
 

 

Consultatiedocument Gids proportionaliteit 

 

Inleiding 

Het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vraagt uw aandacht voor de Gids 

proportionaliteit. Het ministerie wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun mening te 

geven over het definitieve concept en legt het daarom bij u voor ter consultatie. 

 

Doel Gids proportionaliteit 

Aanleiding voor het opstellen van de Gids proportionaliteit is het wetsvoorstel Aanbestedingswet. In 

het wetsvoorstel voor de Aanbestedingswet is het proportionaliteitsbeginsel opgenomen. De Gids 

geeft een invulling aan het proportionaliteitsbeginsel. In de Aanbestedingswet is opgenomen dat 

indien het proportionaliteitsbeginsel niet goed wordt nageleefd, de Gids proportionaliteit als 

verplicht te volgen richtsnoer kan worden aangewezen. Dit moet blijken uit een evaluatie, die is 

voorzien 2 jaar na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet.  

De Gids is opgesteld door een schrijfgroep waarin aanbestedende diensten en ondernemers 

vertegenwoordigd zijn, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De schrijfgroep heeft zo 

goed mogelijk rekening gehouden met de belangen van de ondernemers en de aanbestedende 

diensten. De Gids is het resultaat van langdurige onderhandelingen. Concepten van de Gids zijn 

voorgelegd in een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 

aanbestedende diensten en enkele onafhankelijke adviseurs.  

 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt 

Ondernemers en aanbestedende diensten. 

 

Verwachte effecten van de regeling 

Ondernemers maken alleen een goede en eerlijke kans op een opdracht als de eisen, criteria en 

voorwaarden die aan een opdracht worden gesteld in verhouding staan tot de aard en omvang van 

de opdracht. Wanneer bijvoorbeeld zware eisen worden gesteld kan het voorkomen dat 

ondernemers, met name het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel, worden 

uitgesloten die wel in staat zouden zijn de opdracht uit te voeren. Hiertoe is in het wetsvoorstel 

Aanbestedingswet het proportionaliteitsbeginsel opgenomen. De Gids proportionaliteit geeft 

aanbestedende diensten door middel van best practices ondersteuning en geeft een inkadering van 

het begrip proportionaliteit.  

 

Doel consultatie 

De consultatie biedt belanghebbenden de gelegenheid op het definitieve concept van de Gids 

proportionaliteit te reageren. Uw reactie ontvangen wij graag per mail of per post voorzien van een 

onderbouwing van uw opmerkingen. De ontvangen reacties worden door de schrijfgroep 

proportionaliteit betrokken bij de afronding van de Gids proportionaliteit. Aangezien tijdens de 

totstandkoming van de Gids al een duidelijke afweging van belangen heeft plaatsgevonden, willen 

wij u verzoeken u in uw reactie hoofdzakelijk te richten op ontbrekende onderwerpen en de 

bruikbaarheid van de Gids in de praktijk. Ontvangen reacties zullen niet specifiek beantwoord 

worden. Deze consultatie staat open voor alle belanghebbenden, het staat u vrij anderen hierop te 

attenderen. 

 

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd? 

Met deze consultatie geeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  

belanghebbenden de gelegenheid hun mening te geven over het definitieve concept van de Gids 

proportionaliteit. Het ministerie vraagt uw input en zienswijze op de onderstaande vragen. 

1. Op welke wijze kan de bruikbaarheid van Gids proportionaliteit bevorderd worden? 

2. Komen alle onderwerpen waarop het proportionaliteitsbeginsel ziet aan bod? 

 

Publicatie reacties 

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden 

gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. 

 



 

 

Geef uw reactie op deze consultatie 

U kunt uw reactie op het consultatiedocument en de Gids proportionaliteit indienen tot en met 4 

november, door deze te zenden naar g.vandam@minez.nl.  

 

U kunt uw reactie ook per post versturen naar: 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Directie Mededinging en Consumenten 

t.a.v. mevr. G. van Dam 

Postbus 20101 

2500 EC DEN HAAG 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Gabrielle van Dam 

(070-3796861), e-mailadres g.vandam@minez.nl of Maaike Daanen (070-3797323), e-mailadres 

m.p.j.g.daanen@minez.nl.   


