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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 24 maart 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 van inschrijver: Het komt regelmatig voor dat aanbestedende diensten aangeven op 
zoek te zijn naar leveranciers die innovatief en onderscheidend zijn, maar varianten niet 
toestaan en terzijde leggen. (Aanbiedingen die op punten afwijken van het bestek, maar 
mogelijk wel innovatief zijn). Uit angst om uitgesloten te worden, ben je als inschrijver soms 
geneigd om een mogelijke innovatie dan maar niet aan te bieden en dat is jammer. Op welke 
manier kan een inschrijver wel veilig innovatieve mogelijkheden meenemen in zijn aanbieding 
om onderscheidend te zijn? 
 
Antwoord van inkoper(s): varianten gebruiken is maar één manier om innovatie te 
bevorderen. De belangrijkste manier om innovatie te bevorderen is natuurlijk het gebruiken 
van functionele specificaties. Daar zou de voorkeur veel meer bij liggen. In sommige 
aanbestedingen kun je zo ver doordringen tot de kern dat je de uitvraag op een niet-
gespecificeerde manier moet doen. Daar zijn goede ervaringen mee, dat werkt beter dan een 
standaard uitvraag. Wat je eigenlijk wilt, is de hele markt uitlokken tot innovatie. 
 
Vraag van inschrijver: Ik zie dat aanbestedende diensten nog niet het begin van begrip 
hebben van de innovatie die mogelijk is. Ze lopen dus al vast bij het nadenken over die 
innovaties. Onze oplossing is uniek, je krijgt dan het probleem dat de aanbestedende dienst 
niet kan specificeren omdat er geen inschrijvingen op zullen komen.  
 
Antwoord van inkoper(s): het gaat om bereidheid te proberen dat dit soort opdrachten op 
een andere manier in de markt gezet zal worden. Het hangt vaak ook wel af van de 
productsoort. De belemmering zit er wel in als de aanbestedende dienst niet bereid is risico te 
nemen. Dan kunnen wij als inkopers ook niets doen. 
 
Inschrijver: in dit geval is er wel bereidheid om risico te nemen, maar niet om de 
aanbestedingsregels te overschrijden. Er is dus angst aan de kant van de overheid om de 
regels te schenden.  
 
Inkopers: de aanbestedingsregels bieden op zich genoeg ruimte om dat vorm te geven. 
Overigens moet je dit in het voortraject organiseren, nog voor de marktconsultatie. Je zult bij 
gebrek aan kennis marktpartijen moeten betrekken om dat vorm te geven. Dat is ook het 
advies aan marktpartijen: ga praten voordat de aanbesteding wordt gepubliceerd, niet als de 
opdracht al nagenoeg klaar is om te worden gepubliceerd. Inkopers hebben veel meer vrijheid 
in het voortraject dan dicht op de aanbesteding. 
 
Advocaat: aanbestedende diensten hebben ook best veel vrijheid als ze maar binnen de 
beginselen blijven waarbij informatie die wordt opgedaan, later ook wordt gedeeld met alle 
belangstellenden. Dan is er juridisch best veel ruimte voor overleg. 
 
Advies van inkopers aan inschrijvers: zoek ons op, neem contact op om ons beter te leren 
kennen, maar doe dat wel op het juiste moment, in het vroege voortraject dus. Wij merken dat 
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zowel inschrijvers als aanbestedende diensten nog bang zijn om te praten. Het gaat erom dat 
er geen onoverbrugbare afstand komt tussen kennis van de inschrijvers. Die mag wel even 
ontstaan, als die maar wordt weggenomen op het moment dat de aanbesteding er is.  
 
Vraag van inschrijver: Mijn probleem is dat wij geen enkele concurrent hebben, je krijgt 
dan het dilemma dat er een tender moet worden geschreven waar niemand behalve wij op kan 
inschrijven, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of je krijgt een tender met verouderde 
specificaties waar wij dus niet op in kunnen schrijven. Hoe doorbreek ik dat? 
 
Antwoord van inkopers: Het werken met functionele specificaties zou hier uitkomst moeten 
bieden. Voor het losmaken van concurrentie is een hoger abstractieniveau van uitvragen de 
manier. Probeer dat in het voortraject te adresseren. 
 
Vraag van inschrijver: Wat is de reden dat inkopers niet alle aanbestedingen stil leggen in 
deze Corona tijd? 
 
Antwoord van inkopers: Ik vraag me af of de markt dat wel wil. Uitstellen lijkt me een 
betere keuze. Wij ontvangen ook vragen uit de markt voor uitstel. We bekijken per geval of 
dat nodig is. Op verzoek van de markt, reageren we. We stellen zelf niet uit om de boel door 
te laten lopen. Bouwend Nederland heeft aangegeven dat ze willen dat aanbestedingen zo veel 
mogelijk doorgaan. Brancheverenigingen roepen ons dus op om aanbestedingen juist zo veel 
mogelijk door te laten gaan. 
 
Vraag van inschrijver: de aanbestedingswereld is voor mij betrekkelijk nieuw. Ik ben 
adviseur bij een waterschap, ik begon met een kleine opdracht maar dat werd steeds meer en 
nu ineens krijg ik te horen dat we de grens van €50.000,- euro overgaan en dat de opdracht 
nu moet worden aanbesteed. Wat kan ik doen? 
 
Antwoord inkopers: dat is altijd lastig, als je naar tevredenheid levert kan er op grond van de 
regelgeving niet zomaar worden verlengd, maar als er gegronde redenen zijn om die opdracht 
te verlengen en er is sprake van een goede motivering kun je wel een eind komen. Je moet het 
denkwerk vooraf hebben gedaan als aanbestedende dienst zodat deze situatie zich niet 
voordoet.  
 
De enige uitzondering op artikel 2.14 is eigenlijk dat als je reëel hebt geraamd en je had niet 
kunnen weten dat je boven de drempelwaarde uit zou komen, maar dat is wel een gevaarlijke 
weg.  
 
Een andere vraag is of er sprake is van een opdracht of feitelijk drie afzonderlijke opdrachten? 
Dan is er weliswaar één ondernemer die meerdere opdrachten heeft gedaan, maar dat de 
opdrachten op zichzelf los van elkaar staan. Dan hoef je die waarden niet bij elkaar op te 
tellen en zit je nog niet boven de drempel. Het hangt er ook vanaf of het gaat om een 
Europese drempel of een drempel voor onderhandse procedures. Boven de Europese drempel 
zijn de mogelijkheden heel beperkt. Daaronder is er vaak wat meer ruimte afhankelijk van het 
inkoopbeleid. Ieder inkoopbeleid kent een inherente afwijkbevoegdheid. Dat betekent dat ook 
van de drempelwaarde van €50.000,- mag worden afgeweken. Als er in het inkoopbeleid staat 
dat boven de €50.000,- meervoudig onderhands moet worden aanbesteed, mag daar altijd van 
worden afgeweken, maar dan alleen door degene die daartoe bevoegd is in het beleid. Dat zou 
je dus even moeten opzoeken in het inkoopbeleid van dit waterschap. De motivering is wel 
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heel belangrijk om te laten checken door iemand die de kaders kent. Een stevige motivering 
geeft de accountant ook houvast.  
 
Advocaat: je hebt een papieren werkelijkheid maar ook een feitelijke werkelijkheid, die 
moeten zo veel mogelijk met elkaar in een lijn liggen. Dus als er aparte 
opdrachtverstrekkingen zijn met aparte contactpersonen, sterkt dat als feitelijke situatie de 
juridische werkelijkheid. De aanbestedende dienst moet het natuurlijk netjes doen, maar de 
vraag is natuurlijk ook altijd of er partijen zijn die er bezwaar tegen zouden kunnen hebben. 
 
Vraag van inschrijver: ik heb altijd begrepen dat je je als inschrijver moet houden aan de 
Grossmann regel. Als je als inschrijver de aanbestedende dienst informeert tijdens de 
aanbesteding vanwege het Coronavirus, heb je daar dan aan voldaan? 
 
Antwoord advocaat: Grossmann is een arrest uit 2004 van het Europese Hof waaruit volgt 
dat een inschrijver proactief moet zijn om op een later moment rechtsverwerking te 
voorkomen. De rechtsregel is helder, maar in de praktijk wordt heel wisselend gereageerd 
door rechters op zo’n verweer. In zijn algemeenheid geldt dat als je een afwijzend antwoord 
krijgt, dat je daar op door moet vragen. Een vraag stellen betekent dat je je het recht 
voorbehoudt om daarover te procederen. Een informatieve vraag is daarvoor niet voldoende, 
het moet wel echt gaan om een klacht en een dringend beroep op de aanbestedende dienst om 
actie te ondernemen. 
 
Gaan we dan procederen vanwege Corona? Ik denk toch dat vragen van inschrijvers serieus 
genoeg zullen worden behandeld zodat procederen niet nodig is, maar om het zekere voor het 
onzekere te nemen, moet je het dus wel duidelijk formuleren als klacht. 
 
Discussie onder inkopers: hoe ga je er eigenlijk mee om als aanbestedende dienst dat Corona 
op het ene bedrijf een andere impact heeft dan op het andere? Dit is typisch een situatie 
waarin inschrijvers niet gelijk zijn. De vraag is dus wanneer wordt niet kunnen voldoen de 
norm? Als er meerdere partijen niet kunnen voldoen, moet je ervan uitgaan dat niet uitstellen 
disproportioneel is. Proportionaliteit gaat over de verhouding tot de opdracht. In sommige 
gevallen is geen uitstel verlenen dus ook proportioneel. Deze situatie vraagt om case by case 
benadering en heldere communicatie daarover. 
 
Vraag van inschrijver: Hoe kan een inschrijver omgaan met geschiktheidseisen zoals 
solvabiliteit en quickratio. Zijn er manieren om hier onderuit te komen? 
 
Antwoord inkopers: dit soort ratio’s komen we weinig tegen, ze zeggen namelijk niet zo 
veel. Je zou een vraag kunnen stellen waarin je aangeeft dat er meer mogelijkheden zijn om te 
bepalen of een bedrijf solvabel is. Het lijkt een routine, in plaats van een gevoeld risico dat 
moet worden afgedekt. Daar zou je de aanbestedende dienst in je vraag op kunnen wijzen: er 
zijn meerdere manieren om eventuele risico’s af te dekken. Eerste vraag zou moeten zijn: 
waar ben je bang voor, hoe reëel is dat? Wat gebeurt er als het zich voordoet? Wat probeer je 
af te dekken en zijn er minder bezwarende manieren om dat te realiseren? Daarnaast zou je na 
afloop van de aanbesteding dit punt kunnen adresseren om het voor de toekomst te 
voorkomen.  
 
Aanvulling advocaat: het helpt om zelf goed te doorgronden wat deze ratio’s betekenen en 
hoe makkelijk ze te beïnvloeden zijn zodat je goed kunt uitleggen waarom deze zich niet 
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lenen voor het risico dat ze proberen af te dekken. Het zijn dure woorden, maar de cijfers 
erachter bieden vaak schijnzekerheid. Zorg dat je dat kunt toelichten. 
 
Vraag inschrijver: op welke manier toetsen inkopers de materiedeskundigheid van de 
beoordelingscommissie? 
 
Antwoord inkopers: Het begint al bij het opstellen van de voorbereiding, die kun je niet 
doen zonder deskundigen. Deze mensen laat je dan zitting nemen in het beoordelingsteam. In 
sommige gevallen is er onvoldoende materiedeskundigheid, dan wordt het extern ingehuurd. 
 
Het moet wel gaan om ter zake deskundigheid, je hebt er anders als inkoper ook niets aan als 
een inschrijving wordt beoordeeld door iemand die weliswaar hoog aangeschreven staat, maar 
geen expertise heeft op het onderwerp waarop beoordeeld moet worden. Dan ontstaan er 
allerlei problemen als producten bijvoorbeeld in gebruik worden genomen. Wij voegen ook 
altijd beoordelaars toe die gebruikers zijn, anders krijg je achteraf problemen. Bovendien krijg 
je problemen met de motivering van je gunningsbeslissing; als er geen deskundigheid is in het 
beoordelingsteam, kun je de motivering van het product dat de beoordelingscommissie 
oplevert niet goed doen. 
 
Aanvulling advocaat: het probleem daarbij is wel dat daar weinig rechtsbescherming voor is. 
De rechter toetst dat nauwelijks of niet, de rechter gaat achterover leunen als ik begin over de 
deskundigheid van de beoordelingscommissie. Dat is aan de aanbestedende dienst. 
 
Aanvulling van inkopers: het is echt vooral ook in ons belang om ter zake deskundige 
beoordelaars te hebben, je kunt je werk niet goed doen als er niet de juiste mensen in het 
beoordelingsteam zitten. 
 
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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