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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 19 mei 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 bieden een product aan waarbij Artificial Intelligence een grote rol 

speelt. Nu is er in de inleiding van een aanbesteding aangegeven dat ze grote waarde hechten 

aan het gebruik van Artificial Intelligence, maar komt dit verder niet terug in de 

aanbesteding. Hoe kan ik dit alsnog laten opnemen in de aanbesteding?  

 

Antwoord van inkopers: Wat je het beste kunt doen, is in de vragenronde informeren of er 

ruimte voor is. Dus iets als: ”Wordt bij de beoordeling van gunningscriterium x en y ook 

rekening gehouden met de inzet van Artificial Intelligence? En zo ja, op welke manier dan” 

Ze mogen de aanbesteding niet zo schrijven dat jullie de enige zijn die kunnen inschrijven, dat 

is ook altijd het gevaar van een pilot. De aanbestedende dienst moet er dan alert op zijn dat ze 

de aanbesteding wel open houden voor meer partijen en dat jullie dus niet de automatische 

winnaar zijn omdat je een pilot hebt gedaan.  Dus wees je ervan bewust dat de aanbestedende 

dienst met dat gevaar in haar achterhoofd zit. 

 

Aanvulling: kijk bij welk gunningscriterium de inzet van AI het meeste toegevoegde waarde 

heeft en stel dan concreet voor wat je graag zou willen zodat de inkoper bijna copy en paste 

kan doen voor in de leidraad. Dat er een extra regel komt dat je een 10 scoort als je al werkt 

met bewezen technologie. U geeft als doelstelling aan dat u bepaalde eisen en wensen heeft, 

maar die zien wij niet terug in de leidraad. Bent u bereid dat doel terug te laten komen in de 

beoordeling? 

 

Daarnaast heb je het risico van een wezenlijke wijziging. En het belang van de inkoper is om 

een vendor lock in te voorkomen. 

 

Vraag van Trias: Wij zien heel veel partijen die een product of dienst hebben dat zo uniek, 

vernieuwend of innovatief is dat de overheid het nog niet uitvraagt in haar aanbestedingen. 

Onbekend maakt onbemind. Het is dan wel heel lastig voor marktpartijen om er een keer 

tussen te komen. Afgezien van de heldere adviezen van voorgaande spreekuren om vooral in 

het voortraject te investeren zodat de eisen en wensen nadrukkelijk ruimte bieden aan jouw 

oplossing, wat kun je nog meer doen als je zo’n speler bent? Wat is jouw tip als inkoper aan 

partijen die hiermee worstelen? 

 

Antwoord van inkoper: het gaat erom dat de aanbestedende dienst te allen tijde moet 

voorkomen dat er naar één partij wordt toegeschreven. Wat je wel kunt doen, is vragen om 

functionele specificaties. Denk aan het principe van Philips indertijd: wij verkopen geen 

lampen, maar licht. Wanneer je op zo’n manier uitvraagt, krijg je een uitvraag die eigenlijk 

zegt: dit is wat ik aan het einde van de rit wil hebben en het maakt mij niet uit hoe je daar 

komt.  Daarbij past dan een toetsingskader wat zegt: je moet er snel komen, met zekerheid, 

goedkoop, veilig, etc. En dan kan partij A product A aanbieden en partij B product B. Maar 

dat kan dus niet meer als de aanbesteding al staat. Nu kun je alleen nog aan de 

gunningscriteria proberen wat te doen of een eis toegevoegd te krijgen. Het is dan aan de 

juristen van de aanbestedende dienst om te bepalen of er een wezenlijke wijziging is of niet. 
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Daarom: voor iedereen die de overheid iets nieuws wil aanbieden, wees er tijdig bij. Dat wil 

zeggen: in het voortraject, nog voordat aan de specificaties van de aanbesteding wordt 

gewerkt. 

 

Vraag van inschrijver: Welke voorbeelddocumenten zijn beschikbaar die altijd belangrijk zijn 

bij het inschrijven op aanbestedingen? Wij zijn helemaal nieuw op de markt. 

 

Antwoord van Trias: Je zou kunnen kijken naar eerdere aanbestedingen op jouw vakgebied. 

Je ziet natuurlijk niet hoe anderen hebben ingeschreven, maar je krijgt wel een indruk van wat 

er zoal wordt gevraagd. Je zou ook kunnen zoeken op rechtspraak.nl, daar vind je soms toch 

nog wel passages die iets zeggen over hoe een bepaalde partij heeft ingeschreven en wat de 

reactie daarop was van de aanbestedende dienst. Verder is het kenmerk van een aanbesteding 

dat het eigenlijk nooit standaard is. Er zijn veel variabelen: het type aanbestedende, de soort 

procedure, de gekozen gunningscriteria, etc, etc. Het is vooral ook een kwestie van veel doen, 

dan krijg je het wel in de vingers. Belangrijkste is: doe wat er staat. 

 

Aanvulling inkoper: niet hele introducties over jullie bedrijf als dat niet gevraagd wordt, 

daar zitten wij namelijk niet op te wachten. 3 pagina’s is 3 pagina’s. Hou je dus letterlijk aan 

wat gevraagd wordt. Verder: er zijn 2 documenten die in een keer goed moeten zijn: het UEA 

(Uniform Europees Aanbestedingsdocument) en eventuele referenties. Die zijn allebei niet 

reparabel zoals dat heet. Vraag dus aan de inkoper of je je UEA en je referenties ter 

goedkeuring mag voorleggen voor indiening, het is gewoon heel zonde als je daar een fout in 

maakt want dan heb je al je werk voor niets gedaan. Voor de inkoper is dat ook vervelend, 

want die loopt dan mogelijk een hele goede kandidaat mis. 

 

Trias: er is wel een rijtje standaardzaken te noemen dat je altijd klaar moet hebben liggen of 

meteen bij de publicatie van een aanbesteding moet aanvragen om stress te voorkomen: 

*E-herkenning om te kunnen inschrijven via TenderNed 

*Een profiel op de platformen waarop regelmatig wordt aanbesteed 

*Zorg dat degene die tekenbevoegd is volgens de Kvk ook degene is die daadwerkelijk kan 

tekenen 

 * Een recent uittreksel KvK 

* Verklaring van de Belastingdienst dat alle premies zijn betaald 

* Gedragsverklaring Aanbesteden 

 

Tip van inkoper: vraag altijd om een bewijs dat je het hebt aangevraagd, dan kun je aantonen 

dat je op tijd begonnen bent. Vaak is de doorlooptijd van dit soort documenten langer dan je 

verwacht.    

 

Aanvulling Trias: Je moet er dan wel een vraag over stellen in de vragenronde: We zijn 

ermee bezig, mocht het document onverhoopt niet op tijd binnen zijn, mogen wij dan volstaan 

met het bewijs dat de aanvraag is ingediend? Vaak wordt dat wel gehonoreerd. 

 

Aanvulling inkoper: En zorg dat je op tijd uploadt, niet pas 2 voor 12! Dat voorkomt een 

hoop gedoe. Niemand kan bij je stukken tot het moment van sluiting. Vanaf de seconde dat de 

sluiting ingaat, kun jij er niet meer bij.  

 

Vraag van inschrijver: We hebben een raamovereenkomst gewonnen maar worden nu te laat 

uitgenodigd voor de minicompetities waardoor we minder tijd hebben om in te dienen dan 
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andere inschrijvers. We hebben hier een klacht over ingediend, maar die is ongegrond 

verklaard. Wat kunnen we nog meer doen? 

 

Antwoord van advocaat: Je zou je wellicht kunnen beroepen op het gelijkheidsbeginsel. Nu 

al een klacht bij de aanbestedende dienst zelf is ingediend, heb je nog twee opties: de 

Commissie van Aanbestedingsexperts of de rechtbank. Bij de CvAE is er grote kans dat het 

niet op tijd wordt behandeld, dus in dit geval zou ik kiezen voor een kort geding, in het kader 

van nee heb je, ja kun je krijgen. Dan is er misschien nog tijd om nog mee te kunnen doen. 

 

Aanvulling inkoper: Je moet ook hier zo snel mogelijk en zo concreet mogelijk aangeven 

wat je nodig hebt om nog mee te kunnen doen. Soms is het ook cru je knopen tellen. Hoeveel 

minicompetities komen er nog? Vraag om excuus en de garantie dat het niet nog een keer 

gebeurt en laat deze lopen. Je zet toch ook wel kwaad bloed met zo’n kort geding. 

 

Aanvulling inschrijver: we hebben 3 jaar een raamovereenkomst, dit is nu het tweede jaar dat 

het zo gaat. Wij leveren relatiegeschenken, dus we hebben maar een keer per jaar een kans. 

 

Antwoord advocaat: Ja en er is al een interne klacht ingediend, waarbij de aanbestedende 

dienst de hakken in het zand heeft gezet, dan is het soms toch de enige optie. 

 

Antwoord inkoper: Ja dat is waar, in dit geval lijkt er dan niets meer te verliezen. 

 

Aanvulling Trias: we horen ook wel van inschrijvers die dolblij zijn met een gewonnen 

raamovereenkomst maar vervolgens geen opdracht krijgen. Kijk dus van tevoren goed wat je 

precies wint: een raamovereenkomst alleen is nog niet een opdracht. Er zijn zelfs opdrachten 

waarbij van tevoren wordt aangegeven dat de aanbestedende dienst zich het recht 

voorbehoudt om na gunning alsnog met een andere partij te contracteren. Een controle van 

deze bepalingen maakt dus een belangrijk onderdeel uit van je bid / no bid beslissing.    

 

Antwoord Advocaat: Uitgangspunt is wel dat er bij een raamovereenkomst in principe geen 

ruimte is om met een ander te contracteren. Als er meer raamcontractanten zijn zou je 

weliswaar minicompetities of losse opdrachten kunnen verliezen, maar ze gaan wel allemaal 

naar één van jullie, niet naar random derde partijen. Ook als er niet staat dat de 

raamcontractanten exclusiviteit krijgen, mag je daar wel vanuit gaan. Een ander 

‘uitgangspunt’ zou – zo volgt uit allerlei jurisprudentie - in strijd zijn met de algemene 

beginselen van het aanbestedingsrecht, de redelijkheid en billijkheid en de beginselen van 

behoorlijk bestuur, en dat volgt trouwens ook zo uit delen van de parlementaire geschiedenis 

(bij artikel 2.140 van de Aanbestedingswet). 

 

Overigens geldt dat niet als een aanbestedende dienst expliciet in de stukken opneem dat er 

geen exclusiviteit geldt (een non-exclusiviteitsbeding), en dat het haar dus vrijstaat om ook 

opdrachten buiten de overeenkomst te plaatsen. 

 

Let daarnaast ook op de raming van de raamovereenkomst, nu dat een harde maximum is. Een 

aanbestedende dienst moet namelijk bij een raamovereenkomst de maximumhoeveelheid en 

het maximumbedrag van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft vermelden.  

Het Hof van Jusititie heeft daarover in haar uitspraak C-216/17 bepaald dat als een 

aanbestedende dienst boven de maximum-raming uitkomt, verdere opdrachten als 

onrechtmatig worden beschouwd.  

 

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0216&from=NL
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Vraag van inschrijver: Wij hebben vlak voor Corona een contract gewonnen. Nu is er bij ons 

op het bedrijf een uitbraak geweest waardoor tweederde van ons personeel niet inzetbaar is. 

Wat betekent dat voor mij? 

 

Antwoord advocaat: soms staat er in je contract een bepaling over overmacht of onvoorziene 

situaties. Als er contractueel niets geregeld is, zal je je moeten beroepen op de wet. 

Bijvoorbeeld overmacht en/of de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid. Het 

uitgangspunt van ons recht en -stelsel is dat contractpartijen zich over en weer redelijk moeten 

gedragen. Stap 1 is dus contact zoeken en uitleggen wat er aan de hand is en te proberen om 

er samen goed uit te komen. Weet echter, voor een groot deel hebben jullie misschien 

hetzelfde belang (hier een oplossing voor vinden), maar voor een deel zijn die belangen ook 

tegenstrijdig. Het kan daardoor gebeuren dat er ondanks je pogingen om samen tot een 

oplossing te komen, je contractant toch besluit de schade op jou te willen verhalen, en dat 

risico bij jou te laten.  

 

Aanvulling Trias: je zou nog kunnen proberen een onderaannemer in te voegen, maar dan 

ben je wel afhankelijk van de aanbestedende dienst. 

 

Advocaat: Ja inderdaad. Het gaat erom of er geen wezenlijke wijziging optreedt, dus: als 

onderaannemers waren toegelaten vanaf het begin, waren er dan andere aanbieders geweest 

die ook belangstelling gehad hadden voor deze opdracht maar die nu niet hebben 

ingeschreven. Breed aangenomen wordt wel dat Corona alles dusdanig op z’n kop zet, dat er 

meer ruimte is dan anders. Als de aanbestedingsstukken er ruimte voor bieden en/of als de 

aanbestedende dienst dit een passende oplossing vindt, zullen partijen vast kijken of daar in 

dit geval, met het bestek van deze opdracht, een mouw aan te passen is. Dat zou natuurlijk 

voor alle partijen het fijnst zijn, maar mag niet de rechten van derden te veel beknotten. Het is 

denk ik hoe dan ook het proberen waard. 

 

Vraag van inschrijver: Hoe werken CPVcodes? Op welke moeten we zoeken? 

 

Antwoord van Trias: Er zijn ongeveer 10.000 cpvcodes. Er zijn manieren om daaromheen te 

werken, wij hebben een database waarbij je niet afhankelijk bent van die CPVcodes. In ons 

systeem, TenderXL, vind je gepersonaliseerde informatie op basis van trefwoord. Het risico is 

namelijk dat of de inkoper een verkeerde CPVcode kist en je een tender mist. Of je gaat voor 

de zekerheid een niveau te hoog in de CPVcodering en dan krijg je meldingen over alles. Dan 

zoek je je suf. Dat is niet leuk, maar het is ook zonde van je tijd. Je kunt een demo aanvragen 

op www.tenderxl.com 

 

Vraag van inschrijver:  Onze opdrachtgever vindt toepassen van duurzaamheid heel 

belangrijk. Er zijn twee gunningcriteria gesteld waarbij het toepassen van duurzaamheid voor 

60% de gunning bepaalt. We moeten hierbij de werkwijze beschrijven hoe we duurzaamheid 

toepassen bij het maken van producten. Verder komt duurzaamheid helemaal niet terug in het 

Programma van Eisen en bij de KPI’s. Waarom gunt de aanbestedende dienst op basis van 

toepassen van duurzame producten, maar legt ze geen basis om dit gedurende de 

contractperiode ook daadwerkelijk toe te passen?  

 

Antwoord van inkoper: Het zit wel degelijk in de stukken, het contract maakt wel onderdeel 

uit van de stukken. Het is dan een uitvoeringseis die onderdeel wordt van de stukken. Het is 

geen KPI meer in de ranking, maar gewoon uitvoeringseis bij je contract. 

 

http://www.tenderxl.com/
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Vraag van inschrijver: ik ga inschrijven als onderaannemer waar moet ik opletten in mijn 

overeenkomst met de hoofdaannemer? 

 

Antwoord advocaat: Allereerst ga je opschrijven wat je over en weer van elkaar te 

verwachten hebt; wie gaat wat moet doen en onder welke voorwaarden. Waar moet je elkaar 

aan kunnen houden? Stap twee is dan hoe je elkaar daaraan gaat houden. Boetes? Normaal is 

het zo dat je iemand in gebreke stelt, maar aan het eind van de rit betekent dat dan dat je de 

overeenkomst ontbindt, dat wil je in dit geval natuurlijk niet. En de derde stap die we gaan 

inrichten is dat we samen gaan bepalen waar de risico’s voor jou als partij liggen: 

aansprakelijkheidsrisico’s spelen daar zeker een rol in. Maar ook een informatieplicht heen en 

weer kan van belang zijn of afspraken over contact met de media om imagoschade te 

beperken, etc etc. Ik moet zeggen, ik doe dit heel vaak, en heb inmiddels genoeg voorbeelden 

op de plank om snel met je tot een goed concept te komen.  

Inschrijver: hartelijk dank voor dit spreekuur ik heb er heel veel aan gehad. 

 

Vraag van inschrijver: ons product biedt eigenlijk veel meer toegevoegde waarde dan de 

aanbestedende dienst uitvraagt. Hoe maak je daar een hefboom in? Nu is prijs 30% van de 

aanbieding, maar ons product bespaart de opdrachtgever de helft van zijn werk. Het is dus 

veel meer waard. Hoe gaan we daarmee om? 

 

Antwoord inkoper: Dit is ook weer iets wat je heel vroeg moet regelen. Nu kan je een 6 

scoren, maar jij kan waarde voor een 10 leveren. Het probleem is dat er maar maximaal een 6 

te halen valt, dus scoor je nooit hoger dan die 6. Zie ook je eerdere vraag: probeer het in de 

puntentelling nog een beetje te repareren door te vragen om extra punten als je dit levert. 

De aanbestedende dienst dient ook aan de voorkant huiswerk te doen naar hoe inschrijvers 

meerwaarde kunnen leveren. Wanneer de aanbestedende dienst de meerwaarde alsnog 

opneemt in de kwalitatieve aspecten, ontstaat er de situatie dat de prijs-kwaliteitverhouding 

voor inschrijvers die de meerwaarde kunnen leveren anders komt liggen. Dat betekent dat 

inschrijvers die verwachten de maximale score te behalen op de kwalitatieve aspecten, dan 

met een hogere prijs kunnen inschrijven en toch kans blijven maken op gunning door de 

prijs/kwaliteitverhouding (30/70).  

  

Trias Politica: Het virtuele Inloopspreekuur wordt voortaan maandelijks gehouden in plaats 

van wekelijks, namelijk op iedere eerste dinsdag van de maand. In de tussentijd nodigen we 

jullie van harte uit om je gratis te registeren voor onze tendercommunity - 

www.tendercommunity.nl zodat de kennisdeling tussen inkopers en inschrijvers ook buiten 

het spreekuur om beschikbaar blijft. Hartelijk dank voor jullie aller inbreng!  

 

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

virtuele inloopspreekuur op de eerste dinsdagmiddag van de maand herhaald 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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