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Voorwoord

Ter afronding van mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
heb ik mijn masterscriptie geschreven over de klachtplicht in het aanbestedingsrecht. 
Het doel van mijn onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre de klachtplicht van 
inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is 
ontwikkeld en wordt toegepast, past binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzon-
der de rechtsbeschermingsrichtlijn. In de praktijk is de klachtplicht van inschrijvers in 
een aanbestedingsprocedure al een aantal jaren een veelbesproken kwestie, onder meer 
vanwege de wisselende rechtspraak. Met mijn onderzoek heb ik gepoogd een waardevol 
inzicht te verschaffen in dit actuele onderwerp. Daarbij heb ik getracht een totaalbeeld 
te schetsen en bruikbare aanbevelingen te doen.

Dat ik nu, door uitgave in de IBR Scriptiereeks, met mijn scriptie een breed publiek 
kan bereiken, is de kroon op mijn werk. Het is me een genoegen om geïnteresseerden 
deelgenoot te maken van de materie en van mijn visie op de huidige klachtplicht van 
inschrijvers in een aanbestedingsprocedure. 

Ten slotte een speciaal woord van dank aan prof. mr. C.E.C. Jansen voor zijn begelei-
ding tijdens het schrijven van mijn masterscriptie. Zijn kritische blik tijdens het schrijf-
proces heeft het beste in mij naar boven gehaald.

De tekst van dit onderzoek is afgesloten op 19 april 2019. 

Marita Ophof-Copier
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