
 

 

PROGRAMMA 

Aanbestedingsjurisprudentie vertaald naar de praktijk 

Kennis-sessie 14 mei 2019 

 
In deze kennis-sessie wordt in drie blokken actuele aanbestedingsjurisprudentie vertaald naar leerpunten en 

praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk van inkopers en inschrijvers.  

Na deze sessie bent u weer up-to-date van de laatste relevante jurisprudentie voor uw inkooppraktijk. 

 

 

12.00 Ontvangst met lunchbroodjes 

12.20 Welkomstwoorden en inleiding 

12.30 Een beeld van de aanbestedingsjurisprudentie in getallen en grafieken 

12.45 Blok 1 - Inhoudelijke sessie leerpunten en praktische handvaten  

13.45 Pauze 

14.05 Blok 2 - Inhoudelijke sessie leerpunten en praktische handvaten 

15.00 Pauze 

15.15 Blok 3 - Inhoudelijke sessie leerpunten en praktische handvaten 

16.15 Vragen en discussie 

16.30 Afsluiting en borrel  

 

U krijgt in de sessie onder andere antwoord op vragen als: 

• Mag een AD, na intrekking van een aanbesteding, de opdracht ongewijzigd heraanbesteden? 

• In hoeverre kunnen aanbestedende diensten aansluiten bij een bestaande raamovereenkomst? 

• In hoeverre moeten aanbestedende diensten in het bestek van een raamovereenkomst maximum- en 
minimumhoeveelheden specificeren? En zijn aanbestedende diensten dan aan deze specificaties 
gebonden? 

• Kan een opdracht tijdens de uitvoering zonder nieuwe aanbestedingsprocedure worden gewijzigd wanneer 
in de aanbestedingsstukken een mogelijkheid tot wijziging is opgenomen?  

• Mag een geringe kennelijke materiële fout in het prijzenblad worden hersteld? 

• Wat houdt de onderzoeksplicht van een AD in en in welke situaties kan een inschrijvende partij een 
onderzoek afdwingen? 

• Wanneer is een herbeoordeling verplicht en welke praktische handvatten zijn er vanuit de jurisprudentie 
rondom herbeoordeling te geven?  

• Mag een onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing alsnog worden aangevuld met nieuwe redenen 
voor afwijzing van een inschrijver? 



 

De Aanbestedingsacademie   De Aanbestedingsacademie is een initiatief van: 

Julianaplein 21 
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Trainers: 

Stephan Corvers  –  Corvers Procurement Services BV  (www.corvers.com) 

Ramona Apostol –  Corvers Procurement Services BV  (www.corvers.com) 

Leopold Sueters  –  Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten  (www.aanbestedingsadvocaten.nl) 

Ali Rassa –  Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten  (www.aanbestedingsadvocaten.nl) 

 

Locatie: 

De Zandkamer – ‘s-Hertogenbosch 
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