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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 7 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 van inschrijver: We hebben een verzoek gekregen om de gestanddoeningstermijn te 

verlengen. Mag dit? En tot hoe lang mag de aanbestedende dienst dit vragen? 

 

Antwoord van inkopers en advocaat: In het algemeen geldt dat de gestanddoeningstermijn 

bedoeld is om zekerheid te bieden aan de aanbestedende dienst dat de inschrijver zijn 

aanbieding gestand doet en dus zal moeten leveren. Het beschermt echter ook de inschrijver, 

omdat die er na die tijd weer ‘onderuit’ kan. In de Aanbestedingswet is daar geen termijn voor 

opgenomen. Het ARW 2016 kent wel een termijn van 50 dagen maar daarvan mag worden 

afgeweken. De gestanddoeningstermijn moet natuurlijk wel voldoen aan het gebod tot 

proportionaliteit, dat beginsel bakent het eigenlijk nog het meest af. 

 

Het is overigens niet zo dat na die termijn de inschrijving automatisch komt te vervallen, na 

die termijn mag de inschrijver wel zeggen: “ik doe het niet meer”. Bijvoorbeeld als de prijzen 

van toeleveranciers zijn gewijzigd of de arbeidsmarkt is veranderd. Er kan een moment 

komen waarop je als inschrijver niet meer instemt met het verzoek om verlenging. Onderaan 

de streep betekent dat dan feitelijk dat je niet meer bereid bent te leveren je zet jezelf dan dus 

ook wel buitenspel. Er zijn helaas weinig mogelijkheden om af te dwingen dat eerder wordt 

begonnen met afnemen. 

 

Er zijn in het verleden wel voorstellen gedaan om de gestanddoeningstermijn te koppelen aan 

de gunningstermijn, maar daar is het niet van gekomen. Misschien wel goed voor het 

evenwicht tussen de aanbestedende dienst en ondernemers. 

Gestanddoeningstermijn: aan alle inschrijvende partijen kan gevraagd worden of zij hun 

aanbieding gestand willen doen na afloop van de gestelde termijn voor x aantal dagen en de 

aanbieding te indexeren. Het verzoek dient binnen de gestanddoeningstermijn te gebeuren. 

 

Vraag van inschrijver: ”Hoe bepaal ik mijn kansen in de juridische procedure gebruikelijk 

om deze procedure”. Het is binnen ons bedrijf niet gebruikelijk om naar de rechter te 

stappen. Hoe kan ik dat het beste inschatten? 

 

Antwoord van advocaat: Het is een belangrijk aspect van mijn werk om de kansen van 

inschrijvers te bepalen. Bij dat advies komen veel aspecten bij kijken. Niet alleen de vraag of 

je strikt juridisch een punt hebt, maar ook of er effect is op de beeldvorming, of het resultaat 

opweegt tegen het voeren van een procedure, of de ondernemer zin en tijd heeft om een 

procedure voor te bereiden, op welke plek de inschrijver is geëindigd en of er sprake is van 

een wachtkamerconstructie zodat je, als je de procedure wint, ook gegund kunt krijgen want 

dat is lang niet altijd het geval. Je wil natuurlijk niet gelijk krijgen maar niet winnen, 

bovendien mag je ook gewoon niet procederen als je onderaan de streep geen belang hebt. 

 

Vraag inschrijver: steeds vaker wil de aanbestedende dienst de stukken SMART geschreven 

hebben, Maar hoe bepaalt de aanbestedende dienst wat acceptabel en wat realistisch is? 
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Antwoord van inkopers: SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden.  

 

Het hangt ervan af wie er meegeholpen hebben met het opstellen van de stukken. Daar heb je 

natuurlijk deskundigheid bij nodig. Ik heb bijvoorbeeld een aanbesteding gedaan waarbij de 

planning van de werkzaamheden en de implementatiefase die was opgenomen in het plan van 

aanpak zijn beoordeeld door mensen die daar ook ervaring mee hebben. Die kunnen dan in 

ieder geval inschatten of iets realistisch is. Het blijft natuurlijk lastig, en al helemaal wat 

Acceptabel is. Het hangt er ook van af hoe specifiek je uitvraagt, als je heel globaal vraagt om 

iets uit te werken, is het natuurlijk ook moeilijk om te bepalen of iets acceptabel is terwijl als 

je heel concreet voorschrijft wat je wilt lezen, je meer houvast hebt bij zo’n beoordeling. Deze 

vraag raakt ook aan wat we vorige week bespraken: wanneer overtref je de verwachtingen van 

de aanbestedende dienst? Om te kunnen bepalen of iets acceptabel is, is er ook deskundigheid 

van de aanbestedende dienst nodig om de geleverde informatie op waarde te kunnen schatten. 

 

Vraag van de inschrijvers: ik heb een vraag gesteld in de nota van inlichtingen maar deze is 

niet opgenomen in de nota van inlichtingen. Mag de aanbestedende dienst sommige vragen 

ook onbeantwoord laten? Of moeten zij alle vragen altijd beantwoorden? Ik heb ook geen 

reactie ontvangen op een andere manier. 

 

Antwoord van inkopers: alle vragen moeten altijd worden beantwoord. Misschien is er toch 

iets misgegaan en is je vraag vergeten. Je moet daar zeker achteraan gaan. Misschien heb je  

niet op send gedrukt, of is er in knip- en plakwerk van de aanbestedende dienst iets 

weggevallen zijn 

 

Antwoord van advocaat: art. 2:53 lid 2 van de Aanbestedingswet is heel duidelijk over de 

plicht van de aanbestedende dienst om alle vragen te beantwoorden. 

 

Vraag van inschrijvers: ik ben ongerust over te weinig werk in de nabije toekomst. Welke rol 

zien inkopers voor de overheid om de economie draaiende te houden? We zien de stroom 

opdrachten nu snel op drogen en hopen eigenlijk dat er meer aanbesteed gaat worden. Is dat 

de verwachting? Of denken jullie juist dat het allemaal minder gaat worden? 

 

Antwoord van inkopers: Rijksbeleid is om alle aanbestedingen door te laten gaan, deze zo 

min mogelijk vertraging te laten oplopen en al het werk dat naar voren gehaald kan worden, 

nu naar voren te halen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat al het onderhoud vervroegd gedaan 

gaat worden vanuit de overheid, dat kan natuurlijk makkelijk in al die leegstaande kantoren 

nu. Gunningen zijn de basis voor werk. 

 

Bij gemeenten zie je hetzelfde. We stimuleren echt dat zo veel mogelijk gaat worden 

aanbesteed om de economie draaiende te houden. Het is dus niet zo dat alle middelen die naar 

de noodfondsen gaan onttrokken worden aan de middelen voor aanbestedingen, dat zijn 

andere potjes met geld. 

 

Er is overigens een handreiking hiervoor gemaakt, inkopen in crisistijd: 

 

Vraag van inschrijver: waarom wordt er niet standaard gekozen voor een doorlopende nota 

van inlichtingen? Dat is toch voor iedereen veel prettiger. 

 

http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl
http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl
https://nevi.nl/nieuws/handreiking-inkoop-de-publieke-sector-tijdens-een-crisis
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Antwoord van inkoper: ja dat dachten wij ook. We hebben het een paar keer gedaan omdat 

we dachten dat iedereen dat fijn vond, maar er kwamen toch verzoeken om dat niet meer te 

doen. Met name de grote bedrijven vinden het vervelend omdat ze dan moeilijker kunnen 

afstemmen. Het is ook wel onrustiger omdat je moeilijker kunt bepalen of je gaat indienen of 

niet. Het is voor ons als inkopers ook moeilijker: we beantwoorden in teamverband zodat alle 

expertise betrokken is. Als je een doorlopende NvI hebt, kan het ten koste gaan van de 

kwaliteit van de beantwoording; je hebt de discussie over gestelde vragen wel nodig om goed 

te kunnen beantwoorden.   

Vraag: Werken jullie eigenlijk met het principe dat je tijdens een tweede Nota van 

Inlichtingen alleen vragen mag stellen die voortborduren op de eerste? Of mag je altijd alles 

nog vragen bij jullie? Wat ia eigenlijk de logica achter de trechter die je vaak ziet? 

 

Antwoord van inkopers: Wij gebruiken die trechter toch ook wel vaak, eigenlijk vooral om 

te voorkomen dat alles de hele tijd op losse schroeven blijft staan, je wil, zoals we eerder in 

dit spreekuur ook bespraken, op een gegeven moment ook verder, dan is duidelijkheid nodig. 

Maar er is zeker ook wat te zeggen voor alles open houden. Inschrijvers hebben vaak gewoon 

nog even nodig om de aanbesteding en wat nou precies de bedoeling is, op zich te laten 

inwerken, dat duurt soms gewoon even. Het is sowieso goed om te proberen je vraag te stellen 

als die echt belangrijk is, dat mag je als inschrijver altijd proberen. Als het een relevante vraag 

is, beantwoorden we hem eigenlijk altijd.  

 

Vorige week hadden we het er ook al over: dit is typisch zo’n geval waarin informatiesessies 

heel goed zouden zijn zodat de aanbestedende dienst ook weet wat de voorkeur van de markt 

heeft. 

 

Vraag van inschrijver: Hoe vaak wordt sustainability als belangrijke metric gezien in de 

bouw? Helpt het hebben van goede oplossingen of keurmerken op dit gebied voor het winnen 

van tenders? 

 

Antwoord van inkopers: Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen het hebben van een 

goede oplossing of het hebben van een keurmerk omdat een keurmerk vaak vooral ziet op de 

bedrijfsprocessen van de inschrijver en een goede oplossing op de opdracht zelf. 

 

Als je als aanbestedende dienst een keurmerk uitvraagt, moet je daar sowieso aan toevoegen: 

‘of vergelijkbaar’ zodat ook partijen die dat keurmerk zelf niet hebben, maar wel feitelijk aan 

dezelfde normen kunnen voldoen, niet worden uitgesloten.  

 

Vraag van inschrijver: is het raadzaam om een vraag te stellen als je ziet dat de 

aanbestedende dienst de mond vol heeft van duurzaamheid maar dat in de stukken niet 

terugkomt? Of is dat te laat? 

 

Antwoord van inkoper: voor dit soort dingen geldt altijd: hoe eerder, hoe beter omdat je wil 

voorkomen dat de opdracht dusdanig (wezenlijk) wijzigt, dat die van de markt gehaald moet 

worden. Dit is dus typisch iets voor het voortraject.  

 

Vervolgvraag van inschrijver: Maar wat kun je dan concreet doen als je als bedrijf 

geïnvesteerd hebt in duurzaamheid omdat de rijksoverheid daar de mond vol van heeft, en je 

ziet het niet terugkomen in de uitvraag?  
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Antwoord van inkoper: Pak document inkopen met impact erbij, dat is in oktober in de 

Tweede Kamer behandeld. Daarin staat heel helder dat de komende jaren overal die eisen 

moeten worden meegenomen. Dus zelfs als de opdracht wezenlijk zou wijzigen door het 

toevoegen van duurzaamheidseisen zullen ze wel moeten. Verwijs naar dat document, dat is 

gewoon Rijksbeleid, dat is dwingend. 

 

 

Er is ook in de regio Amsterdam en andere gemeenten activiteit op dat gebied, er is veel 

beleid op het gebied van duurzaamheid en daar moeten aanbestedende diensten dan echt wat 

mee. Of ze moeten heel goed kunnen motiveren waarom ze ervan afwijken.  

 

Gemeenten zijn nog heel erg aan het zoeken naar hoe ze dit soort uitvraag het beste kunnen 

doen. MRA bijvoorbeeld zoekt op het gebied van beton, bedrijfskleding naar standaard 

gunningscriteria waar in samenspraak met de markt druk aan wordt gewerkt. Er gebeurt wel 

heel veel op dit vlak. 

 

Vraag van inschrijver: Tot hoe lang mag de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing 

uitstellen? 

 

Antwoord van inkoper: er is geen wettelijke termijn voor, je komt dan eigenlijk weer terug 

bij wat we eerder zeiden over de gestanddoeningstermijn. Bovendien heeft de aanbestedende 

dienst ook gewoon een wens, het is in niemands belang om daar maanden mee te wachten. Er 

is altijd een reden waarom de gunningsbeslissing wordt uitgesteld. Even terug naar de 

keurmerken bijvoorbeeld: dat leidt soms tot discussies of de nu wel of niet aan de eisen wordt 

voldaan, dat kost soms gewoon extra tijd. 

 

Vraag van inschrijver: Wat moet ik doen als er niet correct wordt omgegaan met de 

termijnen? In dit geval is de laatste NvI 3 dagen voor sluitingsdatum(!) 

 

Antwoord van advocaat: hier is gelukkig wel een mooie, duidelijke termijn voor, dat is tien 

dagen. En dat is het minimum. In dit geval is het een praktische afweging wat je nu moet 

doen. Ik zie zo snel twee routes: Je kunt zeggen dat je de laatste NvI als niet verzonden mag 

beschouwen omdat die niet voldoet aan de termijn. Dat doe je als je niet wil dat de NvI van 

toepassing is. In het andere geval kun je juist vragen om de termijn voor indiening te 

verlengen. Er moet verlengd worden als de tijdig aangevraagde informatie niet binnen de 

geldende termijn is verstrekt zegt de Aanbestedingswet. Artikel 2.73 Aanbestedingswet 

bepaalt in lid 1 onder c dat er verlengd moet worden als de tijdig aangevraagde aanvullende 

informatie niet binnen de gestelde termijn is verstrekt. Maar dat gebeurt dus niet automatisch, 

je moet daar wel zelf om vragen. 

 

Aanbod van inkoper (naam bekend bij de redactie): stuur maar een mailtje (adres bekend bij 

Trias Politica) met de naam van de aanbestedende dienst, dan ga ik wel een mailtje voor je 

sturen. Naming and shaming werkt soms prima. 

 

Vraag van inschrijver: We worden beoordeeld per gunningscriterium door middel van een 

aftreksom van de inschrijfprijs, maar de waarde van de aftreksom per gunningscriterium 

staat niet beschreven. Ik heb er een vraag over gesteld, maar kreeg het antwoord dat de 

aanbestedende dienst dit objectief zal beoordelen. Wat vinden jullie dat ik nu het beste kan 

doen? 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
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Antwoord van inkoper: dit is gunnen op waarde zo te zien maar er is niet bekend hoeveel er 

wordt afgetrokken. Je hoeft als aanbestedende dienst niet de formules aan te geven, maar je 

moet als inschrijver wel weten wanneer je wat scoort. Het lijkt nu wel op willekeur. 

Bovendien kun je achteraf ook niet meer terugrekenen of het goed gegaan is, dit is dus totaal 

niet transparant. Dit is over voor heel veel discussie, dat is ook heel onwenselijk voor de 

aanbestedende dienst  

 

Antwoord van advocaat: hier gaan wel alle alarmbellen af: op transparantie, op gelijkheid, 

op het risico op discriminatie. Ik denk dat je je hier beter af kunt vragen op welk moment, 

bijvoorbeeld voor inschrijving je gaat kort gedingen niet of je dat gaat doen.  

 

Antwoord van inkoper: ja, als je hier bezwaar tegen maakt, heb je een grote kans dat je 

gelijk krijgt.  

 

Antwoord van advocaat: Als je tot de conclusie komt dat er een rechter aan te pas moet 

komen, is het nog even een afweging of je eerst inschrijft en afwacht wat de uitkomst is, of 

meteen gaat procederen. Het is meermaals voorgekomen dat je, als je afwacht, op Grossmann 

stuit, en de rechter oordeelt dat je al had moeten kortgedingen vóór je inschreef, Het valt 

immers te betogen, en dat is ook vaak genoeg door inschrijvers gedaan, dat je door in te 

schrijven jezelf akkoord verklaar. Je kúnt wel enorm bezwaar maken en dan toch eerst maar 

eens inschrijven. Ik heb wel handvatten om na inschrijving dan nog te mogen kort gedingen. 

Dan schrijf je in onder protest. Je moet heel helder maken dat je het er niet mee eens bent 

zodat je Grossmann goed uitwint, maar het luistert wel heel nauw want je mag niet 

voorwaardelijk inschrijven. De Ferranti/Provincie Utrecht en Dova uitspraak laat zien dat er 

meer mogelijk is om het op die manier te doen maar er is wel altijd een risico dat je bezwaar 

wordt aangemerkt als een voorwaardelijke inschrijving. Dat was bijvoorbeeld in 2018 de 

Connexxion/GVB uitspraak nog zo. Maar de jurisprudentie laat wel een ontwikkelingslijn 

zien, ten gunste van de inschrijver 

 

Het blijft echter wichelroede lopen. Je moet in ieder geval heel helder maken dat het om één 

concreet punt gaat, dat je heel duidelijk bezwaar hebt gemaakt en dat je je het recht 

voorbehoudt om te kortgedingen. Maar de jurisprudentie is wisselend. Win dus goed advies in 

als je dit wil gaan doen. Je hebt sowieso een advocaat nodig als je later wil gaan kortgedingen 

dus in jullie geval zou ik die advocaat al eerder betrekken om te bespreken wat op dit moment 

de beste strategie is. Een bezwaar is ook niet hetzelfde als een klacht. Er zijn gradaties: een 

informatieve vraag kwalificeert al helemaal niet, het moet echt gaan om stevig bezwaar en 

dan nog de aankondiging dat je je het recht voorbehoudt om te gaan kort gedingen. 

 

Vervolgvraag van inschrijver: heeft klagen bij het loket van de aanbestedende dienst zelf 

zin? 

 

Antwoord van inkopers: Bij de rijksoverheid heeft dat zeker zin. Wij hebben heel soms 

klachten maar meestal kunnen we het dan alsnog oplossen. Je komt er dan bijna altijd uit 

zonder rechter. We afgelopen jaar 1 klacht en nul kort gedingen gehad. 

 

Zo’n klachtenloket kan natuurlijk prima aanbevelen om de aftreksom erbij te doen, dan is 

alles verholpen en is er ook geen procedure nodig. Dat is voor iedereen uiteindelijk fijner. 

 

Antwoord van advocaat: Het is overigens niet altijd zo dat weinig kort gedingen per 

definitie betekent dat er weinig klachten zijn. Als inschrijvers mij vragen of ik dan denk dat ze 
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een goede kans maken en ik zie wel kansen, kiezen ze er soms uiteindelijk toch voor om niet 

verder te gaan. Kosten is bijvoorbeeld altijd een afwezig, maar bijvoorbeeld ook de tijd en 

energie die het kost om te procederen. Dat is voor aanbestedingsrecht ook niet anders dan in 

andere rechtsgebieden, en ook gewoon heel begrijpelijk. In algemene zin qua kansen in een 

procedure verwijs ik wel eens naar het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van EZK 

is uitgevoerd. In het kort laat het zien dat in ik neem gemiddeld 80% van de gepubliceerde 

uitspraken de aanbestedende dienst won. Dat kan enerzijds ontmoedigen, maar het zegt dus 

ook dat in zomaar een kwart van de zaken de inschrijver wint, en het dus wel degelijk zin had. 

En dan is er nog het onderzoek van het CBS dat aantoont dat in 78% van de gevallen de 

overheid wint in aanbestedingszaken, dat ontmoedigt inschrijvers toch ook wel. Maar het zegt 

tegelijkertijd ook dat een kwart van de klachten wel degelijk zin heeft. Je kunt daar dus op 

twee manieren naar kijken. 

 

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 

 

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/afbeeldingen/rapport_rechtsbescherming_in_de_aanbestedingspraktijk._kwink_groep._12-06-2019.pdf
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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