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Q VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 28 maart 2013 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken1 hebben 
kennisgenomen van de brief van de minister van Economische Zaken van 
7 maart 2013, inzake de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en de 
instelling van de commissie van aanbestedingsexperts.2 Naar aanleiding 
daarvan is op 15 maart 2013 een brief gestuurd met een vraag van de 
leden van de SP-fractie, mede namens de leden van de PVV-fractie, de 
leden van de D66-fractie en het lid van de OSF-fractie. 

De minister heeft op 28 maart 2013 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Warmolt de Boer 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD) (voorzitter), Terpstra (CDA), Sylvester (PvdA), Essers 
(CDA) Thissen (GL), Witteveen (PvdA) (vice-voorzitter), Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Schaap (VVD), Smaling (SP), 
Flierman (CDA), Hoekstra (CDA), Van Boxtel (D66), Backer (D66), Vos (GL), De Lange (OSF), 
Schrijver (PvdA), Postema (PvdA), Vlietstra (PvdA), Van Strien (PVV), Faber-van de Klashorst 
(PVV), Ester (CU), Bröcker (VVD), Beckers (VVD), Van Beek (PVV)
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN  

Den Haag, 15 maart 2013 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben met 
belangstelling kennisgenomen van uw brief van 7 maart 2013, inzake de 
inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en de instelling van de 
commissie van aanbestedingsexperts.3 Deze brief geeft de leden van de 
SP-fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vraag, mede namens 
de leden van de PVV-fractie, de leden van de D66-fractie en het lid van de 
OSF-fractie. 

In een brief van 11 december 2009 geeft de regering aan dat in beginsel 
voor wetten en AMvB’s maximaal twee vaste inwerkingtredingdata 
worden gehanteerd, te weten 1 januari en 1 juli.4 Deze leden vernemen 
graag hoe de voorgenomen datum van inwerkingtreding van 1 april 2013 
van de Aanbestedingswet zich verhoudt tot deze vaste verandermo-
menten. 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien uw 
reactie met belangstelling voor 1 april 2013 tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
E.M. Kneppers-Heynert 

3 32 440, P.
4 29 515, nr. 309, p. 2–4.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 28 maart 2013 

Bij brief van 15 maart 2013 heeft u aangegeven dat de leden van de 
SP-fractie mede namens de leden van de PVV-fractie, de leden van de 
D66-fractie en het lid van de OSF-fractie graag willen vernemen hoe de 
datum van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van 1 april 2013 
zich verhoudt tot de Vaste Verandermomenten. 

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 
wordt afgeweken van het beleid ten aanzien van de Vaste Verandermo-
menten. Een van de gronden op basis waarvan van dit beleid mag worden 
afgeweken, is indien er hoge private of publieke voordelen van 
vervroeging van invoering zijn. Dit is het geval bij de Aanbestedingswet 
2012. Ondernemers zijn gebaat bij spoedige inwerkingtreding, omdat de 
wet tot een grote lastenreductie leidt en voor betere toegang van 
ondernemers tot overheidsopdrachten zorgt. Deze overweging is 
opgenomen in de nota van toelichting bij het Besluit houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanbeste-
dingswet 2012. 

De minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
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