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Virtueel Inloopspreekuur Aanbesteden d.d. 28 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 aanbesteding gewonnen in combinatie, maar nu dreigt 

onze combinant failliet te gaan. Raken we nu de opdracht kwijt? Kunnen wij een andere 

combinant invoegen of moeten wij de opdracht nu helemaal zelf uitvoeren? Dat laatste zou 

een probleem zijn, want wij hebben niet alle expertise in huis. 

 

Antwoord van advocate: Dan eerst het aspect van zelfstandig inschrijven, ik weet dat er daar 

vorige week door de inkopers iets over gezegd is. Dat je alleen in combinatie mag inschrijven 

als dat ook moet, dus als je niet zelfstandig kan inschrijven. Als het had gekund dan was het 

überhaupt een probleem, want dan was er geen reden om een combinatie te vormen. Maar ik 

begrijp ook dat ze niet zelfstandig verder kunnen, dus dan is er een situatie waarbij er iemand 

wegvalt. Hoe los je dat dan op? 

 

Er zijn situaties te bedenken waarbij het zou kunnen. In Nederland werd er lange tijd qua 

gelijkheidsbeginsel vanuit te gaan dat je dit niet kan doen. Het arrest van het Europese hof van 

justitie waar we even naar moeten kijken is uit 2016. Het is bepaald dat er niet is uitgesloten 

door de aanbestedende dienst dat dit nog mag. Een combinatie van A en B die samen 

inschreven en dat dan  A of B er verder mee mag. Toen zei het Hof dat zowel de 

aanbestedingsstukken als het nationale recht dit moeten toestaan. En dan komt er nog een 

open norm bij: “de concurrentie positie van de andere inschrijvers mag er niet onder lijden.” 

Dat is een enorme open norm die zou ik dan met de partij die hiervoor staat, in de specifieke 

situatie, moeten uitzoeken.  Maar dat is dus als je er zelf mee verder gaat. Dat is dus de reden 

waarom het hof het in de situatie heeft toegestaan. 

 

Een heel andere combinant nu invoegen daar zie ik niet echt de ruimte toe, dan ga je echt een 

wezenlijk andere inschrijving uitvoeren. Ik denk dat dit niet snel kan.  Ik wil nog even nazien 

of er een optie is of dat er misschien een van de onderaannemers was. Maar de hoofdregel is 

dat dit niet kan. Dat is natuurlijk jammer als je medepartij failliet gaat. 

Trias: Wij hebben ook nog wel eens bij de hand gehad dat er combinaties gevormd waren en 

dat er na de gunning bleek dat er deel van de combinanten failliet dreigde te gaan dat de 

leverancier opeens zelf de hele opdracht aan moest kunnen. Is er iets waar je nog een tip voor 

hebt dat je nog van te voren kan proberen dit uit te sluiten zodat ze niet de hele opdracht zelf 

voor hun kiezen krijgen? 

 

Advocate: Ik ben in 2019 betrokken geweest bij twee verschillende trajecten bij partijen die 

als combinatie wilden gaan inschrijven. En dat we daar van tevoren al onderling afspraken 

over hadden gemaakt. Zelfs voor dat je een inschrijving gegund krijgt, moet je kijken hoe alle 

partijen er financieel voor staan. Binnen de kortste keren win je en dan ben je met handen 

gebonden: dat je dit nu moet gaan doen met de partijen die niet lekker gaan. Je wilt natuurlijk 

heel graag een opdracht binnen halen als je er financieel niet goed voor staat maar de rest 

verknoopt zich aan die partij en bedenkt dan pas hoe ga je dit nu doen? Ik heb ook elke keer 

weer gezegd, moet je dit überhaupt willen, je verhangt je lot aan deze partij. Het kan dus ook 

gebeuren dat je wint, het gaat goed in het begin, maar dat in het lopende traject dat die partij 
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in zwaar weer komt en dan kom je er niet makkelijk uit. Je bent dan “getrouwd in een 

opdracht”. Dus je moet het er vooraf altijd over hebben. Je kan afspraken maken met elkaar 

zodra je gegund krijgt dat je nieuwe afspraken maakt over zaken van financiën. Maar dan zit 

je er wel al aan vast. 

 

Veel terugkerende vraag van inschrijvers: Wanneer kun je het beste contact zoeken of juist 

niet contact zoeken met een inkoper tijdens een aanbestedingstraject? Wat zijn de richtlijnen 

waar je je aan moet houden? 

 

Trias: het is ons opgevallen dat deze vraag vaak terugkomt. Het is dus fijn om van dit een 

soort leerstuk van contactmoment met elkaar kunnen ontwikkelen. Je hebt een voor fase, een 

tijdens fase en een eind fase. Wat zijn hier de richtlijnen voor? 

 

Advocate: we kunnen het beste met de fase tijdens de aanbesteding beginnen want deze is het 

meest helder. Bij deze is het dat je de aanbestedingsleidraad moet volgen. En ik heb in lange 

tijd geen aanbestedingsleidraad gezien waar geen artikel in staat waaruit blijkt hoe je de 

communicatie met de aanbestedende dienst moet plaatsvinden. Bijna altijd staat er ook bij als 

je afwijkt van deze bepaling dat het leidt tot uitsluiting. Er zitten veel mensen met ervaring 

hier, misschien zien jullie nog andere vormen maar ik geloof dat dit de laatste tijd bijna altijd 

de vorm van die bepaling is. Er staat dan dus vaak in dat de vragen gesteld moeten worden via 

TenderNed, soms staat er schriftelijk of per email. Bijna altijd staan daar de contactpersonen 

in. En dat is de wet. Het is zelfs zo dat als een aanbestedende dienst zou willen of denken dat 

er iemand anders even kan beslissen of zelfs doorverbinden naar de persoon in kwestie, dat 

dat niet mag. Dat komt door het gelijkheidsbeginsel, ze moeten iedereen gelijk behandelen en 

dat is de regel. Zij zijn hier ook aangebonden en moeten zich hieraan houden. 

 

Soms heb je zelf dan nog dat er wordt gezegd dat er toch iemand anders aan de lijn is geweest 

en er is het een en ander gezegd.  Dan roep je als advocaat ook van alles: dat is toch niet 

eerlijk, niet proportioneel dat iemand zicht zo gedragen heeft, dat hij zich niet aan de regel 

gehouden heeft en dat hij wordt uitgesloten daar is de Hoge Raad van Nederland heel helder 

over geweest. Als je bepaalt dat iemand wordt uitgesloten als hij zich niet houdt aan de 

contactverboden dan is er geen ruimte om daar proportionaliteit op toe te passen. Als er 

opgeschreven wordt dat iemand uitgesloten wordt, dan moet je hem ook uitsluiten. 

Het voelt als handen op je rug, je mag alleen die persoon bellen maar al die andere 

inschrijvers zitten  ook met hun handen op hun rug en het voordeel is dat zij ook niet een 

ander kunnen bellen om meer informatie te krijgen die jij niet hebt. Het is meer beschermend 

voor jezelf.  

 

Inkoper: De inkoper is ook het loket, de inkoper is niet alles. Het hele tenderteam zit achter 

de inkoper. Als het goed is komt je vraag wel waar het wezen moet. Maar als je een goed 

proces wilt hebben dan is het alle inhoudelijke vragen in de Nota van Inlichtingen, dus 

meestal op het platform.  

Commercieel gevoelige vragen markeer je als individuele vraag. En als je er niet uitkomt op 

TenderNed, kun je meestal de hulplijn bellen van TenderNed of het betreffende platform. Als 

je echt in de knel komt of je wilt even iets vragen aan de inkoper staat dit meestal in de 

leidraad hoe je de inkoper moet benaderen.  

Er is wel aan onze kant vaak een twijfel wat je met de zittende leverancier mag doen met 

tijdens de aanbesteding. Ik zeg altijd maar zo: Over het huidige contract mag je praten en over 

de aanbesteding niet.  
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Als je zittende leverancier tijdens de regulier contact management loopt te vissen dan is het 

gewoon afkappen. We beëindigen niet meteen maar dan is het uitleg geven dat het via de 

reguliere kanalen gaat en daarmee basta.  

 

Advocate: Eind februari 2020 is er een partij geweest waarvan bewijs is gevonden dat hij het 

met zijn eigen contacten toch over de aanbesteding heeft gehad en dat er sms-berichten zijn 

gevonden waarin je ziet waar ze het over de aanbesteding hebben gehad.  

 

Inschrijver: Dus eigenlijk is het antwoord ‘nee je kan geen contact opnemen en loop je het 

risico om uitgesloten te worden. Gebeurt dat niet dan heb je geluk’? 

 

Inkoper: Ja als je dat doet op een andere wijze dan in de leidraad staat. 

 

Inschrijver: Dus het zou bij ons altijd een afweging zijn van geen contact niet inschrijven. Wel 

contact dan probeer je zo georganiseerd te zijn zodat je kan inschrijven. Dat is altijd het 

finale moment. Ook als er maar 1 NVI ronde is en er zijn brandende vragen dan loop je dus 

het risico dat je kan worden uitgesloten. 

 

Inkoper: Je kan ook aangeven dat de laatste NVI niet de duidelijkheid heeft gegeven dan 

neem je contact op met inkoper zoals in de leidraad is beschreven, schriftelijk of telefonisch, 

dan geef je aan dat je de informatie mist om de beste offerte uit te brengen. Je kan dan vragen 

of ze nog een extra vragenronde starten, dit kan je doen. De inkoper beslist of hij daarop in 

gaat maar daar kan je niet op worden uitgesloten. 

De inkoper zit er om de spelregels te bewaken. Voor het vak inhoudelijke heb ik heel weinig 

toe te voegen. Soms denk ik: ‘dit lijkt me typisch een vraag voor de NVI’. Dan krijgt de 

persoon geen antwoord. Hij kan hem dan stellen via de NVI. En dan kan iedereen vraag en 

antwoord tegelijk lezen. 

Zeker nu met Corona zijn er veel verzoeken voor uitstel. Dat kan best telefonisch 

binnenkomen, dat is niet vreemd. 

 

Trias: dat is dan aan jou om te bepalen wat je wel en niet kan beantwoorden. 

 

Inkoper: ja, ik heb zelf in de aanbesteding dat alles via mij gaat, dat is heel duidelijk. En alles 

wat via andere kanten gaat stuur je terug naar mij. Geen antwoord geven en naar mij 

verwijzen. Ik heb ook wel eens de aanname gekregen dat cadeautjes tot 50 euro mogen. Als 

we in de aanbesteding of beoordelingsfase zitten, dan is een slagroomtaart al reden tot 

uitsluiting. Dan wil ik niks zien. Ook geen kerstcadeaus van de zittende leveranciers. Alles 

wordt dan teruggestuurd.  

 

Vraag van inschrijver: Mogen ondernemingen die behoren bij dezelfde concern ‘los’ van 

elkaar inschrijven op dezelfde aanbesteding? En is het toegestaan om deze inschrijvingen af 

te stemmen? Het gaat er om dat er op verschillende percelen wordt ingeschreven. 

 

Advocate: De basis is dat het Hof van Justitie in 2009 heeft bepaald dat het niet is toegestaan 

om een algeheel verbod te hanteren voor entiteiten binnen een concern om los van elkaar op 

een aanbesteding in te schrijven. Dus je mag in ieder geval niet zeggen: ‘alle partijen die in 

een concern zitten daarvan mag alleen 1 partij inschrijven’.  

Praktisch zie je dan vaak de aanbestedende dienst vragen om die inschrijvers die in een 

verband acteren, bijvoorbeeld te verklaren dat er sprake is van een zelfstandige inschrijving. 

Soms moet je ook een organogram bijvoegen. Je ziet ook vaak genoeg uitspraken dat er 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1650


 

www.trias-politica.nl | 085-0606125 KvK 72803762 BTW NL859242134B01 4 

nadien toch vermoedens rijzen dat er tussen de partijen is afgestemd. En dan kan er toch tot 

uitsluiting worden overgegaan en voor je toekomst kan dat nare gevolgen hebben.  

 

Afstemmen, daar kan ik helder over zijn: dat is niet toegestaan. Zelfs over hetzelfde adres zei 

het Hof: het verbod is dan niet toegestaan want inschrijvers in een verbonden onderneming 

moeten toestemming kunnen krijgen dat hun verhouding het gedrag in de aanbesteding niet 

heeft beïnvloed. Daar hoor je al in dat de entiteiten in zo een groep kunnen inschrijven maar 

dat moet echt los gebeuren. En die mogen dat niet afstemmen, de aanbestedende dienst mag 

vragen om dit te bewijzen. 

 

"Kijk, de basis is, afstemming tussen ondernemingen waardoor de mededinging beperkt 

wordt, is verboden. Dat ligt alleen weer net anders bij ondernemingen die een economische 

eenheid vormen. In feite is mededingingsrechtelijk bij verbonden ondernemingen gewoon 

meer afstemming toegestaan, dan bij niet-verbonden ondernemingen. Als de afstemming 

alleen plaatsvindt bij de verbonden ondernemingen en de concurrentie bínnen de 

verschillende percelen is gewaarborgd, volgt uit de jurisprudentie dat er inderdaad bij 

aanbestedingen iets meer ruimte lijkt te zijn om afstemming toe te staan. Ik zou naar de 

precieze casus en voorschriften in het bestek moeten kijken, of het ook dit geval mag. Dit is in 

ieder geval niet per definitie mis.  

 

 

Trias: vorige week was de aanvulling dat het hier ging om meerdere percelen van de 

verschillende entiteiten van hetzelfde moederconcern. Wel inschrijving van verschillende 

percelen en omdat er concurrentie werd beoogd van de percelen maar niet tussen de percelen. 

Werd de afstemming tussen hun wel toegestaan. Ik vond dit zo gek.  

 

Aanvulling: copy paste van de letterlijke tekst “Van concurrentievervalsing is dan ook geen 

sprake als verschillende ondernemingen die behoren tot één concern op verschillende 

Percelen inschrijven hun Inschrijvingen onderling inhoudelijk afstemmen.” 

 

Advocate: Dit moet erover gaan of je hiermee de concurrentie vervalst.  

Inkoper: Je wilt iets bereiken met dat onderlinge afstemmen of dat beide partijen een betere 

inschrijving doen. Kijk als het is voeten op tafel en kijken of slimme ideeën zijn die wij nog 

kunnen gebruiken of niet. Dat zou ik me nog kunnen voorstellen.  

 

Inschrijver: Maar als jij het onderling slimmigheidjes gaat afstemmen om je winkans te 

vergroten beïnvloed je de mededingen volgens mij toch? Dan kom je niet zelfstandig tot een 

inschrijving. Eigenlijk doe je dat dan om met twee partijen twee betere inschrijving te maken 

om ten opzichte van de concurrent een verschil te maken. 

 

Inkoper: Volgens mij maakt het eigenlijk niet uit dat het twee bedrijven uit dezelfde 

onderneming zijn of dat dit gewoon twee bedrijven zijn en die met elkaar aan tafel gaan 

waarvan de ene meedoet aan perceel 1 en de andere aan perceel 2.  

Of je moet met een toeleveranciers relatie zitten met elkaar, het is wel een heel grijs gebied op 

basis van 2 regels tekst. 

 

Vraag van inschrijver: Er is een aanbesteding gepubliceerd en er staat in de 

aanbestedingsdocumenten dat deze aanbesteding valt onder sociale en specifieke diensten. 

Wat betekent dit? Wij zijn een leverancier van e-facturatie applicaties. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4856
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Advocate: Als diensten hieronder vallen dan geldt er een vereenvoudigde procedure. Omdat 

er bepaalde CPV codes zijn die bepalen dat bepaalde diensten niet grensoverschrijdend zijn. 

Je hoeft eigenlijk maar beperkt heel Europa te betrekken. Volgens mij zijn de twee mooiste 

voorbeelden Onderwijs en Gezondheidszorg. Deze zijn heel nationaal. De belangrijkste 

richtlijnen, RI 2014/24/EU heeft een bijlage met die codes, dat is een hele lijst.  Dan maakt 

het nog uit of je onder of boven de drempel van € 750.000 zit qua waarde van de opdracht. In 

mijn ervaring wordt er volgens mij in de markt onder die drempel meestal de meervoudig 

onderhandse procedure gebruikt.  

 

 

Trias: Als je onder die € 750.000 blijft kan je ook enkelvoudig procedure gebruiken. Ik heb 

nooit een bepaling gevonden dat je dit niet mag gebruiken. Aan de inkoper is het om de juiste 

CPV code mee te geven zodat hij onder de bijlage van de richtlijnen valt. En als hij onder de 

bijlage van de richtlijnen valt hij onder de verlichte procedure. En blijft het dan onder de € 

750.000 dan is het , afhankelijk van het inkoopbeleid, in principe toegestaan 1 op 1 te gunnen. 

Inkoper: Het risico dat je zou lopen is dat als je teveel doelredenering volgt om hierop uit te 

komen, je uiteindelijk je gunning publiceert en dat de markt een geding aanspant over de 

gekozen CPV code. En dan zegt dit had niet onder verlicht regime moeten vallen.  

 

Trias: en als de code in principe klopt? 

Inkoper: Ja dan sta je vrij. 

Trias: ik denk dat er meerdere partijen zijn die de enkelvoudige onderhandse gunning willen 

hebben. 

Inkoper: Het is heel erg afhankelijk van wat het is. Bijvoorbeeld het organiseren van 

Evenementen valt er onder. Het organiseren ervan gaat ongeveer 2 ton kosten. Stel dat je nog 

wel concurrentiestelling wil, maar niet een hele Europese aanbesteding wilt starten, dan is dit 

een optie. Maar ook als je iets heel specifieks met name in de zorg nodig hebt. Dat je dan 

zegt: ‘ik wil een ggz instelling hier uit de buurt hebben’, dat kan ook. Het is aan de inkoper 

om dit te bepalen: welk traject hoort hierbij? Maar ook in deze procedure dan kan er nog 

steeds concurrentiestelling zijn. 

Trias: dat hoeft dus niet. 

Inkoper: tot 750 ton contractwaarde hoeft dit niet. PIANOo heeft heel duidelijke informatie 

hierover.  

 

Vraag van inschrijver van vorige week: Hoe ga je om met een inkoper die in de NVI, zowel in 

toon als qua antwoorden, niet in lijkt te willen gaan op de vragen van de markt? Hier zit een 

kleine toevoeging aan. Wat nou als het blijkt dat er uit de antwoorden een voorkeur is een 

andere partij. Wat kan je dan beste doen? 

 

Advocate: een klacht is de meeste geëigende route. 

Aanvulling: Als je geen klacht wilt indienen? Dat is eigenlijk het uitgangspunt. 

Advocate:  Er is via de NVI een vraag gesteld? Dat is al besproken? 

Inschrijver: Ja, dat is besproken. Wij hadden de indruk dat de antwoorden in de richting van 

de zittende leverancier werden geschreven. En dat niet duidelijk werd waarom bepaalde 

uitgangspunten in de uitvraag betrekking hadden op de opdracht of op de keuze van de 

gegadigde en ook niet hoe bepaalde antwoorden in de offertes meegewogen zouden gaan 

worden. 

Advocate: als je alles doorlopen hebt dan moet je bedenken wat je rechtspositie is.  

Inkoper: Een klacht indienen en zorgen dat die hele zaak op schrift komt. Inschrijven en als 

je dan niet wint een kort geding aanspannen. Dat is de geëigende route. Maar als je echt denkt 

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures/sociale-en
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dat de inkoper een persoonlijke vendetta heeft. Dit is niet iets wat ik zou aanraden om 

wekelijks te doen, je moet het zeker weten. Maar dan zou ik gewoon als directeur hoger 

overgaan naar de andere directeuren. En aanspreken op hun medewerkers. Je hebt wel de 

risico dat je dan vanwege beïnvloeding niet meer mag deelnemen aan de aanbesteding. 

Inkoper: Of je moet je klacht indienen dat je inkoper gewisseld wordt. Dat je vindt dat de 

inkoper vooringenomen is en dat je klacht daarover gaat. En dat je inkoper gewisseld wordt 

maar ik heb het nog niet meegemaakt. 

 

Advocate: je back-up optie is dan het kort geding en daarbij zal het zijn: de bewijslast ligt bij 

jou. Als je gevoel zegt dat de inkoper tegen jou is, dan moet je dat daar aannemelijk kunnen 

maken. Dan moet je schriftelijk bewijs hebben. 

Trias: Deze casus is van vorige week, daar ging het om inkoopadviseur die in een eerder 

traject ook betrokken was bij dezelfde aanbestedende dienst. Er zijn veel dingen voorgevallen 

zoals vragen die niet echt beantwoord zijn. De kern is uit de vragen gelaten waardoor het 

feitelijk onbeantwoord blijft. De inschrijvers voelen zicht ontmoedigd om door te vragen tot 

een goed antwoord.  

 

Er wordt een eis gesteld die eigenlijk proportioneel en discriminerend. De basisbeginselen 

zijn in het geding. En het gevoel is heel sterk dat het bij deze inkoper niet gaat lukken, je kan 

dan gas geven en een klacht indienen maar dan wordt het waarschijnlijk alleen maar erger. 

Dus de  inkoper zou het liefst ingewisseld moeten worden. En als niks lukt en je wilt niet dan 

moet je gewoon maar niet inschrijven zeiden we vorige week maar dat is wel cru natuurlijk. 

advocate: even terug naar de basis, buiten het aanbestedingsrecht om gaat het om partijen die 

met elkaar een contract sluiten voor diensten zaken e.d. In het normale economische verkeer 

ligt het zo dat als je niet elkaar ligt en je probeert je dingen te verkopen aan die andere partij 

en die partij wil niet, dan gaat het niet gebeuren. Dan heb je pech.  

 

In de aanbestedingssfeer kan dat nog steeds zo zijn, behalve dat het aanbestedingsrecht er 

voor zorgt dat er spelregels zijn. En als je hard kan maken dat de spelregels geschonden 

worden, dan is het zo mooi van dit rechtsgebied: dan kan je een advocaat inschakelen en kan 

je je recht behalen. Als jouw vraag niet beantwoord wordt en je kern wordt eruit gelaten, dan 

kan het je het Nederlandse rechtssysteem inzetten en dan kan een advocaat jouw belangen 

beschermen. 

 

"Voor wat betreft de terughoudendheid om een zaak te starten uit angst voor een slechte 

naam, daarvan kan ik zeggen dat cliënten zich daar vaker zorgen over maken. Ik leg ook 

vaker uit dat dat echt geen probleem hoeft te zijn. Ik kan mijn rol als advocaat uitvoeren in 

verschillende tonen. De toon van een brief en ook een dagvaarding kan ook zakelijk, niet-

aanvallend, vriendelijk, op een rustigere toon. Ik kan helder maken dat de relatie voor jullie 

belangrijk is, maar dat jullie desondanks dit punt op een zakelijke wijze en op formele 

gronden aan een rechter willen voorleggen. Een zakelijke partij aan de andere kant, heeft daar 

begrip voor." 

 

Vraag van inschrijver: Een aanbestedende dienst heeft een vraag geformuleerd waaruit 

duidelijk was dat het maar 1 leverancier zou kunnen gaan worden. De andere leveranciers 

hebben in de NVI gewaarschuwd dat men hier op uit zou komen. De aanbestedende dienst 

heeft aangeven dat dit niet het geval zou zijn. Nu de gunning heeft plaatsgevonden, althans de 

inschrijving heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er maar 1 inschrijver was en die heeft ook 

gewonnen. Dat klinkt heel raar. Mijn vraag is kan dat?  

 



 

www.trias-politica.nl | 085-0606125 KvK 72803762 BTW NL859242134B01 7 

Inkoper: wat is de reden dat de rest niet heeft ingeschreven.  

Inschrijver: De vraag is zo geformuleerd dat de andere leveranciers met hun applicaties 

uitgesloten worden.  Ik kan deze niet zo toelichten omdat ik niet weet in hoeverre ik deze mag 

bespreken. 

Trias: Volgens mij is je vraag wel duidelijk. Er is een aanbesteding uitgeschreven met eisen 

die eigenlijk maar door 1 partij kunnen worden ingevuld. Daar is een vraag over gesteld om 

de aanbestedende dienst erop te attenderen. En die vraag heeft er niet toe geleid dat de eis is 

aangepast. Uiteindelijk heeft er maar 1 partij ingeschreven en die heeft ook gewonnen. De 

vraag is of dat mag, toch? 

 

Inschrijver: Ja, kan dit zo maar? Kunnen ze dit op deze manier doorzetten? Kunnen wij nog 

iets doen of hun erop attenderen? 

 

Advocate: De aanbestedende dienst mag zelf zijn wens bepalen. Zoals als je op goede 

gronden bepaalde dingen uitvraagt omdat dat is wat je nodig hebt. Dan kan dit in situaties de 

uitkomst zijn. Maar als het zo is dat ze naar 1 partij toetrekken, dan zou je misschien er iets 

mee kunnen. Zoals een klacht indienen of de weg naar een rechter kunnen bewandelen. Maar 

dat is zo nuance afhankelijk dus dan moet je kijken of je kan hard maken dat ze specifiek deze 

partij kozen. 

Trias: Het gaat er daarbij ook om hoe vitaal het onderdeel is het. Is het iets wat door veel 

partijen geleverd kan worden met hetzelfde resultaat als er een andere uitvraag onder zou 

liggen? Dan mag het niet. Maar als het echt om iets vitaals gaat wat maar 1 partij kan leveren, 

dan ligt daar de grens.  

Inschrijver: het gaat om look and feel van een applicatie, dat kan toch niet vitaal zijn? Ze 

hebben nog geen inhoudelijke antwoorden geven. Ze denken dat er nog meer inschrijvingen 

komen.  

Advocate: Als het echt beperkend is, kan je er wat tegen doen. Dan is het handig om iemand 

mee te laten kijken. "Ik, maar natuurlijk ook andere advocaten aanbestedingsrecht, kunnen 

adviseren of het zin heeft hier tegenin te gaan." 

 

 

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 

 

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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