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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 21 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: wij hebben in combinatie ingeschreven, maar nu dreigt onze combinant 

failliet te gaan. Raken we nu de opdracht kwijt? Kunnen we een nieuwe combinant invoegen? 

Of moeten we het hele contract nu zelf uitvoeren? Dat laatste zou wel problematisch voor ons 

zijn, want wij kunnen dat niet; we hebben niet alle expertise in huis. 

 

Antwoord inkopers: Een combinatie is een eenheid die je niet zo maar kunt ontvlechten 

zonder consequenties voor de aanbesteding. Het hangt ervan af of de overgebleven partij aan 

alle eisen kan voldoen (die tijdens de aanbesteding aan de partijen zijn gesteld, zoals 

referenties en de uitvoeringseisen), dat is niet voor de hand liggend want als je dat alleen kon, 

had je geen combinatie aan hoeven gaan. Maar als dat kan, is er geen wezenlijke verandering 

in de inschrijving gedaan. Als ze dat niet kunnen, zal de opdracht voortijdig moeten worden 

afebroken en opnieuw in de markt worden gezet. 

 

Advies: check de bepalingen over dit soort omstandigheden tijdig, dat wil zeggen: ruim 

voorafgaand aan het tekenen van het contract zodat je vragen erover tijdig kunt adresseren in 

de Nota van Inlichtingen. 

 

In verband met afwezigheid van onze huisadvocate, wordt deze vraag ook nog komende week 

tijdens het inloopspreekuur aan onze huisadvocate voorgelegd.   

 

Vraag inschrijvers: Mogen ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren los van elkaar 

inschrijven op dezelfde aanbesteding en is het toegestaan om deze inschrijvingen af te 

stemmen? 

 

Antwoord inkopers: Dit is eigenlijk een mededingingsvraagstuk. Als dit gebeurt, wil je als 

inkoper de garantie dat de inschrijvingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen. Dat 

komt wel voor, dan werk je met een belangenbeschermingsplan. Onderling afstemmen kan 

niet, want dan beïnvloed je de mededinging. 

 

Aanvulling inschrijver: als er wordt ingeschreven op verschillende percelen, mag er dan wel 

worden afgestemd? 

 

Inschrijver: wij hebben daar ervaring mee, wij hebben daarvoor een Chinese wallsprocedure. 

Maar dat is wel echt heel strikt: wij praten nergens over met elkaar omdat we moeten kunnen 

aantonen dat we echt onafhankelijk van elkaar inschrijven. 

 

In deze aanbesteding wordt door de aanbestedende dienst aangegeven dat er concurrentie 

wordt beoogd op de percelen en niet tussen de percelen en dat het daarom is toegestaan.  

 

In verband met afwezigheid van onze huisadvocate, wordt deze vraag ook nog komende week 

tijdens het inloopspreekuur aan onze huisadvocate voorgelegd.   
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Inkopers unaniem: dat komt we heel vreemd over, het is twee losse bedrijven niet 

toegestaan, laat staan twee bedrijven van dezelfde onderneming. Stel voor de zekerheid de 

vraag tijdens de NvI anders loop je het risico dat alle aanbiedingen terzijde worden gelegd. 

 

Vraag inschrijver: Hoe ga je ermee om als een aanbestedende dienst vraagt om een 

hoeveelheid beschikbare kandidaten in een regio? Ik heb gevraagd hoeveel punten ik voor 

hoeveel kandidaten krijg, maar daar wordt eigenlijk niet op geantwoord. Het is een raar 

vereiste want ik kan ons bestand later gewoon aanvullen. Mag de aanbestedende dienst dit 

vragen, mag ze in het midden laten hoeveel punten we dan krijgen en wat kan ik doen om aan 

te geven dat dit eigenlijk alleen maar in het voordeel van de zittende leverancier is? 

 

Antwoord inkopers: Je moet ten eerste duidelijk maken wat het probleem is dat je hebt. 

Waarom is dit vereiste een probleem? Als de zittende leverancier een voordeel heeft, moet je 

dat goed uitleggen.  

 

Ten tweede: alle vragen moeten worden beantwoord (zie eerdere verslagen). Is het antwoord 

niet duidelijk, stel een verduidelijkende vraag. Of mail de contactpersoon van de aanbesteding 

(als die gegeven is in de Leidraad) of je de vraag telefonisch mag toelichten. 

 

Ten derde -ook een terugkerend thema in dit inloopspreekuur- het moet glashelder zijn wat de 

beoordeling is. Je moet weten wat je scoort onder welke omstandigheden (zie eerdere 

verslagen). 

 

Ten vierde: stel een vervolgvraag waarin je dit punt voor punt duidelijk maakt. Je 

terminologie is de volgende: hoe word ik beoordeeld is een vraagstuk van transparantie, het 

voordeel van de zittende leverancier is een vraagstuk van non-discriminatie en het level 

playing field wordt geschonden.  

 

Aanvulling: je kunt ook vragen wat de toegevoegde waarde is die van essentieel belang is 

voor de uitvoering van deze opdracht, dat het aantal kandidaten in de regio een rol speelt. Het 

kan namelijk ook disproportioneel zijn; het zegt immers niks over de kennis en kunde van 

inschrijvers en levert een schijnzekerheid voor de aanbestedende dienst op terwijl het alle 

andere inschrijvers dan de zittende leveranciers een beperking vormt. Het is wel belangrijk 

om een goede suggestie te doen voor een alternatief.  

 

Inschrijver: Maar wat als de inkoper blijft weigeren om antwoord te geven? K weet echt niet 

wat ik dan nog kan doen.  

 

Antwoord inkopers: dan moet je opschalen in gewicht. Het is belangrijk dat je vasthoudt en 

ook dat je duidelijk aangeeft dat het je menens is en dat je echt wil dat de vraag beantwoord 

wordt. Je zou kunnen zeggen dat de aanbesteding vernietigbaar is wanneer in de NvI 

beantwoording van de gestelde vragen uitblijft en dat je het jammer zou vinden te moeten 

procederen. Bied ze de gelegenheid om zich nog een keer achter hun oor te krabben of ze 

deze route wel in willen slaan. Het is namelijk ook niet in het belang van de inkoper als het tot 

een kort geding komt. 

 

Een klacht voelt altijd naar, maar tegelijkertijd wil ik het als inkoper wel graag weten als het 

echt zo mis dreigt te gaan. Bovendien kan het zijn dat niet de inkoper weigert de vragen te 

beantwoorden, maar bijvoorbeeld iemand van de beoordelingscommissie. Bel gewoon om aan 

te kondigen dat je doorgaat en niet wil dat het tot een formele klacht komt om de druk op te 
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voeren. Ik zou hem liever telefonisch krijgen dan een vraag die ik moet publiceren in de NvI. 

Let wel op dat je met de juiste persoon belt, namelijk de contactpersoon die genoemd is in de 

Leidraad.  

 

Vraag inschrijver: wij krijgen het idee wel dat er voorkeur is voor een bepaalde partij.  

 

Suggestie: je zou kunnen vragen naar de methode van vragen beantwoording. Want als er een 

voorkeur zou zijn voor een bepaalde partij, is het zaak dat het dossier verhuist naar een ander 

bureau. Dat kun je doen door het heel juridisch te maken, dan kijkt de afdeling legal mee. Je 

kunt het ook heel vakinhoudelijk maken zodat er een materiedeskundige mee moet kijken. 

Het lijkt er overigens op dat hier een niet heel ervaren inkoper zit. Dan helpt het indienen van 

een klacht wel. De meest senior inkopers worden dan betrokken, dan gaat het wel naar een 

ander niveau. 

 

Aanvulling van inschrijver: we hebben wel geschiedenis met deze inkoopadviseur. Het 

probleem is alleen dat we er niet doorheen komen. Uiteindelijk trek je toch gewoon aan het 

kortste eind als zo’n inkoper niet meebeweegt.  

 

Reactie inkopers: Je kunt ook naar de Commissie van Aanbestedingsexperts. Als je de 

inkoper echt zó tegen je hebt, heeft het eigenlijk geen zin. Dan moet je jouw directeur contact 

laten opnemen met de directeur van de aanbestedende dienst dat het niet klopt.  

 

Inschrijver: wij willen geen klacht, we willen tips over hoe we de vragen moeten formuleren.  

 

Antwoord inkopers: je kunt op alles vragen om zijn motivering. En daarbij dan de wet- en 

regelgeving betrekken. Hoe verhoudt uw eis zich wat u betreft tot het gebod van 

transparantie? Heeft u het beginsel van proportionaliteit mee laten wegen in uw keuze voor dit 

en dat, en zo ja, op welke gronden was u dan van mening dat dit proportioneel was. Op die 

manier. Maar de realiteit is ook dat als jullie én niet willen klagen, én niet willen procederen 

én je weet zeker dat de inkoper tegen je is en je wil daar óók geen werk van maken, dat je dan 

misschien gewoon moet besluiten om niet in te schrijven. Het is soms uiteindelijk toch ook 

kleur bekennen. 

 

In verband met afwezigheid van onze huisadvocate, wordt deze vraag ook nog komende week 

tijdens het inloopspreekuur aan onze huisadvocate voorgelegd.   

 

Vraag van inschrijver: Wie bepaalt of er sprake is van een manipulatieve of strategische 

inschrijving? Wij hebben een brief gekregen waarin staat dat er sprake lijkt van een 

manipulatieve inschrijving. Voor ons zijn dit echter standaardprijzen want wij werken veel 

met krachten uit lage lonen landen. 

 

Antwoord inkopers: strategisch inschrijven mag, manipulatief inschrijven niet. De grens 

bepalen is lastig. Fraus legis in het fiscale termijn werkt net zo: bepaalde constructies die 

worden opgezet met de enkele bedoeling om belasting te ontduiken. Dat speelt hier ook: als je 

enige doel is om bovenaan in de ranking te komen, maar dar eigenlijk niet hoort omdat het 

een irreëel aanbod is. Dit komt eerlijk gezegd wel het meeste voor als er onvoldoende goed is 

nagedacht over de puntensystematiek.  

 

De vraag hier gaat eigenlijk veel meer op een abnormaal lage inschrijving. In dat geval heb je 

het recht om je prijs toe te lichten. En als jij dan kan aantonen dat het realistisch is, moet het 
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toegekend worden. De bewijslast ligt dan bij de inschrijver. Als die kan aantonen dat het 

tenminste aannemelijk is dat het wel klopt, is het weer aan de aanbestedende dienst om te 

bewijzen dat het toch niet klopt. 

 

Wij hebben wel eens een prijs van 25% lager gezien waarvan we ervan overtuigd waren dat 

het niet klopte, maar het bleek gewoon een slimme manier van omgaan met de planning 

waardoor deze inschrijver als enige een substantieel lager bod kon doen. Dat was dus 

helemaal niet manipulatief, het was gewoon ontzettend slim. 

 

Het verbod op abnormaal lage inschrijvingen is bedoeld om ons als inkopers te beschermen 

om niet te hoeven gunnen als er iets niet klopt. Er is dan een hoor en wederhoorprincipe wat 

duidelijk moet maken wat er aan de hand is. Als dan blijkt dat er slim met technologie of 

processen wordt omgesprongen waardoor het gewoon kan, heb je er als aanbestedende dienst 

natuurlijk ook gewoon baat bij om aan deze abnormaal laag inschrijvende partij te gunnen. 

Ook hier staat en valt het dus met je dossiervorming en je onderbouwing. 

 

Het blijft wel ter oordeel van de aanbestedende dienst want het is een mechanisme om de 

aanbestedende dienst te beschermen. Ik weet eigenlijk niet op welke manier je hier als 

inschrijver tegenop kan komen. Je kunt ook hierop een kort geding aanhangig maken als je 

niet het eens bent met de beoordeling dat je abnormaal laag of manipulatief hebt ingeschreven 

of als er geen mogelijkheid wordt geboden tot een toelichting. 

 

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 
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