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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 14 april 2020 

Noot: Dit verslag is een weergave van mondelinge, en ter plekke geboden antwoorden, die 

omwille van de leesbaarheid kunnen zijn geherformuleerd. Er kunnen dan ook geen rechten 

aan worden ontleend. Wie nadere toelichting wil op de gegeven antwoorden, kan per mail 

contact opnemen om in contact gebracht te worden met de betreffende deelnemer: info@trias-

politica.nl 

 

Vraag inschrijver: Welke mogelijkheden zijn er om een klacht in te dienen? 

 

Antwoord advocaat: Er zijn 3 mogelijkheden: bij de aanbestedende dienst zelf, bij de 

Commissie van Aanbestedingsexperts en bij de rechter. 

 

Antwoord inkoper: De vraag is ook of je wat met deze klacht wil; wil je dat er wat mee 

gedaan wordt of wil je gewoon bezwaar maken? Als je nog naar de rechter wil kunnen, moet 

je wel binnen de termijnen blijven die daarvoor staan in de aanbestedingsstukken 

(Alcateltermijn). Als je die voorbij laat gaan, verlies je mogelijk je recht om nog een 

procedure aanhangig te maken. Maar als je toch niet wil procederen, maar wel wil laten weten 

dat je het ergens niet mee eens bent, maakt dat weer minder uit. 

 

Antwoord advocaat: Natuurlijk is de Nota van Inlichtingen ook een belangrijk moment om 

je grieven kenbaar te maken. 

 

Aanvulling: de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn niet bindend voor 

aanbestedende diensten. Als inschrijver heb je er dus maar beperkt wat aan. Bovendien loop 

je het risico dat de termijn om naar de rechtbank te kunnen, verstrijkt terwijl de commissie de 

klacht behandelt.  

 

Aanvulling advocaat: Er worden wel eens adviezen van de commissie lopende de procedure 

uitgebracht, maar dat is niet een vast gegeven. Het klopt dat de adviezen niet bindend zijn en 

dat de rechter dus iets anders kan vinden, maar de commissie is in de regel wel zo deskundig 

dat de adviezen vaak worden gevolgd. Tijdens de aanbesteding (dus voor inschrijving) kun je 

dus prima de route van de commissie proberen, met oog op met name hun aanzien richting de 

aanbestedende dienst. Maar je kunt ook juist besluiten voor inschrijving te kort gedingen 

 

Aanvulling: reglement van de CvE zegt dat als een klacht ook bij de rechter wordt ingediend, 

de Commissie de klacht aanhoudt tot de rechter uitspraak heeft gedaan. 

 

Vraag inschrijver: wat is een CPV code en hoe worden die gebruikt? 

 

Antwoord van inkopers: Een CPVcode is gekoppeld aan productgroepen. Leveranciers 

kunnen zich abonneren op codes die voor hen relevant zijn, zo ontvangen ze een melding als 

er een Europese opdracht wordt gepubliceerd met die code. Er gaat nog veel mis bij het 

toevoegen door aanbestedende diensten van CPVcodes aan aanbestedingen, daardoor lopen 

bedrijven soms toch nog tenders mis. De Tender Electronic Daily (TED) die alle Europese 

aanbestedingen publiceert, gaat strenger controleren op de juiste CPVcoderingen. 

 

Vraag inschrijver: Wat zijn de kosten van een klachtenprocedure? Is er een verschil in kosten 

tussen een bezwaar bij de klachtencommissie en een bezwaar bij de rechtbank? 

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/indienen-klacht/reglement-commissie-van-aanbestedingsexperts
https://europadecentraal.nl/controle-op-correct-gebruik-cpv-codering-wordt-strenger/
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Antwoord advocaat: de commissie van aanbestedingsexperts heft geen griffierecht of andere 

kosten voor de behandeling van een klacht. Bij de rechtbank heb je dat wel, dat is vaak maar 

een paar honderd euro. Je kosten zitten meestal meer in je bijstand door een advocaat. Maar 

dat geldt ook als je je bij de klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts van hulp door 

een advocaat voorziet. Een ‘standaard kort geding’ leidt soms tot advocaatkosten van een paar 

duizend euro, soms zijn zaken enorm complex of volumineus qua stukken en vergt het voor 

een advocaat veel tijd om de procedure goed te kunnen behandelen. 

We werken qua het vergoed krijgen van je proceskosten in Nederland met een forfaitair 

stelsel, dat betekent dat de winnende partij een proceskostenveroordeling kan vragen, en 

krijgen. Daar zitten de kosten van het griffierecht in, kosten voor het inschakelen van een 

deurwaarder en de kosten voor het werk van de advocaat. Dat laatste werkt echter 'forfetair'; 

met punten, per punt wordt daar een bedrag aan gekoppeld afhankelijk van de inzet van de 

zaak, en het aantal punten hangt dan weer samen met het aantal proceshandelingen. Meestal 

wordt er maar een klein gedeelte van de werkelijke proceskosten vergoed. Dat is natuurlijk 

jammer voor de winnaar omdat die dus maar weinig geld terugkrijgt, maar het draagt wel bij 

aan het systeem waarin we met elkaar -ja, ook wij als advocaten-, procederen altijd proberen 

te voorkomen. Er zit qua kosten dus gewoon een drempel in ons systeem om te procederen 

over aanbestedingen, anders dan bijvoorbeeld in Amerika waar je bij winst het hele bedrag 

aan proceskosten kunt terugkrijgen 

 

Een ‘standaard kort geding’ heb je voor een paar duizend euro, maar soms zijn zaken 

verschrikkelijk complex of volumineus in stukken, daar hangt natuurlijk de hoeveelheid tijd 

die je er als advocaat mee bezig bent, mee samen. Soms kom je wel aan tienduizend euro. We 

werken met een forfaitair stelsel, dat betekent dat de winnende partij een proceskosten 

veroordeling kan vragen en krijgen. Daar zitten de kosten van het griffierecht in, kosten voor 

het inschakelen van een deurwaarder en de kosten voor het werk van de advocaat. Dat laatste 

werkt met punten, per punt wordt daar een bedrag aan gekoppeld en dat hangt dan weer 

samen met de inzet.  Bij aanbestedingen gaat het vaak om niet op geld waardeerbare 

vorderingen, dan worden er maar weinig punten toegekend. Dat is jammer voor de winnaar 

omdat die dus maar weinig geld terugkrijgt, maar het draagt wel bij aan het systeem waarin 

we met elkaar -ja, dus ook advocaten-, proberen te voorkomen dat er onnodig wordt 

geprocedeerd. Het is dus prima dat er een drempel in ons stelsel zit om te procederen, anders 

dan bijvoorbeeld in Amerika waar je het hele bedrag kunt terugkrijgen. 

 

Vraag inschrijver: Wat is nou precies social return (SROI)? Er staat soms dat ik zelf invulling 

mag geven aan social return maar hoe doe ik dat dan? 

 

Antwoord inkopers: het wordt heel veel uitgevraagd op dit moment, er is bij de RIJK-

gemeenten dan ook een social return coördinator die het proces begeleidt. Als je het zelf mag 

invullen, kan ik me voorstellen dat dat lastig is, want hoe weet je dan wat je moet doen? 

 

Wij voegen vaak het beleid van de aanbestedende gemeente bij om duidelijk te maken wat de 

bedoeling is. Sommige gemeenten werken bijvoorbeeld met de bouwblokken methode Dat 

betekent dat je bijvoorbeeld een stagiair in kunt zetten voor 6 maanden. Daar is vervolgens 

een rekenkundige formule aan gekoppeld en dat levert dan een bedrag op dat je kunt opvoeren 

als SROI. Zelf verzinnen is wel vreemd, ik zou daar een vraag over stellen. Je wilt toch weten 

wat je nou moet doen maar ook welke inzet hoeveel waard is. 
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Aanvulling: we horen ook wel uit de markt dat er partijen zijn die zeggen dat ze SROI gaan 

toepassen, maar het vervolgens (na gunning) niet doen omdat er toch niet gehandhaafd 

wordt. Hoe gaan jullie daarmee om? 

 

Antwoord inkopers: handhaving maakt bij ons absoluut onderdeel uit van de afspraken die 

we maken. Het is natuurlijk wel van belang dat zowel de aanbestedende dienst als de 

leverancier zich daaraan houdt, anders is het een wassen neus. 

 

Aanvulling advocaat: SROI kan onderdeel zijn van het contract als artikel of van de 

aanbestedingsstukken (die doordat je daarmee akkoord gaat natuurlijk ook onderdeel uitmaakt 

van de overeenkomst). In de aanbesteding zijn dat vaak best open bepalingen, die vervolgens 

ingevuld worden door de beleidsstukken.  

 

Aanvulling inkoper: het wordt ook wel als gunningscriterium gebruikt: dat je punten krijgt 

als je met een plan komt. 

 

Er is overigens wel veel veranderd: vroeger was het een percentage van de opdracht en moest 

je SROI ook toepassen op de opdracht zelf. Tegenwoordig gaat het veel breder dan dat. Je 

hebt nu veel meer mogelijkheden om er invulling aan te geven. Je kunt bijvoorbeeld een 

training geeft voor 10 mensen, een leerwerkplek, een stageplek kan dus allemaal. Mensen uit 

de kaartenbakken, met een afstand tot de arbeidsmarkt dus, die moeten worden geholpen. Als 

jij het zelf mag invullen, lijkt het ook niet gecontroleerd te worden. Het gaat dan eigenlijk om 

een inspanningsverplichting. Je moet proberen te helpen, waarbij het meest ideale is om 

iemand werk vast aan het werk te helpen, maar ook aan andere vorm van tijdelijke hulp kan 

dan voldoen. In het beleid van een gemeente staat bijvoorbeeld ‘deelname aan 

maatschappelijke activiteiten’, je kunt dan bijvoorbeeld meedoen aan NL doet. Deze 

inschrijver raad ik wel aan om contact op te nemen met de gemeente om het concreter te 

krijgen. Veel gemeenten hebben gewoon helder SROI-beleid, dat staat op de website van de 

gemeente. 

 

Vraag inschrijver: wat is een vertrouwelijke vraag? Wanneer kan ik dat gebruiken? 

 

Antwoord inkopers: Een vertrouwelijke vraag kun je altijd stellen. Het moet dan gaan om 

concurrentiegevoelige informatie bijvoorbeeld. De aanbestedende dienst bekijkt dan of dat 

terecht is. Als dat zo is, beantwoordt ze je vraag vertrouwelijk. Als het niet zo is, wordt dat 

aan je meegedeeld en krijg je de mogelijkheid je vraag terug te trekken of in de NvI alsnog te 

stellen. De aanbestedende dienst moet natuurlijk wel een gelijk speelveld waarborgen, dus je 

kan niet zomaar alle vragen als vertrouwelijk behandelen. 

 

Advocaat: het is wel raadzaam om in je vraag al aan te geven waarom je deze vraag 

vertrouwelijk stelt, welk belang zou worden geschaad als je dat in de NvI zou doen. Daarbij 

moet je in je achterhoofd houden dat de aanbestedende dienst vooral het gelijke speelveld zal 

willen bewaken. Geef ze dus een reden om je verzoek toe te wijzen en laat het niet bij vragen 

of het oké is alleen. 

Vraag inschrijver: Tot op welke hoogte mogen eisen worden aangepast tijdens de 

aanbesteding? Er is een aanbesteding voor elektrisch vervoer maar nu is ineens toegevoegd 

dat je ook niet-electrische voertuigen mag aanbieden. Dat maakt nogal een verschil, mag dat 

zo maar? 
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Antwoord van inkoper: er zal een rectificatie gedaan moeten worden voor deze wijziging, 

zodat iedereen weer een gelijk speelveld heeft. Het kan namelijk zijn dat er partijen zijn 

afgehaakt omdat ze zagen dat het allemaal elektrisch vervoer moest zijn. Als je dat dan 

wijzigt, moet je iedereen weer de kans geven opnieuw een afweging te laten maken om aan te 

bieden. 

Aanvullende vraag: maar is er dan sprake van een wezenlijke wijziging? 

Antwoord inkopers: Dat hangt ervan af hoe de markt eruit ziet. Het gaat erom dat de markt 

van geïnteresseerden gewijzigd kan zijn. Praktisch voorbeeld is dat er bijvoorbeeld in de 

oorspronkelijke aanbesteding werd geëist dat inschrijvers een bepaalde certificering moeten 

hebben. Je kan je dan voorstellen dat partijen die dat niet hebben, besluiten om niet aan te 

bieden omdat ze niet aan de eisenkunnen voldoen. Maar als je de eis van de certificering 

vervolgens laat vallen, had diezelfde partij misschien wel heel graag meegedaan en de 

opdracht ok kunnen winnen. Door de opdracht te rectificeren, geef je ook die inschrijvers een 

kans om zich opnieuw te beraden. 

 

Vraag: maar bij een wezenlijke wijziging moet de opdracht toch van de markt gehaald 

worden? Of kun je rectificeren om te voorkomen dat de opdracht van de markt gaat? 

Antwoord inkopers: het effect is hetzelfde. Als je rectificeert, stel je opnieuw de 

concurrentie open, eigenlijk alsof er een nieuwe opdracht is. Je verlengt dan ook alle 

termijnen zodat er nog genoeg tijd is om in te schrijven. 

Antwoord advocaat: de vraag is, of deze wijziging mag worden doorgevoerd. Ik heb wat te 

weinig informatie om daar een eerste inschatting van te kunnen maken. Mag ál het vervoer nu 

ook niet-elektrisch? Dat lijkt me wel een wezenlijke wijziging. Of mag er bijvoorbeeld bij 

hoge drukte/nood - als al het elektrisch vervoer is ingezet - op een benzinevoertuig worden 

teruggevallen? Dat maakt nogal uit.  

 

Ik denk uit de vraag op te maken dat de vraagsteller het liefste wil dat de wijziging niet 

doorgaat, dat het terug naar het oude gaat. Dat is altijd moeilijk; de aanbestedende dienst is 

toch aan zet. Als dit nu eenmaal de gewijzigde vraag is, dan is er voor een aanbestedende 

dienst meestal wel een manier te vinden om die gewijzigde vraag uit te zetten. Eventueel via 

rectificatie of heraanbesteding. 

 

Maar, die mogelijkheden zijn ook weer niet helemaal ongelimiteerd.  

 

Dit hangt samen met het leerstuk van de wezenlijke wijziging, gebaseerd op het Pressetext-

arrest. Dat arrest zag op wijziging van de opdracht ná gunning. Vóór gunning gelden echter 

ongeveer dezelfde eisen, via een 'reflexwerking'. Overigens geven de eisen van dit arrest 

praktisch niet heel veel meer houvast dan waar je ook normaal bij 'wezenlijk' aan denkt, 

hoor. In grote lijnen is een wijziging wezenlijk als het de markt in belangrijke mate uitbreidt, 

het economisch evenwicht wijzigt in voordeel van de opdrachtnemer, de wijziging tot 

toelating van andere inschrijvers of tot indiening van een andere offerte zou hebben geleid.  

 

Er is ook een 'lijstje' van de minimis - eisen die géén wezenlijke wijziging zijn, die dus wel 
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mogen; die zijn misschien voor inschrijvers net wat praktischer te noemen. Een wijziging is 

niet-wezenlijk als het bedrag waarop je de wijziging kan kwantificeren lager is dan de 

aanbestedingsdrempel, of 10% / 15 % (leveringen en diensten / werken), of als de algemene 

aard van de opdracht niet wijzigt. 

 

Kleine wijzigingen mogen via de Nota van Inlichtingen, dat gebeurt ook vaak genoeg. Andere 

wijzigingen zijn groter en vergen een rectificatie. Met een rectificatie worden namelijk ook 

anderen dat de deelnemers die de NvI's volgen van de wijziging op de hoogte gesteld. 

Misschien willen die dan bijvoorbeeld alsnog meedoen. Besluit de aanbestedende dienst om te 

rectificeren, is wel nog even de vraag hoe dat gebeurt. Geregeld worden dan alle potentiële 

gegadigden op de hoogte gebracht, inschrijftermijn verlengd en wederom mogelijkheid tot het 

stellen van vragen geboden; dan zit er weinig licht meer tussen dat, en heraanbesteden. 

 

Daar komt bij dat de aanbestedende dienst ook niet zomaar mag heraanbesteden. Risico is met 

name willekeur, dat een aanbestedende dienst de gegadigden niets vindt, en hoopt met een 

nieuwe inschrijving bijvoorbeeld toch meer, of andere inschrijvers, te trekken. De opdracht 

moet daarom flink wijzigen mag hij opnieuw in de markt gezet worden. De opdracht, dus echt 

het werk, de levering of de dienst zelf. Alleen selectiecriteria of de beoordelingssystematiek 

wijzigen is bijvoorbeeld nog niet voldoende om te mogen heraanbesteden.  

Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 18 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11407. 

Maar goed, de vraagsteller heeft denk ik maar ten dele iets aan dit theoretische antwoord. 

Probleem blijft dat ook in aanbestedingen het een kwestie is van vraag en aanbod. De vraag 

van de aanbestedende dienst lijkt gewoon gewijzigd.  

 

Ik zou dan dus denk ik eerst gaan bedenken of we daar dan niet iets aan kunnen doen. Als dit 

bijvoorbeeld een gemeente is die in haar gemeentelijk beleid heeft staan dat ze in een x-aantal 

jaren naar volledig elektrisch vervoer wil toegroeien, zou je wat lokale partijen kunnen 

influisteren dat de gemeente opeens haar doelstelling heeft losgelaten. Misschien wil een van 

die partijen wel de betrokken wethouder het vuur aan de schenen leggen, bijvoorbeeld. 

Misschien kunnen we op die manier toch een weg vinden om de gewijzigde vraag zelf 'terug 

te draaien'. 

 

Aanvulling: in bijvoorbeeld deze zaak over de bouw van een basisschool wilde de 

aanbestedende dienst de raming aanpassen en om die reden heraanbesteden. Dat mocht niet, 

omdat de opdracht niet wezenlijk was gewijzigd. De ‘nieuwe’ aanbesteding moest worden 

afgebroken.   

 

Inkoper: even tot slot nog voor de vragensteller: ja, dit is een wezenlijke wijziging. En dat 

komt doordat de aanbestedende dienst de kring van belangstellenden potentieel vergroot door 

meer alternatieven toe te staan dan alleen elektrisch. 

Aanvulling advocaat: ja, als dat voor alle vervoer en alle alternatieven geldt, zeker. Maar als 

het gaat om een uitzondering waarin 1 karretje ook wel oogluikend niet-elektrisch wordt 

toegestaan maar het merendeel elektrisch blijft, is het weer de vraag. Dat is toch ook 

maatwerk per keer. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:11407
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:7113
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Vraag van inschrijver: Een inkoper heeft mij gebeld met de opmerking dat ik kennelijk geen 

verstand heb van Europees aanbesteden omdat hij mijn vragen slecht vindt. Hij wilde ze wel 

aan mij beantwoorden, maar niet in het openbaar. Mag dat? Uiteindelijk heeft hij mijn 

vragen opgenomen in de NvI maar die aangepast. Zinsnedes als “zo nee, kunt u dat 

motiveren?” heeft hij eruit gehaald en vervolgens ook niet gemotiveerd. Wat kan ik hier tegen 

doen?  

Antwoord advocaat: feitelijk komt het neer op een inkoper die weigert vragen te 

beantwoorden. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. De aanbestedende dienst is 

verplicht alle vragen te beantwoorden. Er zijn nog wel gradaties in aanpassingen, als er voor 

jou een spelfout wordt uitgehaald, is dat prima. Maar hier is een wezenlijk onderdeel van de 

vraag, namelijk die naar de motivering, niet meegenomen. Je zou het dus kunnen opknippen 

en stellen dat er een vraag (motivering) niet is beantwoord. 

Inkoper: je moet hier wel contact over opnemen met de aanbestedende dienst, net wat we 

vorige keer ook zeiden. 

Aanvulling: Misschien wel goed voor jullie als inkopers om te weten, dat veel inschrijvers 

heel erg schrikken als jullie bellen. Ze weten dat ze dat zelf eigenlijk niet mogen doen en dan 

kan het heel intimiderend zijn als je zelf wel gebeld wordt. Dit klinkt toch ook als iemand die 

het gevoel heeft dat hij ruzie krijgt met deze inkoper als hij doorvraagt, ik begrijp dat eerlijk 

gezegd ook wel. 

Inkoper: Dit is een van de redenen waarom wij vragen intern altijd anoniem doorzetten. Als 

wij vragen opstellen worden die altijd anoniem doorgezet naar de materiedeskundige en de 

projectleider, juist om te voorkomen dat er een bepaalde sfeer ontstaat rondom een bepaalde 

inschrijver.  

Reactie: wat een goede werkwijze. Communiceren jullie dat ook met de markt? Dat jullie dat 

zo doen? Ik denk dat veel inschrijvers dat geruststellend zullen vinden als ze dat weten en 

daardoor minder bang zijn om ‘lastige vragen’ te stellen. 

Inkopers: nee, dat doen we standaard, we communiceren dat niet expliciet, maar het is 

eigenlijk wel een goed idee om dat voortaan op te nemen in de stukken. Gaan we doen!  

Aanvulling: het is eigenlijk best raar dat een inkoper wel met een inschrijver mag bellen, 

maar een inschrijver niet met een inkoper. 

Inkoper: Ik zal voor mezelf spreken, Als ik gebeld word door iemand die iets niet begrijpt, 

ben ik best geneigd even te helpen. We doen dat ook met regelmaat. Soms hebben inschrijvers 

moeite om op TenderNed te komen ofzo, dan is het een kleine moeite om ze even te helpen. 

Het gaat er gewoon om dat je iedereen dezelfde behandeling geeft en dus niet de een meer 

informatie verstrekt dan de ander. Als je daarbinnen blijft, kan je best helpen. Alle 

communicatie loopt wel via een punt, op die manier kunnen we altijd achterhalen wat er door 

wie wanneer is gezegd. Je kan geen contact met anderen opnemen want dan hebben wij geen 

zicht meer op of het allemaal nog klopt. 

http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl
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Advocaat: het voorschrift om op een vaste manier te communiceren, is bedoeld om alle 

partijen te beschermen. Als er in de aanbestedingsstukken staat dat je telefonisch contact op 

kunt nemen, mag je gewoon bellen. 

 

Er zijn meer vragen gesteld dan we in een uur konden behandelen, voorlopig wordt het 

virtuele inloopspreekuur wekelijks herhaald op dinsdagmiddag van 16:00- 17:00 uur. 

Deelnemen kan na aanmelding via:  

http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl 

 

http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl
http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl
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