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Als aanbestedingsprocedure is gekozen voor 
de onderhandelingsprocedure zonder aankon-
diging van de opdracht (zie het openingsartikel 
‘Aanbesteden in tijden van corona’). In casu vond 
er wel een aankondiging plaats. Het ministerie 
had besloten deze procedure heel transparant 
te laten verlopen. Dat betekende in dit geval dat 
heel Nederland de bijeenkomsten, panels en pit-
ches via YouTube kon volgen. Opmerkelijk is, over 
transparantie gesproken, de volgende passage 
in de ‘Uitnodiging slimme digitale oplossingen 
Corona’: ‘Als niet wordt gekozen om uw oplossing 
in te zetten, ontvangt u daarvan geen bericht.’
Uit 750 bedrijven die zich hadden aangemeld 
werden uiteindelijk zeven kandidaten geselec-
teerd op basis van een tweetal verklaringen en de 
beantwoorde vier open vragen over slimme oplos-
singen. Dit is geen marktconsultatie, zoals het 
ministerie stelde, maar een uitvraag. De enorme 
tijdsdruk en het chaotisch verloop van de proce-
dure resulteerde uiteindelijk in een mislukking. 
Alvorens een nieuwe aanbesteding uit te schrij-
ven, zal het ministerie zich in de eerste plaats 
moeten realiseren dat tijdsdruk ten koste zal gaan 
van het zorgvuldig doorlopen van een aanbeste-
ding. Tijdsdruk is een slechte raadgever! 

Marktconsultatie
Een complexe aanbesteding dient te beginnen 
met een serieuze marktconsultatie, waar een ant-

woord op de volgende vragen wordt gegeven: 
t� wat heeft de markt te bieden; 
t� de haalbaarheid van de opdracht, en 
t�  welke bedrijven zijn in staat de opdracht suc-

cesvol uit te voeren.

De resultaten van de marktconsultatie worden 
beoordeeld door het projectteam, dat wordt 
bijgestaan door een stuurgroep waarin zitting 
hebben: beleidsambtenaren, ICT’ers, juristen, 
privacydeskundigen, epidemiologen en virolo-
gen. In het projectteam heeft een beperkt aantal 
experts zitting en een professionele inkoper. 
Deze inkoper beschikt over strategisch inzicht, 
kan ‘buiten de box’ denken en is in staat op een 
gelijkwaardig niveau te communiceren met 
experts en marktpartijen.

Processtappen
Vervolgens worden de volgende processtappen 
doorlopen:
Stap 1: Het projectteam stelt selectiecriteria op 
onder andere op het gebied van proven perfor-
mance van bluetoothtechnologie met mobiele 
telefoon en privacybeveiliging.
Stap 2: De scope van de opdracht en de voor-
waarden waaraan moet worden voldaan. 
Stap 3: Een aantal marktpartijen, waarvan is 
vastgesteld dat het in principe de opdracht kan 
uitvoeren, wordt rechtstreeks!–!dus zonder aan-

kondiging!–!uitgenodigd een voorstel te doen. 
Stap 4: De twee of drie inschrijvers met de beste 
voorstellen worden uitgenodigd een concept of 
product op te stellen. Met het concept of product 
kunnen de inschrijvers aantonen of de door hun 
voorgestelde corona-apps geschikt zijn om aan 
de beoogde doelstellingen te voldoen. Deze 
inschrijvers ontvangen voor hun werkzaamheden 
een vaste vergoeding. Zo nodig kan de voor-
waarde worden gesteld dat tegen betaling het 
intellectuele eigendom wordt overgedragen.
Stap 5: Aan de hand van gunningscriteria wordt 
de keuze gemaakt wie een definitieve aanbieding 
mag maken. Het ministerie zou ook kunnen 
kiezen voor de mogelijkheid dat de twee beste 
inschrijvers gezamenlijk een definitieve aanbie-
ding mogen uitbrengen. 

Tot slot 
Dit proces dient zorgvuldig te worden doorlopen 
waarbij alleen het projectteam, de kandidaten 
en de inschrijvers!–!dus geen ‘appathon’!–!recht-
streeks zijn betrokken. Een broedende kip neemt 
namelijk ook haar tijd en moet niet worden 
gestoord.

mr. H.J. van der Horst 
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Aanbesteding van de corona-apps
De aanbesteding van de twee corona-apps (bron- en contactopsporing en zelfmonitoring alsmede 
begeleiding op afstand) verliep onder grote tijdsdruk: 1 april de aankondiging, 11 april publicatie van 
de documenten, 14 april ingevulde formulieren indienen, 14 tot 16 april presentaties en prototypes 
van de voorstellen, 18 april een publieke proef, 20 april oordeel Autoriteit Persoonsgegevens en 
21 april eindoordeel. 

Het is gemakkelijk in te zien dat zodra bij twee 
inschrijvingen op enig criterium er een verschil in 
behaalde punten is, de totalen nooit meer gelijk 
kunnen zijn. De oplettende lezer zal hebben 
opgemerkt dat deze methode allang in de praktijk 
wordt toegepast. Het komt er namelijk op neer dat 
in geval van gelijke totaalscores een bepaald cri-
terium de doorslag geeft (namelijk het criterium 
met factor 1,1). Zijn de scores bij dat criterium ook 
gelijk, dan geeft het criterium met factor 1,01 de 
doorslag, enzovoort.
Overigens, ook als een dergelijke wiskundige 
methode in de praktijk niet zou worden toegepast, 
kan deze toch een rol spelen in het aanbestedings-

recht. Hier is immers wiskundig bewezen dat het 
mogelijk is de kans dat twee inschrijvingen op 
dezelfde plaats in de rangorde belanden tot het 
absolute minimum te beperken. Mocht zich in de 
praktijk nogmaals een situatie als bij de concessie 
Haarlem IJmond voordoen, dan zou dit voor de 
rechter aanleiding kunnen zijn om te oordelen dat 
de aanbestedende dienst de puntentelling van het 
beoordelingsmodel niet correct heeft ingericht.

Conclusie
Het is mogelijk om met een eenvoudige wiskun-
dige methode de wegingsfactoren bij een gun-
ningsmodel of een selectiemodel zo te kiezen dat 
de kans dat twee inschrijvers op dezelfde plaats 

in de rangorde belanden minimaal is. Dat laatste 
is dan nog maar op één manier mogelijk, namelijk 
wanneer beide inschrijvingen volledig identieke 
scores behalen op alle criteria.

mr. drs. T.H. Chen
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