2014/24/EU.

7. ECLI:EU:C:2010:725.

8. Art. 4.18 Aw.

TENDER NIEUWSBRIEF –  JUNI 2020

Termijnen klassieke overheid

Procedures Minimale reguliere termijnen Minimale verkorte termijnen
Openbare procedure 45 dagen 40 dagen 

Urgente situatie: 15 dagen

Niet-openbare 
procedure

Verzoek tot deelneming: 30 dagen
Inschrijvingsfase centrale overheid: 40 dagen
Inschrijvingsfase niet-centrale overheid: 
termijn in onderlinge overeenstemming met 
de geselecteerde gegadigden bepalen

Verzoek tot deelneming urgente 
situatie: 15 dagen
Inschrijvingsfase urgente situatie:  
10 dagen

Mededingingsprocedure 
met onderhandelingen

Verzoek tot deelneming: 30 dagen
Inschrijvingsfase centrale overheid: 40 dagen
Inschrijvingsfase niet-centrale overheid: 
termijn in onderlinge overeenstemming met 
de geselecteerde gegadigden bepalen

Verzoek tot deelneming urgente 
situatie: 15 dagen
Inschrijvingsfase urgente situatie:  
10 dagen

Concurrentiegerichte 
dialoog

Verzoek tot deelneming: 30 dagen
Inschrijvingsfase: geen termijn

Innovatief partnerschap Verzoek tot deelneming: 30 dagen
Inschrijvingsfase: geen termijn


