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Woningcorporaties: 
een beetje of volledig 
aanbestedingsplichtig? 
Tijdens de behandeling van het voorstel voor de Nieuwe 
Woningwet, die op 15 juli 2015 in werking treedt, hebben 
woningcorporaties geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan 
de minister en Kamerleden te overtuigen dat deze wet geen 
wettelijke basis mag bieden voor een aanbestedingsplicht. 
Brancheorganisatie aedes voert als belangrijkste reden aan dat 
aanbestedingsprocedures veel administratie, tijd en geld kosten. 
die kosten begroot aedes voor de sector op 30 miljoen euro.1

bepaalt dat woningcorporaties niet aanbeste-

dingsplichtig zijn met uitzondering van de bouw 

van maatschappelijk vastgoed. bij maatschappelijk 

vastgoed moeten wij denken aan gebouwen voor 

onderwijs en cultuur, buurthuizen en zorgsteun-

punten.5 daarmee maakte de toenmalige minister 

van binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

een onderscheid tussen aanbestedingsplichtige 

en niet-aanbestedingsplichtige opdrachten van 

woningcorporaties. richtlijn 2004/18/eg, anders 

dan de richtlijn voor nutsbedrijven (2004/17/eg), 

kent dit onderscheid niet. een instelling is aan-

bestedingsplichtig, en niet ‘een beetje’. 

in de mannesmann-zaak oordeelde het hvJ eu 

dat een opdracht van een instelling die zowel 

publieke als commerciële taken verricht – en die 

is aangemerkt als aanbestedende dienst – in alle 

gevallen als een overheidsopdracht moet worden 

beschouwd die onder de volle reikwijdte van de 

aanbestedingsrichtlijn valt. Zou de aanbeste-

dingsplicht afhankelijk worden gesteld naarge-

lang het relatieve aandeel van de activiteiten 

om met de 30 miljoen euro aanbestedingskosten 

te beginnen: die vallen in het niet als wij dat in het 

licht zien van de totale inkoopuitgaven van de 318 

woningcorporaties. in 2012 was dat 10,2 miljard 

euro.2 de aanbestedingskosten bedragen slechts 

0,3 procent van de totale inkoopuitgaven! Waar 

hebben wij het over?! uit diverse onderzoeken 

blijkt dat een transparant aanbestedingsproces, 

zoals dat is neergelegd in de Aanbestedingswet 

2012, al gauw besparingen van 10 tot 15 procent 

oplevert. de ‘cost gaat voor de baet’ uit. 

Een ‘beetje’ 
 aanbestedingsplichtig
het standpunt van de nederlandse regering is dat 

woningcorporaties onder de huidige Woningwet 

geen aanbestedende dienst zijn, zoals uit ant-

woorden op Kamervragen blijkt.3 maar dat 

standpunt is niet consistent. op 3 november 2010 

werd de tijdelijke regeling diensten van alge-

meen economisch belang toegelaten instellingen 

volkshuisvesting bekendgemaakt.4 deze regeling 

die worden verricht ter voorziening in andere 

behoeften dan die van industriële of commerciële 

aard groter of kleiner is, dan zou dat in strijd zijn 

met het rechtszekerheidsbeginsel dat verlangt 

dat een regel van gemeenschapsrecht duidelijk is 

en dat de toepassing ervan voorzienbaar is voor 

allen die erdoor worden geraakt, aldus het hvJ 

eu in de zaak mannesmann.6 

Toezicht op het beheer
om als een publiekrechtelijke instelling te 

worden aangemerkt, dient aan een drietal voor-

waarden te worden voldaan: (1) opgericht met het 

specifieke doel om in een behoefte van algemeen 

belang te voorzien, (2) rechtspersoonlijkheid 

en (3) er moet sprake zijn van een sterke 

afhankelijkheidsrelatie van een overheidsinstel-

ling. die afhankelijkheidsrelatie kent een drietal 

alternatieve criteria: overheidsfinanciering voor 

meer dan vijftig procent, overheidstoezicht op 

het beheer of benoeming van bestuurders of 

toezichthouders door een overheidsinstelling. 
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(waaronder toezicht op derivaten), de kwaliteit van 

de financiële verantwoording en in de toekomst het 

toezicht op staatssteun aan woningcorporaties.’ 

Kortom, het beheer van woningcorporaties is 

onder de huidige wet onderworpen aan toezicht 

van de minister en het cfv. daarmee voldoen 

woningcorporaties aan de drie voorwaarden van 

de publiekrechtelijke instelling.

Toezicht onder de  
Nieuwe Woningwet
de minister stelt dat onder de nieuwe Woning-

wet geen sprake is van toezicht zoals in de 

hiervoor aangehaalde zaken Adolf truley en de 

franse woningbouwvennootschappen.12 in haar 

nader rapport komt de raad van state echter tot 

de conclusie dat:13 

‘Toezicht op de toegelaten instellingen zal worden 

uitgeoefend door de autoriteit (CFV) en de minister. 

Dat toezicht is verstrekkend en betreft niet alleen 

een repressief financieel toezicht op het beheer 

van het vermogen van de toegelaten instelling. Niet 

kan worden uitgesloten dat het Hof van Justitie in 

voorkomend geval zal oordelen dat het thans voor-

gestelde stelsel voldoet aan het criterium toezicht op 

het beheer.’ 

op een weinig overtuigende wijze weerlegt de 

minister het advies van de raad van state.14 om 

het toezicht verder af te zwakken is op de valreep 

op 18 december 2014 een motie aangenomen om 

artikel 61d nieuwe Woningwet aan te vullen met: 

‘Een aanwijzing heeft geen betrekking op het plaat-

sen van opdrachten door de toegelaten instelling of 

haar dochtermaatschappij.’15 

Kennelijk menen Kamerleden en de minister de 

imperatieven van het unierecht via deze aan-

vulling terzijde te kunnen schuiven.

nieuw is dat de woningcorporaties onder directe 

sturing – dus toezicht – van de gemeenten 

komen te staan. van de woningcorporaties 

wordt namelijk verwacht dat zij hun beleid en 

activiteitenplanning op het gemeentelijke beleid 

afstemmen.16

het cfv wordt vervangen door de Autoriteit 

woningcorporaties (artikel 60). het toezicht van 

de Autoriteit richt zich naast het financiële toe-

zicht op (artikel 61): rechtmatigheid, governance, 

integriteit, bescherming van het maatschappelijk 

vermogen, solvabiliteit en liquiditeit, risicogericht 

beoordelen van het beleid, het beheer en het 

functioneren van woningcorporaties. dat is 

hetzelfde toezicht dat het cfv uitoefende. 

Kortom, onder de nieuwe Woningwet voldoen 

woningcorporaties ook aan de drie voorwaarden 

van de publiekrechtelijke instelling.

dat woningcorporaties zijn opgericht met een spe-

cifiek doel om te voorzien in een behoefte van alge-

meen belang (artikel 22 lid 2 grondwet en artikel 

19 lid 1 Woningwet) is geen discussiepunt. dat geldt 

eveneens met betrekking tot rechtspersoonlijkheid 

(artikel 19 lid 1 Woningwet).7 daarmee is aan twee 

van de drie cumulatieve voorwaarden voldaan.

bij de derde voorwaarde – een sterke afhanke-

lijkheid van de overheid – zal het er met name om 

gaan of er sprake is van toezicht op het beheer. 

Aan dit criterium wordt niet voldaan indien de con-

trole louter achteraf plaatsvindt. toezicht op het 

beheer omvat, aldus het hvJ eu in de zaak Adolf 

truley, niet alleen controle van de jaarrekeningen 

door een overheidsinstelling, maar ook controle 

gedurende het lopende jaar of het beheer correct 

volgens de daarvoor geldende regels (spaarzaam, 

economisch en doelmatig) wordt gevoerd.8 uit 

de zaak connemara machine turf blijkt dat een 

aanbestedende dienst een dergelijke controle 

ten minste op een andere aanbestedende indirect 

moet kunnen uitoefenen.9

in de zogenoemde franse woningbouwvennoot-

schappen-zaak oordeelde het hvJ eu dat deze 

vennootschappen publiekrechtelijke instellingen 

zijn, omdat de minister bij fouten en grove nalatig-

heid door het bestuur dit bestuur kan schorsen of 

zelfs de vennootschappen kan ontbinden. daar-

naast kan de minister ook invloed uitoefenen op de 

door de vennootschappen ontplooide activiteiten.10

onder de huidige Woningwet kan de minister 

aanwijzingen geven (artikel 70d). bepaalde han-

delingen kunnen slechts met zijn instemming 

plaatsvinden (artikel 41 besluit beheer sociale-

huur-sector) en de minister heeft op grond van 

artikel 43 van dat besluit de bevoegdheid een 

corporatie onder toezicht te stellen, hetgeen de 

afgelopen jaren ook regelmatig is gebeurd. het 

jaarverslag 2013 (focus) van de financiële toe-

zichthouder, het centraal fonds volkshuisvesting 

– een publiekrechtelijke instelling11 – noemt een 

veertiental woningcorporaties dat in 2013 onder 

verscherpt toezicht werd gesteld. verscherpt toe-

zicht wil zeggen dat een intensieve monitoring van 

de uitvoering van de bedrijfsvoering plaatsvond en 

dat cfv kon interveniëren (p. 24). in het rapport 

‘visie cfv inzake financieel toezicht op woning-

corporaties’ lezen wij op pagina 7 het volgende:

‘Het CFV heeft die verbreding ingezet vanuit het 

perspectief van het taakveld (extern) financieel 

toezicht en de financiële continuïteit van corporaties 

in brede zin. Daarbij gaat het om de liquiditeit, solva-

biliteit, de financiële draagkracht van het corporatie-

vermogen in relatie tot voorgenomen activiteiten, 

financierbaarheid, financiële risicobeheersing 

Tot slot
traceerbaarheid en transparantie van de besluit-

vorming in europese aanbestedingsprocedures 

zijn van essentieel belang met het oog op deug-

delijke procedures, met name voor een efficiënte 

bestrijding van corruptie en fraude.17 Wellicht had 

toepassing van de aanbestedingsregels kunnen 

voorkomen dat er miljarden euro’s werden verspild 

met megalomane projecten. en, niet te vergeten, 

de onverantwoorde speculaties met derivaten. 

bank- en beleggingsdiensten vallen namelijk in de 

categorie aanbestedingsplichtige opdrachten (A-

diensten).18 een transparant aanbestedingsproces 

had veel ellende kunnen worden voorkomen.

mr. H. van der Horst

aanbestedingsexpert

Noten
 1. corporatiekoepel vreest aanbestedingsplicht, 

Cobouw van 8 december 2014.

 2. Branche in beeld 2015 (verslagjaar 2013), Aedes.

 3. tK vergaderjaar 2009-2010, 29 453 nr. 159, blz. 

17 en 19 en 29 453, nr. 163, blz. 4.

 4. Stcrt. 28 december 2011 nr. 23674. Zie ook fact-

sheet Tijdelijke regeling diensten van algemeen econo-

misch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting’ 

van de directeur-generaal van het ministerie van 

binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties.

 5. tK vergaderjaar 2010-2011, 32 769, nr. 3, blz. 17 

(mvt Woningwet).

 6. Zaak c-44/96 (mannesmann) van 15 januari 1998 

r.o 34, Jur. 1998, p. i-73.

 7. Wijnen, e.h.e.J., Woningcorporaties worden na de 

herziening van de Woningwet aanbestedingsplichtig, 

tijdschrift voor bouwrecht, nr. 9, september 2014.

 8. Zaak c-373/00 (Adolf truley) van 27 februari 

2003, r.o. 72, Jur. 2003, p. i-3605.

 9. Zaak c-306/97 van 17 december 1998, r.o. 34, 

Jur.1998, p. i-08761.

 10. Zaak c-237/99, Jur., p. i-939. van romburgh, Aan-

bestedingrecht, berghauser pont publishing 2014, 

blz. 52.

 11. Zie bijlage iii richtlijn 2004/18/eg.

 12. tK, vergaderjaar 2010-2011, 32 769, nr 3, blz. 

20-21 (mvt).

 13. Advies raad van state, W08.09.0500/iv van 12 

juli 2010.

 14. tK vergaderjaar 2010-2011, 32 769, nr. 4, blz. 33-34.

 15. eK vergaderjaar 2014-2015, 33 966, f, blz. 33.

 16. tK vergaderjaar 2010-2011, 32 769, nr. 3 (memo-

rie van toelichting), blz. 52.

 17. overweging 126 van richtlijn 2014/24/eu van 26 

februari 2014.

 18. categorie 6 van bijlage ii richtlijn 2004/18/

eg; cpv codes 66110000-4, 66130000-0, 

66150000-6, 66170000-2 en 66171000-9.

TENdER NIEUWSBRIEF –  MEI 2015

Tender_15_04.indd   2 26/05/15   3:36 PM



3

de motiveringsverplichting bij meervoudig  
onderhandse aanbestedingen
Op 25 januari 2015 heeft de commissie van aanbestedingsexperts een lezenswaardig advies 
gepubliceerd over (onder meer) de motiveringsverplichting van de gunningsbeslissing bij meervoudig 
onderhandse aanbestedingen. de commissie van aanbestedingsexperts zet in dat advies uitgebreid 
uiteen welke aanbestedingsrechtelijke maatstaf in dat geval geldt. 

hoever de motiveringsverplichting van een gun-

ningsbeslissing bij europese aanbestedingen 

reikt was – met de invoering van de Wet imple-

mentatie rechtbeschermingsrichtlijnen aan-

besteden (Wira) en later de Aanbestedingswet 

2012 – veelvuldig onderwerp van discussie 

tussen aanbestedende diensten en inschrijvers. 

om die reden is ondertussen in de rechtspraak 

zo goed als uitgekristalliseerd wat een inschrij-

ver bij een europese aanbestedingsprocedure 

mag verwachten van een aanbestedende dienst 

als het gaat om de voorlopige gunningsbeslis-

sing/afwijzingsbrief. over de vraag hoever de 

motiveringsverplichting strekt bij meervoudig 

onderhandse aanbestedingsprocedures is in 

de jurisprudentie beduidend minder te vinden. 

in advies 147 van de commissie van Aanbeste-

dingsexperts (hierna: de commissie) zet de 

commissie uiteen hoe de verplichting uit artikel 

1.15 Aanbestedingswet 2012 (motiverings-

plicht bij meervoudig onderhandse procedure) 

concreet door een aanbestedende dienst moet 

worden ingevuld.

de motiveringsverplichting 
van artikel 1.15 en 2:130 
aanbestedingswet 2012
Afdeling 1.2.4 van de Aanbestedingswet 2012 

ziet op de door de aanbestedende dienst te 

hanteren uitgangspunten bij meervoudig 

onderhandse procedures. Artikel 1.15 lid 2 Aan-

bestedingswet 2012 bepaalt: ‘de aanbestedende 

dienst of het speciale sectorbedrijf, bedoeld in het 

eerste lid, deelt aan alle inschrijvers de gunnings-

beslissing met de relevante redenen voor deze 

beslissing mee.’ daarbij is van belang dat de 

afdeling 1.2.4 van de Aanbestedingswet 2012 

expliciet niet vermeldt (zoals dat bij de afdeling 

die ziet op europese aanbestedingen wel het 

geval is) dat de aanbestedende dienst transparant 

dient te handelen. 

Artikel 2.130 lid 1 Aanbestedingswet 2012, het 

artikel dat ziet op de motiveringsverplichting 

bij de voorlopige gunningsbeslissing bij euro-

pese procedures, vermeldt eveneens dat alle 

relevante redenen worden meegedeeld aan alle 

inschrijvers. in lid 2 van datzelfde artikel wordt 

vervolgens bepaald wat moet worden verstaan 

onder de ‘relevante redenen’ van lid 1, namelijk: 

‘de kenmerken en voordelen van de uitgekozen 

inschrijving alsmede de naam van de begun-

stigde of de partijen bij de raamovereenkomst’.  

de wetgever heeft er aldus voor gekozen om het 

bij de motiveringsverplichting van de gunnings-

beslissing in de afdeling die ziet op meervoudig 

onderhandse procedures te laten bij de term 

relevante redenen, terwijl er bij de motiverings-

verplichting voor gunningsbeslissingen bij euro-

pese procedures nader wordt gespecificeerd 

wat wordt verstaan onder de term relevante 

redenen. de vraag die zich dan ook opdringt, 

is of de nederlandse wetgever de toevoeging 

in artikel 1.15 Aanbestedingswet expres heeft 

weggelaten. de memorie van toelichting op de 

Aanbestedingswet 2012 geeft hierop in ieder 

geval geen antwoord. echter, indien die vraag 

bevestigend moet worden beantwoord zou 

daaruit wellicht kunnen worden opgemaakt dat 

de wetgever de aanbestedende dienst bij meer-

voudig onderhandse procedures meer ruimte 

heeft willen laten bij de motivering, althans een 

minder vergaande verplichting heeft willen 

opleggen.1 

advies 147 commissie van 
aanbestedingsexperts
tegen deze achtergrond wordt de commissie 

door een klagende partij gevraagd om te beoor-

delen of de aanbesteder2 in strijd heeft gehandeld 

met zijn motiveringsplicht door de klager ‘slechts’ 

samenvattend te informeren over het feit dat 

beide inschrijvers vergelijkbare kwaliteit hebben 

aangeboden en dat de door klager aangeboden 

prijs buiten de begroting valt. 

de commissie oordeelt dat de aanbesteder in dit 

geval zijn motiveringsverplichting op grond van 

artikel 1.15 lid 2 Aanbestedingswet 2012 heeft 

geschonden. de commissie acht voor haar oor-

deel enerzijds redengevend dat uit de (toelichting 

op de) Aanbestedingswet 2012 nergens blijkt 

dat de wetgever de verplichting tot het trans-

parant handelen bij meervoudig onderhandse 

procedures heeft willen uitsluiten. bovendien zou 

die transparantieverplichting voortvloeien uit de 

beginselen van behoorlijk bestuur en uit de maat-

staven van redelijkheid en billijkheid.3

Anderzijds is volgens de commissie van belang 

dat de bewoordingen van artikel 1.15 lid 2 en 

artikel 2.130 lid 1 Aanbestedingswet 2012 gelijk-

luidend zijn. daarom moet aansluiting worden 

gezocht bij de achtergrond van artikel 2.130 

lid 1 Aanbestedingswet, aldus de commissie. 

uit de memorie van toelichting bij artikel 2.130 

lid 1 Aanbestedingswet 2012 volgt dat alle rele-

vante redenen in de gunningsbeslissing dienen 

te worden meegedeeld. uit de wetsgeschiedenis 

zou niet volgen dat de motiveringsverplichting 

uit artikel 1.15 lid 2 Aanbestedingswet minder ver 

zou gaan dan de motiveringsverplichting uit arti-

kel 2.130 lid 1 Aanbestedingswet 2012. volgens 

de commissie is van belang dat bij de motivering 

van de gunningsbeslissing, ook bij meervoudig 

onderhandse procedures, de inschrijver vol-

doende houvast wordt geboden om te kunnen 

beoordelen of het aanhangig maken van een kort 

geding zinvol is.

Uitspraak van de 
Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam 
met advies 147 sluit de commissie aan bij de 

uitspraak van de voorzieningenrechter van 

de rechtbank rotterdam van 10 november 

2014.4 in die uitspraak oordeelde de voor-

zieningenrechter dat, ook bij een meervoudig 

onderhandse procedure, reeds alle relevante 

redenen uitputtend dienen te zijn opgenomen 

in de voorlopige gunningsbeslissing. de 

voorzieningenrechter motiveert echter niet 

waarom de verplichtingen uit artikel 1.15 lid 

2 en artikel 2.130 lid 1 Aanbestedingswet op 

exact dezelfde wijze moeten worden uitge-

legd. Wellicht dat de voorzieningenrechter 

dezelfde redenering heeft gehanteerd als de 

commissie in advies 147.

Wenselijk vanuit inschrijvers-
perspectief
met verwijzing naar de uitspraak van de 

rotterdamse voorzieningenrechter en advies 

lees verder op pagina 8>
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Allereerst ben ik verrast door de keuze om een 

nota van wijziging op de Aanbestedingswet 

2102 te maken. Wellicht heeft het te maken met 

het antwoord van minister verhagen op vragen 

tijdens de parlementaire behandeling van de 

Aanbestedingswet 2012. Kamerleden wezen 

toen al op de komst van de komende europese 

richtlijn en stelden de vraag of het wel verstandig 

was om een nieuwe wet in te voeren. verhagen zei 

toen (in mijn woorden) dat ze in europa meestal 

niet zo snel zijn, en dat de wet met een nota van 

wijziging eenvoudig aangepast kon worden. dat 

is nu ook gebeurd. het grote nadeel daarvan is 

dat de richtlijnen een andere opbouw/volgorde 

hebben dan de Aanbestedingswet. het is dus een 

heel gepuzzel om te kijken wat er nu exact ver-

andert en waar dat op gebaseerd is.

‘Kleine’ foutjes
ook kan deze werkwijze gemakkelijk leiden tot 

‘kleine’ foutjes, omdat men soms wat vergeet over 

te nemen. in het tekstvoorstel staat bijvoorbeeld 

bij de definitie van een publiekrechtelijke instan-

tie: ‘een instelling die specifiek ten doel heeft 

te voorzien in behoeften van algemeen belang, 

anders dan van industriële of commerciële aard, 

die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan […]’.

richtlijn 2014/24 zegt echter: ‘instellingen die 

voldoen aan alle volgende kenmerken: a) zij zijn 

opgericht voor het specifieke doel te voorzien in 

andere behoeften van algemeen belang dan die 

van industriële of commerciële aard; […]’.

er is nogal een verschil tussen ‘ergens voor opge-

richt zijn’ of ‘iets specifiek ten doel hebben’. Wan-

neer hebben we weer eens een rechtszaak over de 

aanbestedingsplicht van zorgverzekeraars? (Als 

u overigens denkt dat de zin in 2014/24 rammelt, 

dan klopt dat. in andere talen staat er het volgende: 

‘they are established for the specific purpose of 

meeting needs in the general interest, not having 

an industrial or commercial character’).

Een Europese eigen verklaring
de alom bejubelde eigen verklaring die wij nu in 

nederland hanteren wordt vervangen door een 

europese versie. er is echter een addertje onder 

het gras. het ueA (uniform europees Aan-

bestedingsdocument) gaat namelijk minder ver 

dan de nederlandse uniforme eigen verklaring. 

dat heeft tot gevolg dat introductie van de ueA, 

zoals die er nu in concept is, zou leiden tot een 

forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. 

deze lastenverzwaring zou worden veroorzaakt 

doordat de ondernemer in het ueA al moet aan-

geven op welke wijze hij voldoet aan de gestelde 

eisen, terwijl in de nederlandse uniforme eigen 

verklaring kan worden volstaan met de verklaring 

dat aan de eis is voldaan. in de memorie van toe-

lichting schrijft eZ dat nederland zich zal inzet-

ten om het concept ueA dusdanig aangepast te 

krijgen dat de lasten niet toenemen. 

de termijnen
de termijnen worden korter. de termijn voor 

openbare aanbestedingen wordt bijvoorbeeld 

35 dagen (was 45 dagen). in richtlijn 2014/24 

werd ook gesproken van een termijn van tien (!?) 

dagen voor de inschrijvingen bij de niet-openbare 

procedure door niet-centrale aanbestedende 

diensten:

‘Artikel 28, lid 4

de lidstaten kunnen bepalen dat alle of bepaalde 

categorieën niet-centrale aanbestedende dien-

sten de termijn voor ontvangst van de inschrij-

vingen in onderlinge overeenstemming met de 

geselecteerde gegadigden kunnen bepalen, 

mits alle geselecteerde gegadigden evenveel tijd 

krijgen om hun inschrijving voor te bereiden en 

in te dienen. is er geen overeenstemming over 

de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen, 

dan bedraagt deze ten minste tien dagen vanaf de 

verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.’

deze formulering is wel overgenomen, maar de 

tien dagen is in het tekstvoorstel vervangen door 

dertig dagen. de vraag blijft natuurlijk of je als 

geselecteerde gegadigde ‘nee’ durft te zeggen 

als de aanbestedende dienst een extreem korte 

termijn voorstelt. degene die niet even snel 

een offerte kan maken is natuurlijk al snel het 

sufferdje van de klas.

EMVI wordt prijs/kwaliteit
de memorie van toelichting zegt: ‘om ver-

warring te voorkomen wordt in dit wetsvoorstel 

de benaming van het gunningscriterium dat in de 

Aanbestedingswet 2012 is aangeduid als “eco-

nomisch meest voordelige inschrijving” gewijzigd 

in “beste prijs-kwaliteitverhouding”.’ 

de drie gunningscriteria die dan gehanteerd 

kunnen worden, zijn: 

1.  beste prijs-kwaliteitverhouding (was: emvi);

2.  laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit 

(nieuw);

3.  laagste prijs (was: laagste prijs).

levenscycluskosten
Kosteneffectiviteit is dus een nieuw gunnings-

criterium. voorbeelden van kosten die gedragen 

worden door de aanbestedende dienst of andere 

gebruikers zijn kosten voor onderzoek, ontwik-

keling, productie, vervoer, gebruik, onderhoud, 

verwijdering en recycling. 

nieuw is dat de hele levenscyclus dus mag wor-

den meegewogen bij de gunning. in de memorie 

van toelichting staat: ‘in het tweede lid van artikel 

2.115a wordt bepaald dat wanneer een aan-

bestedende dienst de kosten wenst te berekenen 

op basis van de levenscycluskosten, hij in de aan-

bestedingsstukken vermeldt welke gegevens 

de inschrijvers hiervoor dienen te verstrekken 

en welke methode hij zal gaan gebruiken om de 

levenscycluskosten op basis van deze gegevens 

te berekenen.’

Het aanbestedingslandschap gaat op  
de schop!

Op de dag voor het paasweekend werd, toch nog eerder dan verwacht, het tekstvoorstel voor 
de nieuwe aanbestedingswet gepubliceerd. aangezien het een implementatie betreft van de 
richtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25 was een groot deel van de wijzigingen wel te voorzien. 
Toch zijn er genoeg verrassingen, omdat op meer dan 30 punten de lidstaten zelf mochten beslissen 
of ze een wijziging overnamen of niet. In dit artikel ga ik kort in op de zaken die mij bij eerste 
lezing direct opvielen. Ik baseer me hierbij vooral op Richtlijn 2014/24 (leveringen, werken en 
diensten).

TENdER NIEUWSBRIEF –  MEI 2015

Tender_15_04.indd   4 26/05/15   3:36 PM



5

dat betekent dat niet de inschrijver de schatting 

moet maken van de levenscycluskosten, maar 

dat de aanbestedende dienst dat zelf gaat doen 

op basis van de door de inschrijver verstrekte 

gegevens. 

Marktplaatsen
de marktplaatsen schieten als paddenstoelen 

de grond uit. Aanbestedingsrechtelijk is de con-

structie van een marktplaats op dit moment op 

zijn minst onduidelijk. is er niet gewoon sprake 

van het opknippen van opdrachten?

richtlijn 2014/24 en het tekstvoorstel bieden 

uitkomst. het reeds bestaande dynamisch Aan-

koop systeem (dAs) wordt veranderd. door 

het vervallen van de zogenoemde indicatieve 

inschrijving biedt het dAs nu een wettelijke basis 

voor marktplaatsen. de memorie van toelichting 

zegt letterlijk: ‘de in nederland veel gebruikte 

elektronische marktplaats kan worden ingericht 

als een dynamisch aankoopsysteem om aan de 

verplichtingen van deze wet te voldoen.’ hiermee 

wordt eigenlijk ook toegegeven dat die wettelijke 

basis nu nog ontbreekt…

geen monopoliepositie 
Tenderned bij elektronisch 
 aanbesteden
in de tekst van de Aanbestedingswet 2012 was 

opgenomen dat tenderned in nederland ver-

plicht werd voor de publicatie van aanbestedin-

gen, waarmee Aanbestedingskalender dat tot 

op dat moment die rol vervulde op een zijspoor 

gezet werd. die angst speelde nu weer, omdat 

de richtlijn stelt dat niet alleen de aankondiging 

maar ook de verdere communicatie en met name 

de inschrijving digitaal moet: ‘de verplichting tot 

elektronisch aanbesteden houdt in dat alle com-

municatie en informatie-uitwisseling tussen aan-

bestedende diensten of specialesectorbedrijven 

en ondernemers vanaf 18 april 2016 elektronisch 

plaatsvindt. [noot tvdl: eZ had ook kunnen 

kiezen voor 18 april 2018] het gaat hierbij om 

zaken als het indienen van offertes of het ver-

zoeken om deelneming aan de procedure. om 

elektronisch aanbesteden te faciliteren heeft het 

ministerie van economische Zaken de afgelopen 

jaren tenderned ontwikkeld en, vooruitlopend 

op de verplichting tot elektronisch aanbesteden, 

is tenderned zodanig ingericht dat het kan 

functioneren als basissysteem voor elektronisch 

aanbesteden.’

maar dit keer is geen sprake van een monopolie. 

in de memorie van toelichting staat: ‘naast 

tenderned is ook een aantal private aanbeste-

dingsplatforms actief die een koppeling hebben 

met tenderned om de verplichte publicatie te 

verzorgen. Aanbestedende diensten en speciale-

sectorbedrijven zijn vrij in de keuze voor een aan-

bestedingsplatform.’ dat betekent dat bedrijven 

als commercehub, ctm en negomatrix 

gewoon hun diensten aan kunnen blijven bieden. 

het lijkt ook voor de hand te liggen dat tenderned 

de publicatiemodule gratis aanbiedt en dat er 

voor elektronisch inschrijven een marktconform 

tarief gevraagd gaat worden. 

Mededingingsprocedure 
met onderhandeling
helemaal nieuw is deze procedure niet. hij lijkt 

natuurlijk sterk op de procedure van onder-

handeling met voorafgaande bekendmaking. 

het grootste verschil ligt hierin dat het gebruik 

van deze procedure veel vaker zal voor-

komen: ‘in de situatie waarin de openbare of 

niet-openbare procedure waarschijnlijk niet 

tot een bevredigend aanbestedingsresultaat 

zal leiden, krijgen aanbestedende diensten de 

mogelijkheid om de mededingingsprocedure 

met onderhandeling of de concurrentiege-

richte dialoog toe te passen.’ dat is wat wij ‘een 

ruime definitie’ noemen.

opvallend vond ik zelf artikel 2.126 lid 4: 

‘indien de aanbestedende dienst de mogelijk-

heid wil behouden om de overheidsopdracht 

te plaatsen op basis van de oorspronkelijke 

inschrijving zonder onderhandeling, vermeldt 

hij dat in de aankondiging van de overheids-

opdracht.’

dit lijkt ruimte te bieden voor een keuzevrijheid na 

het openen van de offertes, wat mij niet wenselijk 

lijkt. is mijn vriendje als eerste geëindigd dan onder-

handelen we niet, anders gaan we onderhandelen. 

past performance
een van de meest opmerkelijke zaken in richtlijn 

2014/24 was het toevoegen van prestaties in het 

verleden (past perfomance) aan de facultatieve 

uitsluitingsgronden. de vraag om het toepassen 

van past performance komt uit de praktijk en 

is begrijpelijk. privé wil je ook geen loodgieter 

inhuren die bij een eerdere opdracht prutswerk 

heeft afgeleverd. richtlijn 2014/24 noemt de 

volgende uitsluitingsgrond: ‘g) wanneer de onder-

nemer blijk heeft gegeven van aanzienlijke of 

voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering 

van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere 

overheidsopdracht, een eerdere opdracht met 

een aanbestedende dienst of een eerdere con-

cessieovereenkomst en dit geleid heeft tot vroeg-

tijdige beëindiging van die eerdere opdracht, 

schadevergoeding of andere vergelijkbare 

sancties’.

in de overwegingen (101) staat nog: ‘hij moet 

voorts gegadigden of inschrijvers kunnen uit-

sluiten die zich bij eerdere overheidsopdrachten 

schuldig hebben gemaakt aan grove wanpresta-

tie, bijvoorbeeld niet-levering of niet-uitvoering, 

levering of uitvoering met grote gebreken die 

het product of de dienst onbruikbaar maken voor 

het beoogde doel, en wangedrag dat ernstige 

twijfel doet rijzen aan de betrouwbaarheid van de 

ondernemer.’

het tekstvoorstel neemt dit over, maar 

introduceert ook het begrip ‘structurele 

tekortkomingen’. ‘structurele tekortkomingen 

dienen vaker voor te zijn gekomen dan aan-

zienlijke tekortkomingen. onder aanzienlijke 

tekortkomingen dient in ieder geval te worden 

verstaan die gevallen waarin de rechter wan-

prestatie heeft vastgesteld.’ We hebben dus 

kleine, voortdurende, structurele en aanzien-

lijke tekortkomingen. 

Zwarte lijsten?
ook opent het tekstvoorstel de mogelijkheid 

voor ‘zwarte lijsten’ met meerdere (alle?) aan-

bestedende diensten: ‘de eisen dienen als één 

geheel in samenspel te worden gelezen. de 

tekortkoming hoeft niet geconstateerd te worden 

bij dezelfde aanbestedende dienst. deze kring is 

op geen enkele wijze door de europese wetgever 

beperkt. het is denkbaar dat met het oog op 

toepassing van dit criterium aanbestedende 

diensten een register bijhouden waarin de aan-

zienlijke of voortdurende tekortkomingen van 

ondernemers kunnen worden geregistreerd.’ ik 

moet eerlijk zeggen dat ik het een huiveringwek-

kende gedachte vindt: een door pianoo beheerde 

lijst van ondernemers die een ‘aanzienlijke’ fout 

gemaakt hebben en uitgesloten kunnen worden 

voor overheidsopdrachten.

ten slotte is er nog een enorm groot aantal 

kleine en grote wijzigingen. voor de verplichte 

uitsluitingsgronden wordt voortaan vijf jaar 

teruggekeken, voor de facultatieve drie jaar. het 

pressetext-arrest over wezenlijke wijzigingen is 

overgenomen. er komt een innovatie-partner-

schap voor producten en diensten die niet ‘op de 

markt’ beschikbaar zijn. daarnaast komen inte-

griteit, uitgesloten en voorbehouden opdrachten 

voorbij. Kortom, het aanbestedingslandschap 

gaat op de schop!

T. van der linden

www.aanbesteding.nl
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nersant is een portugese aanbestedende dienst 

die in 2011 een europese aanbesteding heeft uit-

geschreven voor opleidings- en adviesdiensten 

op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en 

gezondheid op het werk en voedselveiligheid. 

gunningscriterium is de economisch voordelig-

ste inschrijving. een van de subgunningscriteria 

die door nersant is gehanteerd is ‘beoordeling 

van het team’ (wegingsfactor 40%). in het bestek 

wordt in dit verband vermeld dat bij dit criterium 

‘rekening wordt gehouden met de samenstelling van 

het team en de aangetoonde ervaring en curricula 

van de leden’. 

nersant wenst te gunnen aan iberscal. Ambisig, 

een afgewezen inschrijver, kan zich hier niet mee 

verenigen en stelt dat voornoemd gunnings-

criterium onrechtmatig is omdat de ervaring van 

het voorgestelde technische team in dit geval een 

wezenlijk kenmerk is van de inschrijving en geen 

kenmerk van de inschrijver. of anders gezegd: 

Ambisig stelt dat door nersant een geschikt-

heidseis ten onrechte als gunningscriterium is 

gehanteerd. 

Ambisig start een juridische procedure bij de 

portugese rechter en procedeert door tot en met 

het supremo tribunal Administrativo (admini-

stratief hooggerechtshof), die het eu-hof heeft 

verzocht om een prejudiciële beslissing over de 

volgende prejudiciële vraag: ‘Is het verenigbaar 

met richtlijn 2004/18/EG dat voor het plaatsen 

van een opdracht voor intellectuele diensten van 

opleiding en adviesdienstverlening bij de factoren 

[subgunningscriteria] waaruit het criterium voor de 

gunning van een overheidsopdracht bestaat, wordt 

voorzien in een factor die strekt tot beoordeling van 

de teams die de inschrijvers specifiek voorstellen 

voor de uitvoering van de opdracht, waarbij rekening 

wordt gehouden met de samenstelling, de aange-

toonde ervaring en de curricula van de leden van die 

teams?’

het eu-hof preciseert bij de beantwoording 

van de prejudiciële vraag allereerst dat het 

door haar gewezen arrest lianakis van 24 

januari 2008 (zaak c-532/06) niet uitsluit 

dat een aanbestedende dienst onder bepaalde 

voorwaarden het door nersant gehanteerde 

in geschil zijnde gunningscriterium kan vast-

stellen en toepassen bij de gunning van de 

opdracht. het lianakis-arrest heeft namelijk 

in feite betrekking op het personeel en de 

ervaring van de inschrijvers in het algemeen en 

niet, zoals in de aanbesteding van nersant, op 

het personeel en de ervaring van de leden van 

een specifiek team dat de opdracht concreet moet 

uitvoeren. 

met betrekking tot de uitleg van artikel 53 

lid 1 onder a van richtlijn 2004/18/eg (Aan-

bestedingsrichtlijn), waarover de verwijzende 

portugese rechter twijfelt, wijst het eu-hof er 

verder op dat de ‘economisch meest voordelige 

inschrijving’ moet worden bepaald ‘vanuit het 

oogpunt van de aanbestedende dienst’ en dat 

het aldus de aanbestedende dienst een ruimere 

beoordelingsvrijheid verleent. 

eveneens stelt het eu-hof vast dat de criteria aan 

de hand waarvan een aanbestedende dienst de 

economisch voordeligste inschrijving kan bepa-

len, niet limitatief zijn opgesomd in artikel 35, lid 1 

Aanbestedingsrichtlijn, zodat aanbestedende 

diensten dus kunnen kiezen welke gunnings-

criteria zij willen toepassen. onder verwijzing 

naar het lianakis-arrest wordt  hierbij door het 

eu-hof aangegeven dat die keuze echter geen 

betrekking mag hebben op andere criteria dan 

die welke strekken tot bepaling van de econo-

misch voordeligste inschrijving. benadrukt wordt 

voorts dat de gunningscriteria verband moeten 

houden met het voorwerp van de opdracht (zie 

arrest commissie/nederland van 10 mei 2012, 

zaak c-368/10 van het eu-hof). 

 d E  Z a a K

Onderscheid geschiktheidseisen 
en gunningscriteria

Het EU-Hof heeft in het arrest ambisig van 26 maart 2015 
(zaak c-601/13) nadere duiding gegeven aan het onderscheid 
tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria en geoordeeld 
dat kwalificaties van personeel dat is aangewezen om een 
overheidsopdracht uit te voeren als gunningscriterium kan 
worden gehanteerd. 
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het eu-hof oordeelt vervolgens dat de 

 kwaliteit van de uitvoering van een overheids-

opdracht op doorslaggevende wijze kan 

afhangen van de professionele waarde van 

degenen die met de uitvoering ervan zijn belast, 

die bestaat uit hun professionele ervaring en 

opleidingsniveau. dit is met name het geval 

wanneer de opdracht betrekking heeft op een 

intellectuele dienst en, zoals in het geval van de 

aanbesteding van nersant, ziet op opleidings- 

en adviesdiensten. Wanneer een dergelijke 

opdracht door een team moet worden uitge-

voerd, zijn de bekwaamheden en de ervaring 

van de leden van dat team doorslaggevend bij 

de beoordeling van de professionele kwaliteit 

van dat team. die kwaliteit kan een intrinsiek 

kenmerk van de inschrijving zijn en kan verband 

houden met het voorwerp van de opdracht in 

de zin van artikel 53, lid 1, onder a Aanbeste-

dingsrichtlijn. bijgevolg kan die kwaliteit als 

gunningscriterium worden meegenomen in de 

aankondiging van de opdracht of in het bestek, 

aldus het eu-hof dat daarmee het antwoord op 

voornoemde prejudiciële vraag bevestigend 

beantwoordt. 

commentaar
het onderscheid tussen de selectie van inschrij-

vers (mede) aan de hand van geschiktheidseisen 

en de gunning van de opdracht op basis van 

gunningscriteria is in de praktijk vaak een bron 

van vergissingen en misverstanden. in het arrest 

Ambisig geeft het eu-hof ter zake nadere 

duiding.

volgens rechtspraak van het eu-hof (lianakis-

arrest) zijn het onderzoek naar de geschiktheid 

van de inschrijvers om de te gunnen opdrachten 

uit te voeren en de gunning van deze opdrachten 

zelf, twee afzonderlijke verrichtingen. ook al sluit 

de Aanbestedingsrichtlijn niet uit dat de controle 

van de geschiktheid van de inschrijvers en de gun-

ning van de opdracht tegelijkertijd plaatsvinden, 

deze twee verrichtingen worden wel beheerst 

door verschillende regels en zij voorzien duidelijk 

in verschillende doelstellingen. de selectie van 

een inschrijver heeft immers betrekking op zijn 

persoonlijke situatie en zijn geschiktheid om 

de betrokken opdracht uit te voeren, terwijl de 

opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de 

vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst 

economisch voordeligste inschrijving of die de 

laagste prijs aanbiedt. in zowel de europese en 

nederlandse aanbestedingsjurisprudentie wordt 

dan ook als uitgangspunt gehanteerd dat criteria 

die betrekking hebben op de inschrijver en niet 

op de inschrijving in beginsel niet als gunnings-

criteria mogen worden gehanteerd. 

het eu-hof maakt in de zaak Ambisig 

duidelijk dat het technische team dat door de 

inschrijvers wordt gepresenteerd in het kader 

van een aanbesteding voor de levering van 

intellectuele diensten, zoals in casu oplei-

dings- en adviesdiensten, een aspect vormt 

dat wezenlijk verbonden is met het voor-

werp van de opdracht en met name met de 

kwaliteit ervan, aangezien deze beoordeling 

op generlei wijze tot doel heeft de abstracte 

vaardigheid of geschiktheid van de inschrij-

vers om de overeenkomst uit te voeren te 

beoordelen, maar wel die van de inschrijving, 

dus de (in het onderhavige geval personele) 

middelen die daadwerkelijk aan deze uitvoe-

ring worden toegewezen. dit zal volgens de 

Advocaat-generaal Wathelet in zijn conclusie 

van 18 december 2014 bij de zaak Ambisig 

des te meer gelden voor complexe diensten, 

 waarbij een nauwe band bestaat tussen met 

name de beroepskwalificaties van het per-

soneel en de economische waarde van de 

inschrijvingen. 

het Ambisig-arrest ligt in lijn met eerder gewe-

zen europese jurisprudentie, zoals de arresten 

van het gerecht van 3 maart 2011, zaak 

t-589/08 (evropaïki dynamiki) en 24 april 

2013, zaak t-32/08 (evropaïki dynamiki), 

waaruit volgt dat een aanbestedende dienst 

in beginsel de competenties van werknemers 

van een inschrijver bij het beoordelen van 

een inschrijving niet in acht mag nemen, doch 

dat die competenties van werknemers wel als 

gunningscriteria mogen worden gehanteerd 

wanneer die competenties relevant (kunnen) 

zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van de 

inschrijving.

ook de nederlandse rechter oordeelt in de 

regel in lijn met voornoemde europese jurispru-

dentie. Zie bijvoorbeeld het vonnis van de voor-

zieningenrechter rechtbank noord-nederland 

van 9 april 2014 (rbnne:2014:1937) met 

betrekking tot een aanbesteding van een Water-

schap, waarbij als beoordelingsmodaliteit onder 

meer was gehanteerd de kennis en ervaring 

met onderhoudsklussen, en waarin werd geoor-

deeld: ‘Het hebben van ervaring met vergelijkbare 

projecten van Wetterskip is niet toelaatbaar als 

gunningscriterium. Gunningscriteria zien naar 

hun aard immers op het voorwerp van de opdracht. 

Weliswaar heeft Wetterskip ten verwere betoogd 

dat niet uitgesloten kan worden geacht dat 

kwaliteitsaspecten betreffende de opdrachtnemer 

een directe relatie met de opdracht kunnen hebben 

alsmede met de kwaliteit van de ingediende offerte, 

en dat zulks dan als (sub)gunningscriterium kan 

worden gehanteerd, maar dit geldt met name 

voor opdrachten van diensten, waarbij individuele 

bekwaamheden/kwaliteiten een rol spelen, zoals 

bijvoorbeeld bij intellectuele diensten het geval is. 

Dat is bij onderhavige opdracht – die ziet op het 

uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden 

– naar het voorlopig oordeel van de voorzieningen-

rechter niet het geval.’

het arrest Ambisig dat betrekking heeft op de 

Aanbestedingsrichtlijn (2004/18/eg) sluit 

verder goed aan bij de nieuwe Aanbestedings-

richtlijn 2014/24/eg die in nederland wordt 

geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 

2012 en waarvan het wetsvoorstel naar ver-

wachting in het najaar van 2015 naar de 

tweede Kamer gaat. uit artikel 67 lid 2, sub b 

en considerans punt 94 van de nieuwe Aan-

bestedingsrichtlijn volgt namelijk expliciet 

dat een van de gunningscriteria die aan-

bestedende diensten in aanmerking kunnen 

nemen om de economisch meest voordelige 

inschrijving te bepalen, de organisatie, de 

kwalificatie en de ervaring van het personeel 

voor de uitvoering van de opdracht is, wanneer 

de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke 

invloed kan hebben op het (prestatie)niveau 

van de uitvoering van de opdracht. voor-

noemde aspecten kunnen volgens de con-

siderans van invloed zijn op de kwaliteit van de 

uitvoering van de opdracht en daarmee ook op 

de economische waarde van de inschrijving. in 

dit verband worden als voorbeelden genoemd 

de uitvoering van overheidsopdrachten voor 

intellectuele diensten, zoals adviesverlening of 

architectuurdiensten. 

Alhoewel dit niet expliciet volgt uit voornoemd 

artikel 67, blijkt uit punt 94 van de considerans 

van de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn dat 

wanneer een aanbestedende dienst gebruik-

maakt van een gunningscriterium als het 

onderhavige, zij er met passende contractuele 

middelen voor moet zorgen dat het personeel 

dat de opdracht moet uitvoeren, daadwerkelijk 

voldoet aan de voorgeschreven kwaliteits-

normen en alleen kan worden vervangen met 

toestemming van de aanbestedende dienst, 

die zich ervan heeft vergewist dat nieuwe 

personeelsleden een gelijkwaardig kwaliteits-

niveau hebben. mijns inziens kan worden 

aangenomen dat deze uit de considerans bij 

de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn blijkende 

voorwaarde ook heeft te gelden binnen het 

thans van toepassing zijnde aanbestedings-

rechtelijke kader. 

mr. l.J.W. Sueters

Bartels Sueters aanbestedingsadvocatuur BV,  

’s-Hertogenbosch
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Tijdelijke commissie 
integriteitsschendingen 
inkoop en aanbestedingen 
door de politie
het is wenselijk om het melden van vermeende 

integriteitskwesties bij inkoop en aanbestedin-

gen van de politie voor leveranciers zo toeganke-

lijk mogelijk te maken. dit kondigde de minister 

van veiligheid en Justitie in september 2014 

aan, naar aanleiding van het door het openbaar 

ministerie uitgevoerde onderzoek naar moge-

lijke integriteitsschending bij de aanbesteding 

van politievoertuigen in 2010. hiervoor is nu 

een tijdelijke commissie integriteitsschendingen 

inkoop en aanbestedingen door de politie 

samengesteld. de heer drs. André de Jong wordt 

voorzitter van deze tijdelijke commissie. op 

voorstel van minister van der steur van veilig-

heid en Justitie heeft de ministerraad hiermee 

ingestemd. 

tot op heden was het al mogelijk voor leve-

ranciers om meldingen ten aanzien van inte-

griteitsschendingen bij aanbestedingen van de 

politie te melden. dergelijke meldingen konden 

worden gedaan bij de onafhankelijke afdeling 

veiligheid, integriteit en Klachten (viK) van de 

politie. deze afdeling rapporteert en adviseert 

direct aan de korpsleiding. in het geval leve-

ranciers zich niet vrij voelen om klachten bij de 

afdeling viK in te dienen of niet tevreden zijn 

met de afhandeling van hun melding, kunnen ze 

zich nu dus ook wenden tot de onafhankelijke 

commissie. na het beoordelen van de bevin-

dingen, adviseert de commissie de minister 

van veiligheid en Justitie en de korpsleiding 

van de politie over eventuele maatregelen die 

genomen kunnen worden. indien er aanwijzin-

gen zijn voor mogelijke strafbare feiten draagt 

de  commissie deze over aan de bevoegde 

autoriteiten. de commissie is voor de duur van 

één jaar ingesteld. 

Bron: Rijksoverheid, 17 april 2015

Voortgangsrapportage 
van de hervormingen in de zorg
in een brief van staatssecretaris van rijn aan de 

tweede Kamer wordt een eerste evaluatie van 

de hervormingen in de zorg gegeven. hieronder 

vindt u een korte samenvatting van de brief en 

dan met name ingaande op het inkoopproces. 

lees het volledige rapport op www.twee-

dekamer.nl.

in de brief gaat de staatssecretaris in op (1) het 

verloop van de transitie vanuit het perspectief 

van de klant, (2) het verloop van de inrichting en 

uitvoering binnen de Wmo en de Wlz en (3) op 

overkoepelende thema’s als ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt, samenwerking tussen 

gemeenten en zorgverzekeraars en monitoring 

en evaluatie.

hebben de inspanningen van de betrokken 

partijen geleid tot de beoogde continuïteit? 

belangenorganisaties en media hebben 

diverse peilingen, enquêtes en metingen 

uitgevoerd om de meningen van de klanten 

na te gaan. hieruit bleek onder meer dat veel 

mensen nog niet goed weten waar ze terecht 

kunnen met hun ondersteuningsvraagstukken. 

informatievoorziening over de veranderingen 

blijft daarom van belang.

een van de vijf focuspunten voor de Wmo 

2015 was het tijdig gereed hebben van de 

inkoop van voldoende ondersteuningsaanbod, 

zowel kwalitatief als kwantitatief. de meeste 

gemeenten (78%) hebben gebruikgemaakt 

van het p*q inkoopmodel. gemeenten maken 

daarbij afspraken over een vaste prijs voor een 

bepaald product. dit model was al bekend bij 

zorgkantoren en is vanwege het borgen van 

de continuïteit gebruikt. gemeenten streven 

er naar om binnen twee jaar een andere, ver-

nieuwende vorm van inkoop te hanteren. hierbij 

zal vooral de samenwerking tussen verschil-

lende (gemeente)partijen centraal staan. ook 

nu al hebben gemeenten gekozen voor een 

manier van inkopen die samenwerken onder-

steunt, namelijk bestuurlijk aanbesteden. voor 

de inkoop van 2016 zal hier verder de focus op 

liggen. met betrekking tot zorginkoop voor zorg 

die onder de Wlz valt, bestaat onder andere de 

wens om het aantal zorgkantoorregio’s naar 

beneden te krijgen. Zorgkantoor dsW is bezig 

met een pilot met onder andere als doel één 

inkoopbeleid en het verminderen van de admini-

stratieve lasten bij het inkoopproces.

in de brief van de staatssecretaris wordt tevens 

verwezen naar het rapport Evaluatie inkoop Wmo 

2015 in 2014 dat in opdracht van vWs en vng 

is geschreven. de belangrijkste conclusie van dit 

rapport is dat er op veel verschillende manieren is 

ingekocht en er veel is geïnnoveerd.

in 2015 moeten we ons afvragen welke activitei-

ten er verder moeten worden ondernomen om 

het stelsel verder te ontwikkelen en de uitvoering 

te optimaliseren. de tijd die gemeenten hadden 

was kort, maar in algemene zin bestaat het beeld 

dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben 

genomen om ervoor te zorgen dat iedereen 

toegang heeft tot passende zorg.

niet iedereen zal het eens zijn met de voor-

namelijk positieve toon die de brief uitstraalt. 

dat gemeenten samenwerken zou bijvoorbeeld 

niet een kwestie van willen zijn, maar meer van 

noodzaak. gemeenten zouden de nieuwe taken 

simpelweg niet alleen aan hebben gekund en 

waren hierdoor genoodzaakt samen te werken.

Bron: www.tweedekamer.nl

gEZIEN?!

147 van de commissie kunnen inschrijvers bij 

een meervoudig onderhandse procedure aan-

spraak maken op dezelfde motivering als dat 

het geval zou zijn bij een europese procedure. 

in het kader van de rechtsbescherming is dit 

een wenselijke ontwikkeling. een inschrijver 

moet immers kunnen beoordelen of het zin-

vol is om tegen de gunningsbeslissing op te 

komen en niet hoeven gissen naar de redenen 

van afwijzing. dat de commissie daarbij het 

aanbestedingsrechtelijk kader gebruikt dat 

is bedoeld voor de europese aanbestedings-

procedures moeten we dan maar door de 

vingers zien.

mr. T.T.a. Oudenhoven

Hekkelman advocaten & notarissen

Noten
 1. in tegenstelling tot de toelichting op artikel 2.130 

Aanbestedingswet wordt in de toelichting op artikel 

1.15 lid 2 Aanbestedingswet 2012 niets gezegd over 

de sanctie van een eventueel onvolledige motive-

ring. dit zou op een minder vergaande motiverings-

verplichting kunnen duiden. 

 2. hier is expliciet gekozen voor de term ‘aanbeste-

der’ aangezien in geschil is of het hier nu wel of geen 

‘aanbestedende dienst’ betrof. echter, niet in geschil 

is dat de aanbestedende entiteit zich heeft gecon-

formeerd aan de aanbestedingswet- en regelgev-

ing.

 3. punt 7.2.2 en 7.2.3. advies 147.

 4. vzr. rechtbank rotterdam, 10 november 2014, 

ecli:nl:rbrot:2014:9450.
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