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Geachte mevrouw Van der Hoeven, 
 
Bij brief van 6 mei jl. verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) advies uit te brengen inzake 
het Wetsvoorstel inzake nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet…, hierna: het 
“Wetsvoorstel”). Het Wetsvoorstel strekt tot hernieuwde implementatie van richtlijn nr. 2004/17/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 houdende coördinatie 
van de procedures in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEU L 134), 
en richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 
2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten (PbEU L 134). Daarnaast worden in dit wetsvoorstel de (reeds 
geldende) beginselen van non-discriminatie, proportionaliteit en transparantie expliciet 
opgenomen. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1  
Het Wetsvoorstel geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen, aangezien het 
onderdeel rechtsbescherming wordt gevormd door een apart wetsvoorstel implementatie 
rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA), waarover de Raad reeds op 25 maart 2009 advies 
heeft uitgebracht.  
 
Indien na het uitbrengen van dit advies het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of 
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad 
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. 
 
                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak 
met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden 
vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 
van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het 
bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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Hoogachtend, 
 
 
mr. Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 
 


