
 

 

Download dit document: http://swdv.nl/nl-NL/142/aanbestedingsrecht.html 

AANBESTEDINGEN TIPS & TRUCS 
Handige links: 

• Tenderned.nl: alle Europese en nationale aanbestedingen. 
• Gids Proportionaliteit: uitleg proportionaliteitsbeginsel. 
• Pianoo.nl: gericht op de inkoper, maar ook veel informatie voor de inschrijver. 
• Beleidsregels: voor het inschrijven in combinatie. 
• Economisch Meest Voordelige Inschrijving: toepassing EMVI.   
• Commissievanaanbestedingsexperts.nl: informatie over de klachtenregeling. 
• GVA: Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden (Dienst Justis).  

 
Wel of niet meedoen aan een aanbesteding? 

• Weet wat er bij een aanbesteding komt kijken. Laat u voorlichten of check 
bovenstaande websites voor meer informatie. 

• Aanbestedingen kosten minder tijd dan vroeger, maar vragen nog steeds veel 
inspanning. Als u niet voldoende tijd voor de inschrijving kunt inplannen, kunt u zich 
afvragen of u wel moet inschrijven. 

• Niet iedere aanbesteding is commercieel gezien even aantrekkelijk. Check de 
concept-overeenkomst en bekijk of deze aanbesteding voor uw bedrijf voldoende 
oplevert. Dit geldt ook voor aanbestedingen waarvoor uw bedrijf wordt uitgenodigd. 

• Het is mogelijk om met meerdere (kleinere) bedrijven in te schrijven als combinatie. 
Met gebundelde krachten en vaardigheden is het mogelijk om zo toch op grotere 
aanbestedingen in te schrijven. Let daarbij op de beleidsregels (zie handige links). 

 
Planning 

• Maak een planning en noteer alle termijnen die in de aanbestedingsstukken worden 
genoemd.  

• Vergeet niet in de planning mee te nemen welke (bewijs)stukken u wanneer moet 
aanleveren. Een GVA aanvraag kan enkele weken duren. Dat geldt ook voor een 
verklaring van de Belastingdienst. Vraag bewijsstukken tijdig aan en agendeer dat 
goed. 

• Verdeel de taken. Stel één persoon aan die de termijnen bewaakt. 
 
Voorbereiding 

• Geen aanbesteding is hetzelfde, maar de vraag naar een aantal (bewijs)stukken 
komt bij iedere aanbesteding terug. Verzamel in een standaarddossier de brieven 
en formulieren waarmee u bijvoorbeeld een GVA (Gedrags Verklaring 
Aanbesteden), een verklaring van de Belastingdienst of verzekeringmaatschappij 
opvraagt (zie ook: handige links) 

• Bewaar (ook digitaal) oude aanbestedingsstukken. NB: let wel goed op met knippen 
en plakken!  

• Bekijk de website van de aanbestedende dienst. Weet wie uw inschrijving 
beoordeelt. 

 
 
  

http://swdv.nl/
http://swdv.nl/nl-NL/142/aanbestedingsrecht.html
http://www.tenderned.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/20/gids-proportionaliteit.html
http://www.pianoo.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033160/geldigheidsdatum_28-10-2014
http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreikingemvi2014.pdf
http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/
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Selectiecriteria  

Als u niet aan de selectiecriteria voldoet, volgt uitsluiting van de inschrijving. 
• Uitsluitingsgronden:  

Dit zijn knock-out-eisen m.b.t. integriteit en betrouwbaarheid van de inschrijver. 
Tegenwoordig is ondertekening van de door de aanbestedende dienst opgestelde 
Eigen Verklaring voldoende. Alleen de winnaar moet de daaraan ten grondslag 
liggende bewijsstukken (bijvoorbeeld Gedragsverklaring Aanbesteden) aanleveren. 
Als deze bewijsstukken niet voldoen, volgt alsnog uitsluiting. 

• Geschiktheidseisen:  
Dit zijn de minimumeisen m.b.t. financiële en economische draagkracht, technische 
vaardigheden en beroepsbekwaamheid van de inschrijver.  

• Inhoudelijke eisen:  
Dit zijn overige knock-out-eisen waaraan de inschrijving moet voldoen. Als het gaat 
over aanbesteding van een werk zijn deze opgenomen in een bestek. Gaat het om 
leveringen/diensten, dan staan deze eisen vaak in een programma van eisen. 

 
Gunningscriteria 

• Laagste prijs:  
Het gebeurt zelden dat een inschrijving alleen wordt beoordeeld op het criterium 
laagste prijs. De aanbestedende dienst moet motiveren, waarom dit het enige 
criterium is.  

• EMVI:  
De meeste aanbestedingen worden beoordeeld op basis van het EMVI-criterium: de 
economisch meest voordelige inschrijving (zie handige links voor een uitleg over de 
toegepaste methodieken). Daarbij kijkt men behalve naar prijs, bijvoorbeeld ook 
naar functionaliteit, kwaliteit, etc. Dit maakt van EMVI een meer subjectieve 
beoordeling.  

 
Vragen stellen / Nota van Inlichtingen 

• Lees alle aanbestedingsstukken zorgvuldig door. Niet alleen de offerteleidraad, 
maar zeker ook de concept-overeenkomst. Ook in formulieren die door de 
aanbestedende dienst zijn opgesteld kunnen onduidelijkheden staan. 

• Vermijd het vragen naar de bekende weg. Als de bedoeling overduidelijk is, hoeft de 
vraag niet gesteld te worden. 

• Verpak in uw vraag uw voorstel voor het antwoord. “Klopt het dat wij het zo moeten 
lezen dat…”. In veel aanbestedingen wordt ook gevraagd om op die wijze te 
formuleren.  

• In de Nota van Inlichtingen worden alle vragen van alle inschrijvers en de 
antwoorden daarop gebundeld. De vragen zijn anoniem. Toch kunt u uit de Nota 
van Inlichtingen vaak nuttige informatie halen over andere inschrijvers. Maar let op: 
dat geldt ook omgekeerd. Geef in uw vraagstelling niet teveel informatie weg over 
uzelf. 

• Lees de hele Nota van Inlichtingen zorgvuldig door. Pas eventueel de planning aan. 
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Valkuilen bij de inschrijving 

• Te laat = ongeldig:  
Houd rekening met uitval van het internet, drukte op de weg, ziekte van de 
tekenbevoegde persoon, kortom: zorg ervoor dat u niet pas op het laatste moment 
indient. 

• Onvolledig = uitsluiting van inschrijving: 
U kunt niet inschrijven en een deel van de stukken later nog toevoegen. De 
inschrijving moet volledig en op tijd zijn. 

• Onvoorwaardelijkheid van de inschrijving: 
Check of uw inschrijving echt onvoorwaardelijk is. Als u (bijvoorbeeld door een 
standaardzin op uw briefpapier) al dan niet per ongeluk uw eigen algemene 
voorwaarden van toepassing verklaart, is de kans is groot dat uw inschrijving wordt 
uitgesloten  

• Tekenbevoegd: 
Uit de bewijsstukken die u aanlevert, moet blijken dat de persoon die de inschrijving 
ondertekent, bevoegd is. Dat is bijvoorbeeld de directeur van de b.v., maar kan ook 
de bedrijfsleider zijn, die gemachtigd is door het bestuur.  

• Referenties:  
Als u referenties moet aanleveren, zorg ervoor dat de referenten daarvan afweten 
en toestemming hebben gegeven. Als de referent moet tekenen, plan dit dan tijdig 
in. 

 
Tips bij inschrijving 

• Strategisch inschrijven: als u de methodiek waarmee wordt beoordeeld goed 
doorziet, kunt u vaststellen op welke onderdelen u hoog moet scoren om de 
opdracht binnen te halen. Wees hier voorzichtig mee.  NB: dit is iets anders dan 
manipulatief inschrijven, wat niet is toegestaan.  

• Het kan zijn dat de aanbestedende dienst een inschrijver vraagt om verduidelijking. 
Deze verduidelijking mag geen wijziging van de inschrijving inhouden. De 
inschrijving is immers al volledig. Let goed op uw formulering en stel u 
terughoudend op.  

 
Voorlopige gunning 
De aanbestedende dienst maakt gemotiveerd bekend aan wie de opdracht is gegund. 
De afvallers krijgen individueel bericht met reden van afwijzing.  

• U behoort helaas tot de afvallers. Bekijk of u daar nog iets mee kunt. De termijn voor 
bezwaar gaat lopen op de dag van de bekendmaking van de voorlopige gunning.  

• Gefeliciteerd: de opdracht is voorlopig aan u gegund! Bekijk goed wat er van u 
verwacht wordt. Moet u nog bewijsstukken aanleveren? Als de bezwaartermijn 
verstrijkt, zonder dat een kort geding wordt aangespannen volgt de definitieve 
gunning. 
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Klachtprocedure 

U vindt dat een opdracht ten onrechte onderhands is verleend, terwijl een 
aanbesteding had moeten plaatsvinden. Of u meent dat ten onrechte opdrachten zijn 
geclusterd, waardoor u niet kunt inschrijven. U vermoedt dat een concurrent van u niet 
voldoet aan de selectiecriteria of dat er manipulatief is ingeschreven. In al deze 
siutaties heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. Ook als er niet verplicht is 
aanbesteed, gelden in principe de beginselen van het aanbestedingsrecht. 

• Dossiervorming: zorg ervoor dat u in de vragenronde alle onduidelijkheden en 
eventuele tegenstrijdigheden voorlegt aan de aanbestedende dienst.  

• Er gelden strikte termijnen voor het indienen van klachten. Neem deze termijnen 
mee in de planning. 

• Een klacht legt u eerst neer bij de aanbestedende dienst.  
• Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klachtprocedue starten bij de Commissie 

van Aanbestedings Experts (zie handige links). De commissie zal de 
aanbestedende dienst vragen te wachten met beslissen, totdat de commissie heeft 
geadviseerd. 

 
Kort geding 

U kunt in plaats van een klacht indienen ook een kort geding starten.  

• Een kort geding moet worden gestart binnen de termijn die in de 
aanbestedingsdocumenten wordt genoemd, meestal twintig dagen vanaf de datum 
van voorlopige gunning. 

• Zorg dat uw dossier compleet is. 
• Ook bij een kort geding speelt de vragenronde een rol (zie klachten). 
• Schakel tijdig een advocaat in. U heeft een goed advies nodig over de kans van 

slagen en de risico’s, en de termijnen zijn kort. 
 
Definitieve gunning 

De opdracht is definitief aan u gegund 

• Lees de overeenkomst zorgvuldig door, over details kan nog worden onderhandeld. 
• Agendeer tot wanneer de overeenkomst loopt (met eventuele verlengingen). 
• Zorg ervoor dat u eventuele uitvoeringseisen van de aanbesteding (bijvoorbeeld 

SROI) nakomt. 
 

Tot slot 

Met deze tips & trucs willen wij voor u de inschrijving op een aanbesteding makkelijker 
maken. Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag.  
 
Het Team Aanbestedingsrecht van SWDV Advocaten geeft u snel een helder advies. 
Neem voor al uw vragen over aanbestedingen contact op met Marianne Biezenaar.  
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