
TERMIJNEN AANBESTEDINGSWET 2012
OPENBARE PROCEDURE (ÉÉN WETTELIJKE FASE)

Indien geen volledige rechtstreekse toegang tot  
aanbestedingsdocumentatie
2.71 lid 1, jo. 2.72     Min. 50 dagen

Elektronische aankondiging met rechtstreekse    
volledige toegang
2.71 lid 1      Min. 45 dagen

Elektronische vooraankondiging     
(min. 52 dagen max. 12 maanden)
2.71 lid 5 en 6, jo. par. 2.3.2.1    29 dagen**

Marktpartijen kunnen elektronisch inschrijven  
2.74b
  5-daagse korting, zonder voor-

aankondiging minimaal 40 dagen, met 
vooraankondiging minimaal 24 dagen

NIET-OPENBARE PROCEDURE (TWEE WETTELIJKE FASES)

Verzoek tot deelname     
2.71 lid 2 
      Min. 30 dagen

Indien geen volledige rechtstreekse toegang tot   
aanbestedingsdocumentatie voor de geselecteerde 
partijen (inschrijven)*   2.71 lid 4, jo. 2.72  Min. 45 dagen

Elektronische aankondiging met rechtstreekse   
volledige toegang*   
2.71 lid 4      Min. 40 dagen

Elektronische vooraankondiging    
(min. 52 dagen max. 12 maanden)   
2.71 lid 5 en 6, jo. par. 2.3.2.1    29 dagen**

Marktpartijen kunnen elektronisch inschrijven    
2.74b     
       5-daagse korting, zonder voor-

aankondiging minimaal 35 dagen, met 
vooraankondiging minimaal 24 dagen

MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING (TWEE WETTELIJKE FASES)

Verzoek tot deelname    
2.71 lid 2    
      Min. 30 dagen

Indien geen volledige rechtstreekse toegang tot  
aanbestedingsdocumentatie voor de geselecteerde 
partijen*   2.71 lid 4, jo. 2.72    Min. 45 dagen

Elektronische aankondiging met rechtstreekse   
volledige toegang*     
2.71 lid 4      Min. 40 dagen

Elektronische vooraankondiging    
(min. 52 dagen max. 12 maanden)     
2.71 lid 5 en 6, jo. par. 2.3.2.1    29 dagen**

Marktpartijen kunnen elektronisch inschrijven  
2.74b
  5-daagse korting, zonder voor-

aankondiging minimaal 35 dagen, met 
vooraankondiging minimaal 24 dagen

CONCURRENTIEGERICHTE DIALOOG EN INNOVATIEPARTNERSCHAP

Verzoek tot deelname    
2.71 lid 3    
      Min. 30 dagen

Beide procedures hebben dezelfde wettelijke termijnen. Na de selectie zijn er geen wettelijke termijnen. 

Dynamisch aankoopsysteem
Bij het dynamisch aankoopsysteem wordt de niet-openbare procedure toegepast, waarbij het verzoek tot 
inschrijving geen deel uit maakt van de procedure (2.48 lid 2). De aanbestedende dienst beoordeelt binnen  
10 werkdagen of een inschrijver wordt toegelaten (2.146a lid 2). Een toegelaten partij krijgt minimaal 10 dagen 
om een inschrijving te doen (2.148 lid 3). 

Versnelde procedure (urgente procedure)
Bekijk artikel 2.74. Dit artikel dient restrictief te worden toegepast. De procedure is toepasbaar voor de 
openbare procedure, de niet openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
De opdracht hoeft niet (vooraf) te worden aangekondigd. In de Aanbestedingswet 2012 zijn er over de 
processtappen geen termijnen geformuleerd. Wel dienen ze proportioneel te zijn (zie Gids Proportionaliteit).

Dit overzicht is samengesteld door de vakgroep aanbestedingsrecht van PIANOo. Voor de online versie, zie: www.pianoo.nl/termijnen

*  Afwijking door niet centrale aanbestedende diensten mag ten aanzien van de 
eerste inschrijfmogelijkheid, indien consensus met alle marktpartijen (2.74a).

**  De Aanbestedingswet 2012 noemt een mogelijke ondergrens van 22 dagen,  
maar die kan niet bereikt worden.
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