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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 12 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 van inschrijver: wat betekent eigenlijk maatschappelijke waarde? Wie bepaalt wat dat 

is? 

 

Antwoord inkopers: Maatschappelijke waarde gaat over wat je nog meer doet voor de 

samenleving.  

 

Aanvulling advocaat: Maatschappelijke waarde is in ieder geval ook in de basis de meeste 

waarde tegen de beste prijs. Dus niet alleen de softe kant van maatschappelijke waarde maar 

ook gewoon de beste besteding van belastinggeld wordt ermee bedoeld.  

 

Aanvulling Trias: Stel dat je heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 

werk hebt. Dat is waarschijnlijk dan niet de laagste prijs, maar wel van duidelijk toegevoegde 

waarde voor de maatschappij. Hoe moeten we dat dan zien? 

 

Antwoord Advocaat: het hangt er uiteindelijk vanaf wat de aanbestedende dienst concreet in 

de stukken hier over gezegd heeft. De ene keer is dat de beste prijs, de andere keer zijn het 

juist de maatschappelijke aspecten die in die aanbesteding het zwaarst worden gewogen. 

 

Vraag van inschrijver: wat is het verschil tussen een gunning criterium en een 

selectiecriterium? Hoe weet ik of iets een eis is of een wens? 

 

Antwoord inkopers: het zijn eigenlijk totaal verschillende zaken. Een selectiecriterium 

bepaalt of je als bedrijf instaat bent de opdracht uit te voeren. Het wordt gebruikt om het 

aantal aanbieders te trechteren, bijvoorbeeld bij niet-openbare procedures. Dan is de 

selectieronde de voorfase en gaat slechts een aantal geselecteerde partijen door naar de 

inschrijfronde. Wie dat zijn, wordt dus bepaald aan de hand van de selectiecriteria.  

 

Een gunningscriterium meet of je de beste aanbieding hebt gedaan. Selectiecriteria gaan dus 

over de inschrijver en gunningscriteria gaan over de inschrijving.  

 

Een eis is een knock-out criterium; als je daar niet aan voldoet, lig je uit de aanbesteding. Een 

wens is verwerkt in de gunningscriteria. 

 

Vraag van inschrijver: er is bij mijn aanbesteding maar een vragenronde gepland. Is dat 

normaal? Waar kan ik vinden hoeveel rondes er eigenlijk zouden moeten zijn? 

 

Antwoord van inkopers: deze vraag mag in de top drie meest gehoorde vragen. We hebben 

het hier al eerder over gehad. Er is geen minimum aantal vragen rondes de gids 

proportionaliteit zegt daar niks over. Je kunt altijd proberen je vraag alsnog te stellen als de 

vraag ronde al is gesloten, maar garantie dat deze dan nog beantwoord wordt, is er natuurlijk 

niet. 

 

mailto:info@trias-politica.nl
mailto:info@trias-politica.nl
http://www2.trias-politica.nl/l/828953/2019-12-12/vsl


 

www.trias-politica.nl | 085-0606125 KvK 72803762 BTW NL859242134B01 2 

Aanvulling Trias: wij adviseren toch liever om meteen in de eerste vraag gevonden de vraag 

te stellen of er meerdere rondes gehouden kunnen worden wanneer de antwoorden uit je 

eerste NvI daar aanleiding toe geven. Zo voorkom je als inschrijver dat je met vragen blijft 

zitten en bovendien voorkomt de inkoper dat hij in de problemen komt met de gelijke 

behandeling van alle inschrijvers wanneer hij los gestelde vragen alsnog apart zou moeten 

beantwoorden. 

 

Aanvulling inkoper: ik kijk even naar de juristen aan tafel. Er is een uitspraak geweest van 

een rechtbank die heeft bepaald dat het beantwoorden van vragen na de vragenronde het level 

playingfield had geschonden. Terugkomend op de vraag: is één vragenronde normaal, ik vind 

van niet. Hooguit bij een repeterend werk. 

 

Vaak is het wel zo dat als er een tweede ronde wordt ingevoegd, de termijn voor indiening 

dan ook opschuift. Tussen beantwoording en inschrijving moet namelijk minimaal 10 

kalenderdagen zitten. 

 

Vraag van inschrijver: bij mijn aanbesteding kan ik een 7,8, 9 of 10 scoren, maar er staat niet 

wanneer ik welk cijfer scoor. Ik heb een vraag gesteld in de nota van Inlichtingen waarin ik 

zeg dat ik de beoordeling niet transparant vind en dat ik wil dat de aanbestedende dienst 

specificeert wanneer ik een 7, 8, 9 of 10 scoor. Als reactie in de nota van inlichtingen kreeg ik 

dat de beoordelingssystematiek wel transparant is en is er verder geen uitleg gegeven. In de 

Nota s van Inlichtingen zijn er zo’n 60 vragen over dit onderwerp gesteld. Wat kan ik nu het 

beste doen? (De beantwoording luidt letterlijk: “de beoordeling is wel transparant’. 

 

Antwoord inkopers: Hier zou ik wel een klacht over indienen.  

 

Trias: Wat zegt dit nou over degene die dit doet? Ik vind het zo vooringenomen. Waarom zou 

je zoiets doen?  

 

Inkoper: het lijkt erop dat er geen goed vooronderzoek is gedaan door de aanbestedende 

dienst. Het is heel logisch dat de markt dit wil weten. We moeten de hele leidraad zien om er 

echt iets over te kunnen zeggen, maar 60 vragen is natuurlijk wel om je achter je oren te 

krabben. Ik kan me voorstellen dat er een template is gevolgd en dat de inkoper nieuw is en 

niet helemaal weet hoe hij het anders kan doen.  

 

Wat kun je nu het beste doen? Een klacht indienen is een optie, maar ik zou misschien eerder 

een toelichtingssessie vragen om een en ander toe te lichten zodat iedereen kan uitleggen waar 

ze moeite mee hebben en de inkoper de vragen weg kan nemen. Het hangt er wel van af of de 

inschrijvers zichzelf kenbaar willen maken aan elkaar.  

 

Trias: Misschien is het ook een idee om je problemen uit te werken. Dus dat je aangeeft 

welke scenario’s er zijn en dat je dan per geval niet weet hoe je scoort. Kennelijk is het de 

inkoper namelijk niet duidelijk wat je bedoelt.  Dus als je alles uitschrijft, wordt het misschien 

inzichtelijker voor de inkoper waarom het niet duidelijk is en niet klopt. 

 

Inkoper: Het is natuurlijk lastig want de beoordelingscommissie geeft uiteindelijk het cijfer. 

Maar het beoordelingskader moet wel duidelijk zijn.  

 

Advocaat: er mag een schaal worden gebruikt van zeven, 8,9 of 10. Je hoeft dus niet Heel 

precies aan te geven wanneer je die 8, die 9 of die 10. Zó transparant hoeft het dan ook weer 



 

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

niet te zijn. Je hoeft niet precies voor te schrijven wat een inschrijver moet doen.  Er staat in 

de vraag dat inschrijver deze cijfers kan halen wanneer hij een ‘goed’ scoort. Het lijkt er dus 

op dat er wel een kader is gegeven en dat er binnen die ‘goed’ dus nog gradaties zijn. Laten 

we die stukken inderdaad even bekijken. 

 

Passage uit aanbestedingsleidraad:  

Andersom geldt dat een concrete en duidelijke werkwijze pas zal leiden tot een hoog 

rapportcijfer (rapportcijfer 7 of hoger) indien de werkwijze op een deugdelijke manier is 

onderbouwd met bijvoorbeeld voorbeelden van soortgelijke opdrachten en/of metingen en 

onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de werkwijze het beoogde effect heeft. 

 

Hier wordt inderdaad niet aangegeven welke gradaties er zijn binnen goed. Die ontbreekt, dan 

is het heel logisch dat er zo veel vragen over worden gesteld. 

 

Trias: Is het eigenlijk niet zo dat je kunt zeggen dat OMDAT er 60 vragen over zijn gesteld, 

de beoordeling ‘kennelijk intransparant’ is?  

 

Advocaat: Nee, het is wel een aanwijzing voor een rechter, die kijkt naar alle 

omstandigheden van het geval, maar je kunt die 60 vragen te makkelijk ensceneren. Dus het 

feit alleen dat er 60 vragen zijn gesteld, is op zichzelf niet genoeg. 

 

Wat kun je nu het beste doen? Nog een vraag stellen zoals net werd voorgesteld, dus heel 

uitgebreid uitleggen wat het probleem is, anders een klacht indienen en anders mij of een 

andere advocaat bellen om je kansen bij de rechtbank te bepalen. 

 

Inkopers: het lijkt er wel op of de werkwijze ook een rol speelt; de passage begint namelijk 

met ‘andersom geldt dat’, dus het lijkt erop dat er iets heeft gestaan over de mate van 

onderbouwing. Daar zouden dus de tredes in kunnen zitten. Het zou nog veel concreter 

kunnen bijvoorbeeld door te zeggen: een goede onderbouwing levert een 7 op, als er ook nog 

onderzoeksresultaten aan worden toegevoegd is dat een 8, een 9 als de werkwijze ook nog 

aantoonbaar het gewenste effect heeft, et cetera. Zo maak je het wel transparant. 

 

Je krijgt overigens nog een ander probleem: de beoordelingscommissie kan zo natuurlijk ook 

niet onderbouwen of ze haar werk wel goed heeft gedaan. 

 

Advocaat: Je kan ook eieren voor je geld kiezen en gewoon alles doen wat er staat, dan moet 

je toch wel hoog scoren. 

 

Inkoper: ik zie trouwens dat er ook een uitspraak is geweest over deze werkwijze, dus 

kennelijk gaf dit al eerder problemen.  

 

Vraag van inschrijver: ik weet nog niet zeker of ik zelfstandig kan inschrijven. Ik ben mij op 

dit moment aan het oriënteren op de mogelijkheden. Daar is het nog niet duidelijk of ik als 

hoofdaannemer zal inschrijven met behulp van onderaannemers of dat ik een combinatie zal 

gaan vormen met een andere partij waarbij we samen inschrijven. Waar moet ik opletten in 

de verkennende besprekingen? Maakt het voor mijn rechtspositie uit of ik de ene of de andere 

vorm kies? 

 

Antwoord van Trias: zie ook het verslag van twee weken geleden. Doe in ieder geval het self 

assesment van de ACM om te zien of je geen mededingingswetgeving overtreedt.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3549&showbutton=true&keyword=%22duidelijke+werkwijze+pas+zal+leiden+tot+een+hoog+rapportcijfer+(rapportcijfer+7+of+hoger)+indien%22
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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Advocaat: Hier komt een samenwerkingsovereenkomst om de hoek kijken.  Als je partners 

bent, ga je je allebei je conformeren aan de eisen van de aanbestedende dienst, terwijl als je 

een onderaannemer hebt, jij zelf nog steeds de verbintenis aangaat met de aanbestedende 

dienst en sommige dingen daarvan doorlegt aan je onderaannemer. De vraag is dus eigenlijk 

meer civielrechtelijk dan aanbestedingsrechtelijk: hoe wil je als contractpartijen ten opzichte 

van elkaar staan? Je kunt bij onderaannemers dus eisen van de aanbestedende dienst 

doorleggen en daar iets aan toevoegen, bijvoorbeeld omdat je zeker wil weten dat je niet door 

je onderaannemer in de problemen komt. Je kleurt dan als het ware zelf je civielrechtelijke 

relatie met je onderaannemer in en jij bent de enige contractspartij van de aanbestedende 

dienst. Bij gedeeld hoofdaannemerschap, deel je dat contractpartijschap dus met je 

medecontractant en voldoe je beiden aan de eisen. Als hoofdaannemer met een 

onderaannemer sta je iets meer in de wind, aan de andere kant ben je richting je 

onderaannemer ook iets meer de baas. Ik zou dus eerst kijken hoe je het zelf het liefst zou 

willen en dan in stap 2 gaat kijken wat die voorkeur in het kader van deze specifieke 

aanbesteding betekent. Dat vind je in de stukken. Zo kan de aanbestedende dienst allerlei 

zaken voorschrijven als hoofdelijke aansprakelijkheid tussen combinanten (twee partijen die 

samen inschrijven), of zaken als referenties bij onderaannemers. 

 

Aanvullende vraag: Maakt het nog uit welke rechtsvorm we hebben?  

 

Advocaat: Uiteraard maakt het uit welke vorm je kiest, als je specifiek voor een aanbesteding 

een rechtspersoon gaat oprichten (zoals een vof of een BV). Bij de vorm die je kiest, krijgt je 

het bijbehorende juridisch stelsel als het ware cadeau. Weet wel dat je ook bijvoorbeeld voor 

een samenwerkingsovereenkomst kan kiezen, dan stel ik een overeenkomst voor je op en kan 

je dat soort bepalingen er ook zelf inzetten. In die zin maakt het dan weer niet zoveel uit, 

omdat er door advocaten heel wat vast te leggen, en te ‘tweaken’ is.  

 

Aanvulling inkoper: Je kunt ook kijken naar genomineerd onderaannemer als ze 

bijvoorbeeld liefst zelf willen inschrijven maar een ervaringseis missen. De onderaannemer 

verklaart dan dat hij een deel van het werk gaat verrichten, dan mag hij als referent opgevoerd 

worden. Dan moeten ze wel ook een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) 

invullen.  

 

Een ander verschil is dat je als je alleen een onderaannemer nodig hebt vanwege bijvoorbeeld 

de capaciteit maar je kunt wel zelfstandig aan de eisen voldoen, dan heb je meer tijd om te 

zoeken. Bij een combinatie moet je natuurlijk meteen bij indiening rond zijn. 

Daarnaast heb je het recht om van onderaannemer te wisselen, dat gaat ook niet zonder slag of 

stoot, maar dat kan wel. 

 

Aanvulling Advocaat: let wel even op, als je zelfstandig KAN inschrijven, MOET je ook 

zelfstandig inschrijven. Dat heeft met de concurrentiestelling te maken. Je wil zo optimaal 

mogelijke concurrentie dus dan wil je dat zo veel mogelijk partijen zelfstandig inschrijven om 

het aanbod zo groot mogelijk te houden. 

 

Vraag van de inschrijver: voor mijn plan van aanpak moet ik het volgende omschrijven: 

werkwijze, borgingsmaatregelen werkwijze, uitzonderingen werkwijze, onderbouwing van de 

werkwijze en segmentering. En dat allemaal in 2 A4tjes. Dat kan onmogelijk, alleen de 

werkwijze is al meer dan dat. Desgevraagd geeft de aanbestedende dienst in de Nota van 

Inlichtingen aan dat 2 A4tjes voldoende is.  
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Antwoord inkopers: ik kan me voorstellen dat je ellenlange epistels wilt voorkomen omdat 

het natuurlijk wel allemaal beoordeeld moet worden, maar als ik zie hoeveel ze hier vragen, is 

2 A4 wel heel erg weinig. Je vraagt je ook af hoe je je een beeld wil vormen als er maar zo 

weinig informatie mag worden gedeeld.  

 

Tip: gebruik plaatjes, sloop alle logo’s en andere franje eruit, check of een lettertype en 

grootte is voorgeschreven en of je eventueel nog kantlijnen kan oprekken, ga niet doorlinken 

naar webpagina’s met uitleg (die worden niet meebeoordeeld) en werk met schema’s. 

 

Trias: Wij hadden ook een keer een inschrijver die had het lettertype zo ver verkleind dat het 

alleen nog met een loep leesbaar was en alle marges waren eraf gehaald. 

 

Inkopers: maar daar scoor je geen 10 meer mee. Als je dat moet beoordelen, baal je natuurlijk 

wel echt.  

 

Aanvullende tip van inschrijver: Wij hebben een keer een aanbesteding laten herbeoordelen 

en gegund gekregen omdat wij hetzelfde probleem hadden. Maximaal aantal pagina’s en een 

voorgeschreven lettertype dus. Maar er werd niets gezegd over het gebruik van plaatjes en de 

marges. We hebben heel veel plaatjes gebruikt, maar die werden aanvankelijk niet mee 

beoordeeld. Daarnaast hebben we in het begeleidend schrijven een aantal onderdelen 

informatie meegenomen. Uiteindelijk is er her beoordeeld en hebben we gewonnen. 

 

Advocaat: je kunt wellicht nog wat troost putten uit de wetenschap dat iedereen zich eraan 

moet houden. Mijn ervaring is echt dat als je een beetje hulp inroept, dat je echt wel veel 

informatie nog kan schrappen. Laat iemand tegenlezen met die opdracht, dat helpt echt. 

 

Trias: en oefening baart kunst, zinnen omdraaien, actief schrijven, het helpt allemaal. Kill 

your darlings, hou echt alleen de essentie over. Dan sta je uiteindelijk ook heel sterk als 

expert. En kies je jargon, sluit aan bij de terminologie van de aanbestedende dienst, die vind je 

in de beleidsstukken. 

 

Inkoper: bullets werken ook en zorg dan dat alles wat ze vragen er ook letterlijk in staat 

zodat je informatie makkelijk vindbaar is. Dat is dan nog de enige manier.   

 

 

 

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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