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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 31 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: Ik heb een vraag over een beoordeling. Er staat dat ik ten opzichte 

van de nummer 1 minder goed aan de verwachtingen van de aanbestedende dienst heb 

voldaan en dat ik daarom de helft van de punten heb gekregen, mag dat? 

 

Antwoord van inkoper(s) en advocaat: Op zichzelf is het toegestaan om relatief te 

beoordelen; je inschrijving wordt dan vergeleken met die van andere inschrijvers. Minder 

goed en ‘verwachtingen van de aanbestedende dienst’ is altijd een beetje vaag; het hangt er 

dan immers van af wat de verwachtingen van de aanbestedende dienst zijn. Of deze 

motivering volstaat, hangt met name af van de vraag of de aanbestedende dienst deze bepaling 

heeft gespecificeerd in de stukken. Je wil dan vooral lezen wanneer je dan de verwachtingen 

van de aanbestedende dienst overtreft en hoeveel punten het je per onderdeel kost als dat niet 

zo is. Zonder zo’n specificatie volstaat deze motivering niet; je kunt hier als inschrijver 

namelijk onvoldoende uit opmaken wat je anders had moeten doen en of het terecht is dat je 

zo veel punten hebt verloren. Het advies is overigens wel om hier altijd op voorhand naar te 

kijken en er een vraag over te stellen in de Nota van Inlichtingen als het je onduidelijk is hoe 

de beoordelingsmethodiek is opgebouwd. Dan kun je nog afdwingen dat het duidelijker wordt 

gemaakt. Als dat niet werkt, is het tweede wat je kunt doen, de motivering opvragen. Een 

gunning beslissing die alleen maar: U bent het niet geworden omdat u niet aan onze 

verwachtingen hebt voldaan, is natuurlijk niet voldoende. Dan moet je aangeven dat je meer 

informatie nodig hebt om gebruik te maken van je rechtsbescherming. En als dat ook niet 

helpt, kom je in de sfeer van een klacht en/of een procedure bij de rechtbank. De Nederlandse 

wetgever heeft bepaald dat een gunningsbeslissing meer moet bevatten dan alleen de 

samenvatting van de relevante redenen van de afwijzing. De aanbestedende dienst moet dus 

echt duidelijk maken op welke gronden je wat gescoord hebt zodat je echt kunt doorgronden 

waarom je niet gewonnen hebt en wat je kansen zouden zijn in een procedure, de kenmerken 

en de relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving moeten dus in de motivering 

terugkomen. (art. 2.130 lid 1 Aanbestedingswet), en de Memorie van Toelichting.  

 

Vraag van inschrijver: ik heb een aanbesteding lopen waarin wordt aangegeven dat we een 

‘goed’ kunnen scoren en dat dat een score tussen een 7 of een 10 op kan leveren. We hebben 

gevraagd wat we moeten doen om een 10 te scoren, maar ze weigeren daarop in te gaan. Ze 

willen dus geen nadere toelichting geven op de exacte scores, wat kan ik doen? Mogen ze dit 

doen? 

 

Antwoord van inkoper(s): nee ze mogen dit zeker niet doen. Ze moeten wel degelijk 

duidelijk maken wanneer je een 7, een 8, een 9 of een 10 scoort. Dat maakt natuurlijk 

verschrikkelijk veel verschil, je hebt een onderscheid per score nodig. Je moet daar een vraag 

over stellen en er ook op doorvragen als ze blijven weigeren. Je rechtsbescherming is hiermee 

onvoldoende gewaarborgd. Het is dus heel belangrijk dat je dit helder krijgt. Vasthouden aan 

je vraag is het advies, geen genoegen nemen met een afwijzend antwoord. 
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Vraag van inschrijver: Ik heb een vraag aan de inkopers in dit gesprek: hoe zoeken jullie 

kandidaten voor onderhandse opdrachten? Hoe zorg ik dat jullie bij mij uitkomen? 

 

Antwoord van inkoper(s): Een aanbestedende dienst moet kunnen motiveren waarom ze 

bepaalde ondernemers uitnodigt voor een (meervoudig) onderhandse procedure, maar ze hoeft 

niet te motiveren waarom ze bepaalde ondernemers niet uitnodigt. Vaak worden ondernemers 

uitgenodigd op basis van goede ervaringen die ze er al mee hebben, het is dan lastig om 

ertussen te komen. Veel aanbestedende diensten werken met shortlists, voorkeurslijsten en/of 

groslijsten. Je kunt in ieder geval zorgen dat je daar op komt te staan, dan kom je vanzelf 

boven drijven.  

 

Daarnaast zijn er gemeenten die werken met accountmanagers bedrijven. Die zijn in contact 

met marktpartijen en ze zijn te vinden op de website van de gemeente. Het is raadzaam om 

hen te contacteren, je kunt ze gewoon benaderen en je dienstverlening presenteren. Zodat zij 

weten welke bedrijven er werkzaam zijn in de regio. Zij zorgen er dan voor dat je de juiste 

route volgt om aangemeld te worden. Het is alleen niet overal hetzelfde ingeregeld. Je kunt 

dan wel contact opnemen met bijvoorbeeld de afdeling openbare ruimte waarbij je aangeeft 

dat je een bouwbedrijf hebt dat actief is in de regio en dat je graag eens wil komen praten en 

presenteren wat we doen. Op die manier kun je ook op de shortlist komen. Belangrijk is dat je 

gewoon contact kunt opnemen, dat is niet verboden. Het is zelfs een advies om dat te doen. 

 

Vraag: Maar als ik dan contact opneem, wie moet ik dan hebben? Vraag ik dan naar de 

inkoper?  

 

Antwoord van inkoper(s): Dat is lastig; de inkoper is vaak niet degene die de marktpartijen 

bij een meervoudig onderhandse procedure selecteert, dat is de aanbestedende dienst zelf. De 

inkoper is vaak ook niet inhoudelijk deskundig op het onderwerp. Vaak presenteren 

aanbestedende diensten wel een inkoopkalender op hun website, die zou je kunnen bekijken 

en als je dan ziet dat ze jouw product of dienst gaan inkopen, kun je in een vroeg stadium 

contact opnemen om je te melden. Ook dit is helaas niet overal hetzelfde, het is dus best een 

zoekplaatje per aanbestedende dienst, maar dit zijn wel de manieren om het te doen.  

 

Vraag van inschrijver: Ik moet anoniem indienen voor een aanbesteding waarin ik 

producten moet omschrijven die alleen ik heb. Zo weten ze meteen dat ik dat ben, wat kan ik 

het beste doen?  

 

Antwoord van inkoper(s): Anoniem indienen betekent dat je je naam niet kenbaar maakt, 

maar als er wordt gevraagd naar bepaalde producten, moet je die natuurlijk wel kunnen 

aanbieden. Je wordt vaak toch al wel herkend, je kunt dat bijna niet omzeilen. Als de 

aanbestedende dienst niet nader bepaalt hoe ver je moet gaan, moet je gewoon je naam niet 

noemen. Het probleem van herkenbare producten is dan aan de aanbestedende dienst, jij hebt 

je dan aan het voorschrift gehouden. Je kunt ook de specificaties van het product geven, in 

plaats van het product met naam en toenaam te noemen. 

 

Vraag van inschrijver: Ik wil vragen om uitstel in verband met corona maar ik ben bang dat 

ik dan op een zwarte lijst kom, wat adviseren jullie? 

 

Antwoord van inkoper(s): Dat is echt heel onwaarschijnlijk. Je komt niet op een zwarte lijst 

als je een vraag stelt en al helemaal niet als je vraagt om uitstel in deze tijd. Je moet wel goed 

onderbouwen waarom je uitstel nodig hebt. Alleen maar vragen om uitstel zonder context, is 



 

www.trias-politica.nl | 085-0606125 KvK 72803762 BTW NL859242134B01 3 

niet voldoende. Er zijn al wel aanbestedingen uitgesteld. We hebben wel online een 

verificatiegesprek gevoerd, dat kan natuurlijk prima, maar alles waar je echt fysiek bij 

aanwezig moet zijn, zoals catering of softwarepakketten bijvoorbeeld  waarbij de kwaliteit 

van het beeldscherm van alle beoordelaars een rol speelt, schuiven we door. We zien dat 

lopende aanbestedingen goed doorlopen, maar dat het opstarten van nieuwe aanbestedingen 

langer duurt. Op TenderNed is deze week een recordaantal van 103 rectificaties gepubliceerd 

waaruit je kunt afleiden dat er meer dan normaal wordt geschoven met de planning. 

 

Vraag van inschrijver: Ik weet zeker dat de partij die gewonnen heeft, niet kan voldoen aan 

het contract. Hoe kan ik zorgen dat dat bekend wordt?  

 

Antwoord van inkoper(s) en advocaat: De basis is dat na een aanbestedingsrechtelijke 

procedure een contract wordt gesloten. De aanbestedende dienst moet dus gaan ‘piepen’ 

omdat het contract niet wordt nagekomen. Je hebt als verliezer wel een afgeleid belang, je zou 

eerst de aanbestedende dienst moeten proberen te bewegen om iets te gaan doen en als die 

daar niet in meegaat, kun je kijken of je zelf juridische stappen kunt nemen, te beginnen met 

bijvoorbeeld een stevige brief dat je stappen gaat ondernemen als de aanbestedende dienst als 

contractpartij niet ingrijpt. Schade die je hebt, vergoed krijgen, s heel lastig in 

aanbestedingszaken. Je moet aantonen dat de schade concreet is, dat er verband is tussen wat 

is gebeurd en jouw schade en dat jij zou hebben gewonnen als dit niet was gebeurd, dat is 

natuurlijk heel complex. Het is meestal niet zo dat als de nummer 1 niet  voldoet, je zo maar 

aan nummer 2 kunt gunnen. 

 

Uitzondering op het verbod om voor de nummer twee te vervangen is wanneer dat expliciet in 

de stukken is voorzien. Dat het namelijk niet mag, is omdat vervangen voor de tweede als een 

wezenlijke wijziging kwalificeert (op grond van het Pressetext-arrest). Dat kan vooraf worden 

voorkomen door er expliciet in de stukken in te voorzien, ook wel de 'wachtkamerconstructie'. 

De aanbestedende dienst behoudt zich dan het recht voor om bijv. bij ontbinding of 

faillissement binnen een bepaalde periode na gunning alsnog met de opvolgende inschrijver in 

zee te gaan. 

 

Aanvulling: ook het Kadaster-arrest (Hof Den Haag 19 december 2017), is in dit verband 

relevant en interessant om te lezen.  

 

Doel van de motiveringsplicht is in wezen het bieden van mogelijkheid tot effectieve 

rechtsbescherming. Het Hof oordeelde in deze zaak dat het vereiste van effectieve 

rechtsbescherming weer niet zo ver gaat als dat de inschrijver inzicht dient te krijgen in de 

inschrijving van de winnende inschrijver op een wijze dat deze inschrijver dan zelfstandig de 

scores zou kunnen controleren. Het Hof oordeelde zelfs concreet: "De beoordeling van een 

inschrijving is immers aan de aanbestedende dienst." 

 

Ook de politiepistolenuitspraak, is lezenswaardig: deze (Rb. Den haag 24 januari 2012, 

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1638). 

Basis is dat de winnende inschrijver op grond van het gelijkheidsbeginsel en het 

transparantiebeginsel niet mag worden vervangen door een andere inschrijver, zonder tot 

heraanbesteding over te gaan. 

Sig Sauer had gewonnen, maar kon toch niet aan de opdracht voldoen. De politie wilde toen 

direct alsnog gunnen aan Heckler & Koch, waar Beretta tegen in kort geding kwam en gelijk 

kreeg; opdracht moest worden heraanbesteed. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3549&showbutton=true
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1638
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Je kunt ook in de Nota van Inlichtingen vragen in hoeverre de bepaling waarvan je denkt dat 

je concurrent er niet aan kan voldoen, zal worden gehandhaafd. Dan dwing je de 

aanbestedende dienst op voorhand tot het toezien op de naleving. Want feit is natuurlijk dat 

als je na gunning zegt: ik verhoog mijn prijs, dat iedereen dan begrijpt dat dat niet kan omdat 

je dan afwijkt van de aanbesteding, maar als je als aanbesteden dienst aangeeft dat je niet gaat 

handhaven, overtreed je net zo goed de regels. Niet handhaven dat de overeenkomst wordt 

nagekomen is net zo goed een onrechtmatige daad als een prijswijziging accepteren. Je hebt 

als afgewezen inschrijver dan wel een afgeleid belang, maar dat is moeilijk om af te dwingen. 

Er zijn wel uitspraken waarin dat is gelukt, maar ook gevallen waar dat belang niet is 

onderkend.  

 

Vraag van inschrijver: wat is eigenlijk de ratio van een termijn van zes maanden om de 

overeenkomst te kunnen laten vernietigen? 

 

Antwoord van inkoper(s): dat heeft te maken met rechtszekerheid. Van inschrijvers wordt 

een proactieve houding verwacht, als je tot in lengte der dagen de onzekerheid hebt van een 

overeenkomst die kan worden opengebroken, krijg je natuurlijk een onwerkbare situatie. Maar 

het had net zo goed 10 maanden kunnen zijn.  

 

Vraag van inschrijver: Wat is een effectieve manier om de deskundigheid van de 

beoordelingscommissie te toetsen? Vaak wordt tijdens de marktconsultatie duidelijk 

aangegeven dat kennis van marktontwikkelingen van belang is, maar bij de beoordeling zie je 

dan toch dat die kennis er niet was.  

 

Antwoord van inkoper(s): je kunt vragen naar competenties en kennisniveau van het 

beoordelingsteam, zijn het eindgebruikers? Lang niet alle aanbestedende diensten geven even 

duidelijk antwoord, maar dat heeft er ook mee te maken dat inschrijvers soms onvoldoende 

aangeven wat hun belang is om kennis te hebben van die samenstelling. Dan lijkt het al snel 

een overbodige vraag, dat is zonde. 

 

Vraag van inschrijver: Als ik een combinatie wil vormen, krijg ik dan met de ACM te 

maken? Prijsafspraken kunnen we niet omheen dan. 

 

Antwoord van advocaat: Mededingingsrecht in combinatie met aanbestedingsrecht is 

extreem casuïstisch, voor een goede beoordeling heb je echt specialistische kennis nodig. De 

basis is dat je boven een bepaalde drempel geen prijsafspraken mag maken, je mag de markt 

niet op ontoelaatbare wijze mag beïnvloeden. Dat betekent dus dat grote partijen geen 

afspraken mogen maken over wie waarop gaat inschrijven, je mag zelfs niet vragen of ze 

meedoen. Daar kan de ACM op handhaven. Stap 1 is dat je moet beoordelen of je zelfstandig 

kan inschrijven, als dat zo is, is dat het uitgangspunt. Blijkt dat dat niet kan, dan moet je een 

combinatie aangaan. Daarvoor is een handreiking gemaakt die je met wat hulp makkelijk kunt 

doorlopen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/05/04/handleiding-

combinatieovereenkomsten 

 

Ter aanvulling hieronder een citaat uit de handleiding combinatieovereenkomsten: 

“Een onderneming moet zelf beoordelen of een combinatieovereenkomst is toegestaan. 

Daartoe dient zij te onderzoeken of een voorgenomen combinatieovereenkomst leidt tot een 

concurrentiebeperking in de zin van het kartelverbod (artikel 6 lid 1 Mw). Is sprake van een 

dergelijke concurrentiebeperking dan is de overeenkomst verboden, tenzij één van de 

uitzonderingen op het kartelverbod van toepassing is. Als de onderneming een beroep wil 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/05/04/handleiding-combinatieovereenkomsten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/05/04/handleiding-combinatieovereenkomsten
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doen op de vrijstelling wegens voordelen voor gebruikers (artikel 6 lid 3 Mw), dan moet de 

onderneming bewijzen dat aan de vrijstellingscriteria wordt voldaan. Omdat de beoordeling 

van de toelaatbaarheid van een combinatieovereenkomst niet altijd eenvoudig is, geeft deze 

handleiding met stappenplan aan hoe een combinatieovereenkomst onder het Nederlandse 

kartelverbod wordt getoetst.1 Uit het stappenplan volgt dat combinatieovereenkomsten in veel 

gevallen zijn toegestaan. In de gevallen waarbij onzeker is of de overeenkomst is toegestaan, 

geeft de handleiding extra aanwijzingen om zelf na te gaan of de afspraak mag of, waar dat 

niet mogelijk is, dat deskundig advies voorafgaande aan de afspraak raadzaam is.” 

 

Advies: doorloop de test als je een combinatie aan wil gaan en schakel bij twijfel een 

mededingingsrechtadvocaat in. Het namelijk ook zo zijn dat bij een kleine, afgebakende 

markt, je ineens de markt beïnvloedt zonder dat je nou per sé een grote partij bent. Het wordt 

echt per casus bekeken. 

 

Vraag van inschrijver: We zijn het niet eens met 3 bepalingen uit de Arvodi, wat kunnen we 

doen? 

 

Antwoord van inkoper(s): Vragen over voorwaarden worden heel erg vaak gesteld. Het is 

wel zo dat inkopers werken met eigen standaard bepalingen, zoals bijvoorbeeld deze 

ARVODI. Dat is een concept dat aanbestedende diensten kunnen gebruiken. Advies is om te 

kijken of de bepalingen waar je moeite mee hebt, een standaardbepaling zijn of een bepaling 

die de aanbestedende dienst heeft toegevoegd. In dat laatste geval is het waarschijnlijker dat 

ze de bepaling zullen aanpassen als je daarom vraagt in de Nota van Inlichtingen. 

Verschillende aanbestedende diensten werken met hun eigen voorwaarden, dat zijn ook 

standaarden. Daaraan is inherent dat ze niet op alle gevallen van toepassing zijn. Het is wel 

heel belangrijk om suggesties te doen voor een andere formulering waar je wel mee zou 

kunnen leven dat maakt het voor ons makkelijker om ermee in te stemmen dan wanneer je 

alleen maar zegt dat je het er niet mee eens bent en of we die eis kunnen schrappen Op zo’n 

vraag is ‘nee, daar gaan we niet in mee’ wel heel verleidelijk als antwoord. We hebben die 

voorwaarden niet voor niets. Marktpartijen die goed kunnen aangeven welk probleem ze 

ermee hebben en waarom ze vinden dat het moet worden aangepast en hoe dan, nemen we 

wel altijd serieus. Dat wil niet zeggen dat we altijd met alle verzoeken kunnen instemmen 

natuurlijk.  

 

Hoe zouden we voorwaarden waar vaak klachten over komen nou kunnen updaten? Bij ICT-

aanbestedingen zien we vaak heel veel (dezelfde) vragen worden gesteld Het is toch een 

beetje raar om steeds dezelfde voorwaarden te houden en steeds dezelfde vragen te 

beantwoorden. Inkopers willen dat zelf ook graag doorbreken. Vanuit de uitzendbranche 

wordt aangegeven dat brancheverenigingen om tafel zijn gegaan met aanbestedende diensten 

van de rijksoverheid om voorwaarden te ontwikkelen die specifiek van toepassing waren op 

de flexmarkt. Dat kost wel veel energie, maar het resultaat is wel dat er in die markt 

voorwaarden worden toegepast die beter op maat zijn en waar de markt ook blij mee is. Er ligt 

dus wellicht een taak voor brancheverenigingen om dit ook te proberen.  

 

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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