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Stellingen behorende bij het proefschrift  
 

Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures 

 

van Arthur van Heeswijck 

 

 

1. Het aanbestedingsrecht is geen geïsoleerd rechtsgebied.   

De raakvlakken van het aanbestedingsrecht met andere 

rechtsgebieden mogen niet uit het oog worden verloren. 

 

2. De rechtsverhouding tussen aanbesteder en inschrijvers is een 

precontractuele rechtsverhouding. Er is slechts (tevens) sprake van 

een aanbestedingsovereenkomst, wanneer wilsovereenstemming is 

bereikt. 

 

3. Om toetsing van het ARW 2012 in cassatie mogelijk te maken, is 

oprekking van het begrip ‘recht’ in de zin van artikel 79 RO 

noodzakelijk. 

 

4. Aanbesteders mogen wel eens wegkomen met een procedurefout.  

 

5. De Hoge Raad wekt in zijn arresten over aanbestedingsrechtelijke 

geschillen door naar eerdere jurisprudentie te verwijzen slechts de 

schijn van consistentie van rechtspraak.  

 

6. De implementatie van de Rechtsbeschermingsrichtlijnen in 

Nederland is vooral misgegaan, toen de wetgever actie ondernam. 

 

7. Coherentie van aanbestedingsrecht betekent niet dat Europese, 

nationale en particuliere aanbestedingen over een kam kunnen 

worden geschoren.  

 

8. De wetgever van de Aanbestedingswet 2012 is niet geslaagd in zijn 

missie om een duidelijk en eenvormig kader tot stand te brengen 

voor de aanbesteding van overheidsopdrachten. 

 


