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Memo 

 

Datum 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Betreft 

Registratienr.  

 

donderdag 15 augustus 2013 

De Raad 

Burgemeester en wethouders. 

Wilco van Schagen  

Raadsvoorstel Klachtenregeling aanbesteden gemeente Schagen 

CONCEPT 

Tijdens de commissie vergadering Bestuur van 14 augustus 2013 zijn door mevrouw P. Taams van 

de JESS vragen gesteld over de klachten regeling. Hierbij de gestelde vragen en de 

beantwoording hiervan. 

 

In de aanleiding van het raadsvoorstel wordt gesproken over ....deze standaard.... Wat is deze 

standaard?  

Dit is het document Klachtafhandeling bij aanbesteden die als bijlage 3 ter inzage ligt bij het 

raadsvoorstel. 

 

Er worden voor behandeling van klachten geen termijnen genoemd. Moet dat niet of is dat niet 

gewenst?  

Dit antwoord is te lezen in het document Klachtafhandeling bij aanbesteden 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 

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.  

 

Wie is de klachtenregisseur?  

Dit antwoord staat in de interne klachtenprocedure aanbestedingen gemeente Schagen onder 

Artikel 1 begripsomschrijvingen. 

c. Klachtenregisseur: de klachtenregisseur van het klachtenmeldpunt aanbesteden, zijnde het 

afdelingshoofd Facilitair van de gemeente Schagen. 

 
Het aanbestedingsbeleid dateert van voor de nieuwe aanbestedingswet, de klachtenregeling is 

op de nieuwe wet gebaseerd. Moet het aanbestedingsbeleid niet op de nieuwe wet afgestemd 

worden? 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is op de nieuwe Aanbestedingswet 2012 afgestemd.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te informeren. 
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