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Memo 

 

Datum 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Betreft 

Registratienr.  

 

woensdag 21 augustus 2013 

De raadsleden 

 

Wilco van Schagen  

Klachtenregeling aanbesteden gemeente Schagen 

13.019809 

Geachte raadsleden. 

 

Op 15 augustus 2013 heeft de heer J.  Groot nog de volgende vragen gesteld over de 

klachtenregeling aanbesteden gemeente Schagen. Hierbij namens wethouder J. Bouwes de 

beantwoording van deze vragen. 

 

1. Wordt de klachten procedure integraal mee gestuurd met de aanbesteding bescheiden? 
 

Nee. In de aanbestedingsdocumenten wordt vermeld dat er een klachtenregeling is en dat 

deze op de website van de gemeente Schagen staat. Op de website staat ook het digitale 

klachtenformulier. De interne klachten procedure wordt niet op de website geplaatst maar op 

Intranet. 

 

2. De klager wordt gevraagd een oplossingssuggestie aan te dragen. Wordt er in het proces 

uitsluitend gereageerd op de door de klager aangebracht oplossingssuggestie of denkt de 

gemeente met de ondernemer mee over alternatieve scenario's? 
 

Nee. De klacht wordt zo breed mogelijk beoordeeld waarbij de oplossingssuggestie er één van is. 

Voordeel voor de gemeente is dat wanneer wij akkoord kunnen gaan met de 

oplossingssuggestie wij zeker weten dat de klager hiermee tevreden is. 

 

3. Er wordt uitsluitend gesproken over: Zo spoedig mogelijk / Zo veel mogelijk, hoe kunnen er 

voor de ondernemers gegarandeerde perioden worden gehanteerd? 

 

Er worden geen gegarandeerde perioden afgegeven zie het navolgende; 
In het document Klachtafhandeling bij aanbesteden staat bij Deel 1 sub. II vraag 3 pagina 4. 
Waarom geen vaste termijnen?  

Een voordeel van het stellen van vaste termijnen zou zijn dat zowel de klagende ondernemer als 

de aanbestedende dienst die de klacht moet behandelen, weet waar hij aan toe is. Nadeel van 

dergelijke vaste termijnen is echter dat zij een keurslijf opleveren waarmee in de praktijk niet te 

werken zal zijn. Stelt men voor het indienen van een klacht bijvoorbeeld een termijn van zes 

dagen nadat de ondernemer van de kwestie waarover hij klaagt kennis heeft kunnen nemen, 

dan zal dat in sommige gevallen onnodig lang zijn (bijvoorbeeld: de ondernemer had in 

redelijkheid per omgaande en niet pas na vijf dagen op de ongerechtvaardigde eis van de 

aanbestedende dienst moeten reageren) en in sommige gevallen veel te kort (het was 

bijvoorbeeld voor de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk om binnen zes dagen het 

noodzakelijke deskundigenadvies in te winnen, of de gevolgen van de kwestie waarover de 

ondernemer klaagt, werden pas ruim na zes dagen duidelijk).  

Hetzelfde geldt voor de aanbestedende dienst die op de klacht moet reageren. Uitgangspunt 

blijft een snelle en zorgvuldige behandeling van de klachten waarbij van de aanbestedende 

dienst adequaat en doortastend optreden mag worden verwacht. Het hangt echter van de 

aard van de klacht en het onderzoek dat daarbij nodig is af hoeveel tijd aan de aanbestedende 
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dienst mag worden gegund. Als de termijn te krap is, dan is een serieus ingaan op de klacht niet 

mogelijk. Het averechtse effect van de gestelde termijn zal dan veelal zijn dat de klacht summier 

gemotiveerd afgewezen wordt. Omdat over het geheel genomen de nadelen van vaste 

termijnen groter zijn dan het voordeel, is in de standaard voor klachtafhandeling daarvan 

afgezien. 

 

4. Zie artikel 2: "b. betrekking hebben op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking 

van de Aanbestedingswet 2012 vallen."  

 

a. Welke beperking geeft de aanbestedingswet 2012 en welke aanbestedingen kunnen hier 

buiten vallen. Zie ook vraag 6. 

 

Gunning uit de hand inkopen of bestellingen vallen hierbuiten. 

 

b. Waarom deze beperking? 

 

Deze ondernemers worden persoonlijk uitgenodigd om alleen een aanbieding te doen aan de 

gemeente Schagen. De verwachting is dan ook niet dat deze ondernemers een klacht hierover 

kan indienen. Ook derden kunnen dit om een klacht in te dienen dat zij niet zijn uitgenodigd en 

hun concurrent wel. Dit is de vrijheid van de gemeente. 
 

5. Wordt in elke aanbesteding meegedeeld worden dat deze verloopt conform de 

Aanbestedingswet 2012? 

 

Normaal wordt dit bij aanbestedingen gedaan, maar dit hoeft niet omdat de gemeente Schagen 

moet voldoen aan de wet. 

 

6. Definitie van aanbesteden in "Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Schagen" 

Aanbesteden: De uitnodiging aan twee of meer ondernemers om deel te nemen aan een 

procedure, met als doel het doen van een aanbieding (offerte) voor de uitvoering van een 

opdracht. In het Inkoopproces vindt aanbesteden in de fases „specificeren誌 en „selecteren誌 
plaats. Aanbesteden is een deel van het Inkoopproces. 

 

In welke mate zijn het Inkoop en aanbestedingsbeleid afgestemd op deze klachten procedure 

en hoe verhoudt dit zich tot de Aanbestedingswet 2012 omdat de Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid nog niet op deze wet zijn geënt, zie inleiding? 

 

Het inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Schagen is wel afgestemd op de 

Aanbestedingswet 2012 alleen dit is niet specifiek opgenomen in het beleid omdat de 

wetgeving nog niet was gepubliceerd. Met de Noordkop gemeenten (Texel, Hollands Kroon en 

Schagen) wordt gewerkt aan een nieuw beleidsdocument. Gemeente Den Helder wil pas 

halverwege volgend jaar een nieuw beleidsstuk voorleggen aan de nieuwe gemeenteraad. 

 

7. Zie artikel 5 lid 4b: niet voorafgaand aan het indienen van de klacht over hetzelfde aspect een 

vraag, opmerking of verzoek is ingebracht naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. 

Dit geldt niet voor klachten over handelingen en documenten die zijn gedateerd na de eerste 

nota van inlichtingen; 

 

Hoe gaat de gemeente Schagen om met klachten die boven komen als het proces na de eerste 

nota van inlichtingen daar aanleiding toe geeft? Bijvoorbeeld als de voorlopige gunning is 

verstrekt?  
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Hierbij gaat het om de termijn tussen de nota van inlichtingen en de sluitingsdatum voor het 

indienen van de aanbiedingen. De Ondernemer heeft dan nog de mogelijkheid een klacht in te 

dienen. In de meeste gevallen zal bij een gegronde klacht de sluitingsdatum opschuiven en een 

tweede nota van inlichtingen worden gepubliceerd. 

Na de voorlopige gunning wordt een klacht gezien als een bezwaar tegen gunning. De 

ondernemer kan dan een voorziening aanvragen bij de rechtbank. 

 

8. Inwerkingtreding: "2. Deze procedure treedt in werking op 1september 2013." 

 

Lopen er per 1 september nog aanbestedingsprocedures en zo ja hoe gaan we hier dan mee 

om?  

 

Ja, er zijn nog een viertal aanbesteding die op dit moment lopen. Als er door een ondernemer 

kenbaar wordt gemaakt dat deze een klacht heeft wordt hij verwezen naar de website cq 

klachtenregeling. De kans hierop is aanwezig maar is gering. Na 1 september zal dit conform 

vraag 1 worden uitgevoerd. 

 

 
 


