
ARW 2012 (Aanbestedingsreglement Werken) 
Per 1 april 2013 vervangt het ARW 2012 het ARW 2005. Op 15 februari 2013 is de definitieve versie van het ARW 2012 

gepubliceerd in de Staatscourant. ARW 2012 is verplicht gesteld in het Aanbestedingsbesluit (AMvB). De 

Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit treden in werking op 1 april 2013.  

 

Belangrijkste wijzigingen ARW 2012 in vergelijking met ARW 2005 
 

De opbouw van ARW 2012 is gelijk gebleven. De belangrijkste veranderingen t.o.v. ARW 2005 vindt u hieronder, uitgesplitst naar 

de stappen van de aanbestedingsprocedures. 

 

Algemeen 

• Verplicht gebruik van het ARW 2012 onder de drempel. Afwijkingen moeten gemotiveerd worden. Het ARW 2012 kan 

gebruikt worden voor het aanbesteden van aan werken gerelateerde leveringen en diensten. 

• "EMVI verplicht tenzij ..." geldt ook voor aanbestedingen onder de drempel. 

• Verplichtende voorschriften uit de Gids Proportionaliteit zijn verwerkt.Bij artikelen waar de aanbesteder proportionaliteit in 

zijn overweging moet betrekken, is een verwijzing naar het betreffende voorschrift in de Gids Proportionaliteit opgenomen. 

• Voorschriften uit de Gids Proportionaliteit die als aanbevelingen zijn omschreven zijn niet verwerkt in het ARW 2012. Het 

gaat om het toestaan van varianten (Voorschrift 3.7), het bieden van een ontwerpvergoeding (Voorschrift 3.8) en het 

verlangen van geen andere vormvereisten dan die nodig zijn voor een objectieve vergelijking van inschrijvers (Voorschrift 

4.2). 

Procedures 

• Nieuw: de procedure "Prijsvraag voor ontwerpen" (hoofdstuk 11). Deze procedure is alleen uitgeschreven voor Europese 

aanbestedingen. 

• De voorschriften voor de procedure "Ontwerp en bouw van sociale woningen" is verplaatst van art. 1.5 in het ARW 2005 

naar hoofdstuk 12 in het ARW 2012. 

• Geschrapt: procedure "Experimenteren". 

Aankondiging 

• Termijnen zijn verkort vanwege de verplichte elektronische aankondiging op TenderNed. 

• Alle openbare - ook nationale - aanbestedingen moeten op TenderNed aangekondigd worden. 

• EMVI-subcriteria moeten al in de aankondiging worden bekendgemaakt. De weging en de beoordelingsmethodiek mogen 

later in de aanbestedingsstukken opgenomen worden. 

• Het bestek en de aanbestedingsstukken moeten kosteloos beschikbaar worden gesteld. 

• Verplichte motivering bij 

      - toepassing van een omzeteis; 

      - toepassing van het gunningscriterium laagste prijs; 

      - het niet opdelen van de opdracht in percelen; 

      - het samenvoegen van opdrachten. 

Aanmelding 

• Ook in de deze fase kan de aanbestedende dienst om inlichtingen vragen. De aanbestedende dienst stelt dan een "Nota 

van inlichtingen aanmeldingsfase" op. 

• Bij aanwijzing is het opstellen van een "proces-verbaal aanwijzing" verplicht. 

• Verplicht gebruik van de uniforme Eigen verklaring, ook bij nationale procedures. 

• Geen verplicht gebruik eigen verklaring bij de meervoudig onderhandse procedure, maar gegevens die in de eigen 

verklaring kunnen worden opgenomen, mogen niet op andere wijze worden getoetst. 

• Indien een uitgesloten of afgewezen inschrijver bezwaar heeft tegen uitsluiting of afwijzing dan moet hij dit schriftelijk 

binnen 7 dagen gemotiveerd kenbaar maken. 

• Herstel van kleine fouten heeft betrekking op de eigen verklaring of bewijsmiddelen. 



Inschrijving 

• De aanbestedende dienst mag vragen om een Verklaring bestuurder (Model K). 

• Er moet een "Proces-verbaal openen inschrijvingen" opgesteld worden met de namen van alle inschrijvers. Bij 

aanbesteding op laagste prijs moeten ook alle prijzen worden vermeld in dit proces-verbaal. Dit proces-verbaal moet 

binnen twee dagen aan alle inschrijvers toegezonden worden. 

• 'Inschrijving' (art 3.18, ARW 2012) en Opening van de inschrijvingen (art 3.24, ARW 2012), zijn nu twee verschillende 

momenten. Deze kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet. 

Gunning 

• De gunningsbeslissing moet in ieder geval elektronisch meegedeeld worden. 

• Op de gunningsbeslissing volgt de gunning, waarna de aanbesteder de overeenkomst kan sluiten (opdrachtverlening). 

• De Alcatel-termijn is nu 20 dagen. Afwijken wegens dwingende spoed is niet meer toegestaan. 

• De standaard gestanddoeningstermijn is verlengd tot 50 dagen. 

• Gunningen van alle openbare aanbestedingen moeten worden bekendgemaakt op TenderNed. 

 


