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Beoordeling overige kwalitatieve criteria
De bezwaren van E. tegen de beoordeling van de 
overige kwalitatieve subgunningscriteria komen 
erop neer dat zij meent dat het niet zo kan zijn dat 
zij op al die drie onderdelen slechter heeft ge-
scoord dan X. Zonder nadere toelichting – die E. 
niet heeft gegeven – valt niet in te zien waarom 
een dergelijk verschil in beoordeling in strijd is 
met het Aanbestedingsdocument en/of aanbeste-
dingsrechtelijke beginselen.

Conclusie
De slotsom is dat E. onvoldoende aannemelijk 
heeft gemaakt dat haar bezwaren, ook niet in on-
derlinge samenhang bezien, moeten leiden tot 
herbeoordeling of heraanbesteding. De vorderin-
gen van E. worden dus afgewezen.

de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
DESYDE B.V.,
gevestigd te Maarn,
eiseres,
advocaat mr. L.C. van den Berg te Den Haag,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE SCHIEDAM,
zetelend te Schiedam,
gedaagde,
advocaat mr. A.J. van de Watering te Rotterdam,
waarin is tussengekomen
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
P1 ON STREET MANAGEMENT B.V.,
gevestigd te Den Haag,
advocaat mr. S.G. Tichelaar te Rotterdam.
Partijen worden hierna Desyde, de gemeente en 
P1 genoemd.

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.
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Realisering SROI-verplichting binnen de 
raamovereenkomst

Commissie van Aanbestedingsexperts 
17 november 2020, advies 586
Noot mr. D.R. Versteeg

SROI. (On-)geldigheid inschrijving. Eisen. 
Gunningscriterium. Raamovereenkomst. 
Onderzoeksplicht. Transparantiebeginsel. 
Uitleg. Nader onderzoek. Verificatieplicht 
aanbesteder. Relatieve beoordeling. 

[Aw 2012 art. 1.9]Noot mr. D.R. Versteeg

Aanbesteder heeft op 9 maart 2020 een Europese 
openbare procedure aangekondigd voor een 
raamovereenkomst met één ondernemer voor 
diensten voor het onderhoud van de riolering van 
aanbesteder. Er wordt geklaagd dat de inschrij-
ving van de winnende inschrijver voor perceel 2 
ten onrechte niet ongeldig is verklaard. Aanbeste-
der had dit wel moeten doen vanwege een toe-
zegging van de winnende inschrijver voor een te 
hoge en niet realistische SROI-verplichting (Social 
Return on Investment).

Beoordeling geschil
In onderhavige aanbestedingsprocedure is geen 
sprake van een SROI-eis, maar van een nader 
gunningscriterium in het kader van het gunnings-
criterium van de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Naar het oordeel van de Commissie geldt ook 
daarvoor dat het nadere gunningscriterium vol-
doende verband moet houden met het voorwerp 
van de opdracht. De invulling van de door een in-
schrijver geboden SROI-verplichting moet dan 
ook binnen de werkzaamheden van de desbetref-
fende opdracht worden verwezenlijkt.
Bij de beoordeling van de klacht wordt vooropge-
steld dat een aanbestedende dienst op grond van 
art. 1.9 eerste lid Aw 2012 transparant dient te 
handelen. De te beantwoorden vraag is of aanbe-
steder aan deze verplichting heeft voldaan, in die 
zin dat hij het subgunningscriterium SROI in de 
aanbestedingsstukken zodanig heeft geformu-
leerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal 
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zorgvuldige inschrijvers dit subgunningscriterium 
op dezelfde wijze zullen uitleggen. In het geval 
deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, 
komt vervolgens de vraag aan de orde welke uit-
leg aan de omschrijving van dit subgunningscrite-
rium moet worden gegeven.
In het antwoord in de eerste Nota van Inlichtingen 
is bepaald dat de invulling van de SROI-verplich-
ting niet gerelateerd hoeft te zijn aan de onderha-
vige opdracht. De uitleg die aanbesteder in de 
eerste Nota van Inlichtingen geeft aan het sub-
gunningscriterium SROI kan naar het oordeel van 
de Commissie niet als een uitleg worden aange-
merkt die naar objectieve maatstaven volgt uit het 
bepaalde in bijlage 7 ‘Protocol Social Return’. De 
uitleg die aanbesteder geeft, is immers in strijd 
met de wet. Een redelijk geïnformeerde en nor-
maal zorgvuldige inschrijver legt een subgun-
ningscriterium niet zo uit dat het in strijd is met de 
wet. Naar het oordeel van de Commissie zullen 
alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldi-
ge inschrijvers het subgunningscriterium dan ook 
op dezelfde wijze uitleggen in die zin dat de invul-
ling van de SROI-verplichting binnen de werk-
zaamheden van de onderhavige raamovereen-
komst moet worden verwezenlijkt.

Ten onrechte niet terzijde leggen inschrijving 
 winnaar
Ondernemer vraagt zich af of de inschrijving van 
de winnende inschrijver wel realistisch is met een 
SROI-bedrag van ongeveer € 120.000.
Naar het oordeel van de Commissie heeft onder-
nemer voldoende aangevoerd om gerede twijfel 
te doen ontstaan over de geldigheid van de in-
schrijving van de winnende inschrijver. Aanbeste-
der voert op zich terecht aan dat de op het ‘Proto-
col Social Return’ gebaseerde SROI-bedragen 
fictieve bedragen zijn. De winnende inschrijver 
heeft een SROI-verplichting aangeboden van 
€  40.000 per jaar. Uitgaande van een maximale 
waarde van de raamovereenkomst van € 375.000 
over een periode van drie jaar, kan worden uitge-
gaan van een opdrachtwaarde van € 125.000 per 
jaar. Een SROI-verplichting van € 40.000 komt dan 
neer op 32 % van de maximale waarde van de 
opdracht. Aangenomen dat een SROI-percentage 
van 5% gebruikelijk is, is een percentage van 32% 
hoog. Indien een andere inschrijver stelt en on-
derbouwt dat het onmogelijk is een SROI-percen-
tage van 32% te realiseren bij de uitvoering van 
de onderhavige raamovereenkomst, zal aanbe-

steder daar onderzoek naar moeten doen. In dat 
kader heeft ondernemer aangevoerd dat het er op 
lijkt dat de SROI-kandidaten niet bij de uitvoering 
van de onderhavige raamovereenkomst zullen 
worden ingezet en dat ook gebruik wordt gemaakt 
van personeel dat reeds in dienst is bij de winnen-
de inschrijver dat ook bij andere projecten wordt 
ingezet.
Naar het oordeel van de Commissie is onvoldoen-
de gebleken dat aanbesteder heeft voldaan aan 
zijn onderzoeksplicht. In dat kader is van belang 
dat er op basis van de gehanteerde gunningssys-
tematiek grote verschillen mogelijk zijn in de te 
behalen punten voor het nadere gunningscriteri-
um SROI, doordat er geen maximum is gesteld 
aan de SROI-toezeggingen die mogen worden 
gedaan en er tevens sprake is van een relatieve 
weging. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat 
de winnende inschrijver de toegezegde SROI-ver-
plichting niet realiseert, zonder dat daar passende 
consequenties aan worden verbonden. Dit maakt 
dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan het 
onderzoek van aanbesteder naar het realiteitsge-
halte van de SROI-toezegging van de winnende 
inschrijver.
Kennelijk heeft aanbesteder na ontvangst van de 
inschrijvingen de winnende inschrijver eenmaal 
om een toelichting verzocht. Aanbesteder geeft 
aan dat daaruit is gebleken dat het SROI-bedrag 
klopt en dat de wijze waarop de winnende in-
schrijver de SROI-verplichting wil invullen vol-
doende onderbouwd en realistisch is.
De invulling van de SROI-verplichting dient volle-
dig binnen de onderhavige raamovereenkomst te 
worden gerealiseerd. Niet is gebleken dat aanbe-
steder dáár voldoende navraag naar heeft ge-
daan. Evenmin is gebleken dat aanbesteder de 
winnende inschrijver heeft geconfronteerd met 
de argumenten van ondernemer en dat – en op 
welke wijze – de winnende inschrijver de twijfel 
over de geldigheid van zijn inschrijving naar aan-
leiding van deze argumenten heeft kunnen weg-
nemen (zonder daarbij de rechtmatige commerci-
ele belangen van de winnende inschrijver te 
schaden).
Aanbesteder heeft niet gesteld dat hij heeft ge-
vraagd voor welke werkzaamheden van de onder-
havige raamovereenkomst de winnende inschrij-
ver de SROI-kandidaat wil gaan inzetten. In dat 
kader vraagt de Commissie zich overigens af of 
het realistisch is om één kandidaat uit de doel-
groep ‘Participatiewet met arbeidsbeperking 
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UWV’ voor 36 uur per week in te zetten bij de uit-
voering van de raamovereenkomst. Ook voor zo-
ver een kandidaat wordt ingezet die reeds in 
dienst is bij de winnende inschrijver, mag alleen 
de tijd worden meegerekend waarin de kandidaat 
wordt ingezet voor de uitvoering van de raam-
overeenkomst. Dat aanbesteder hier vragen over 
heeft gesteld, is gesteld noch gebleken. Uit de 
toelichting van aanbesteder op de wijze waarop 
hij toeziet op de naleving van de toegezegde 
SROI-verplichting kan overigens ook niet worden 
afgeleid dat wordt gecontroleerd dat de opge-
voerde SROI-kandidaat wordt ingezet bij de uit-
voering van de onderhavige raamovereenkomst.
Gelet op al het voorgaande heeft aanbesteder 
naar het oordeel van de Commissie niet kenbaar 
voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Op basis van 
de haar ter beschikking staande informatie kan de 
Commissie echter niet beoordelen of aanbesteder 
de inschrijving van de winnende inschrijver als 
ongeldig terzijde had moeten leggen.

Advies
De Commissie acht de klacht ongegrond.

Ten overvloede
In het ‘Protocol Social Return’ is bepaal dat social 
return ook kan worde ingevuld ‘door het uitvoe-
ren van maatschappelijke activiteiten die bijdra-
gen aan arbeidsparticipatie of het bevorderen van 
vakmanschap, bijvoorbeeld het organiseren van 
een gastles, bedrijfsbezoek of snuffelstage. De 
Commissie vraagt zich af of deze activiteiten alle 
voldoende gerelateerd zijn aan het voorwerp van 
de opdracht.

Aanbeveling
De Commissie beveelt aanbestedende diensten 
aan om in het kader van eisen of nadere gun-
ningscriteria betreffende SROI bij invulling reeds 
te vragen om een plan waarin wordt onderbouwd 
hoe invulling wordt gegeven aan de SROI-ver-
plichting. Ook geeft de Commissie aanbesteden-
de diensten in overweging om in het kader van 
een nader gunningscriterium bij het gunningscri-
terium beste prijs kwaliteitverhouding de mogelij-
ke SROI-toezeggingen te maximeren, zeker bij 
een relatieve beoordeling, om te voorkomen dat 
de aanbesteding wordt gewonnen op basis van 
SROI-toezeggingen waarvan tijdens de uitvoering 
blijkt dat deze niet kunnen worden waargemaakt.

Ten slotte beveelt de Commissie aanbestedende 
diensten aan om in het kader van een eis of gun-
ningscriterium betreffende SROI een deugdelijk 
controlemechanisme te hanteren en een effectie-
ve boetebepaling op te nemen om te voorkomen 
dat een inschrijver ten onrechte de aanbesteding 
wint op basis van een SROI-toezegging die hij 
vervolgens niet waarmaakt.
(mr. C.E.C. Jansen, mr. A.C.M. Fischer-Braams, 
mr. T.H. Chen)

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.

NOOT

Interpretatie en onderzoeksplicht

In dit advies geeft de CvAE een oordeel over de 
uitleg van een subgunningscriterium met betrek-
king tot Social Return On Investment (‘SROI’) 
waarna de CvAE op basis van die uitleg conclu-
deert dat er gerede twijfel bestaat over de geldig-
heid van de aanbieding van de winnende in-
schrijver, alsmede dat de aanbesteder niet heeft 
voldaan aan de onderzoeksplicht die daaruit 
volgt. Ten slotte doet de CvAE een aanbeveling 
over het gebruik van het gunningscriterium soci-
al return. Deze aspecten worden hierna bespro-
ken.

Uitleg geven aan een eis die afwijkt van de door 
de aanbesteder zelf voorgestelde uitleg
In haar advies beslecht de CvAE een discussie 
over de uitleg van het gunningscriterium SROI. 
Discussies over de uitleg van aanbestedings-
voorwaarden zijn regelmatig onderwerp van ge-
schil. Bij de beoordeling daarvan worden twee 
normen uit de jurisprudentie gehanteerd: de 
CAO-norm en de Succi di Frutta-norm.1 De uit-

1  Deze normen zijn vernoemd naar respectievelijk het 
arrest van de HR 17 september 1993, NJ 1994, 173, r.o. 
3.3. en het arrest van het HvJ EU 29 april 2004, zaaknr. 
C-496/99, r.o. 111. De CAO-norm komt er kort ge-
zegd op neer dat voor de uitleg van een of meer bepa-
lingen, de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht 
van de gehele tekst, in beginsel van doorslaggevende 
betekenis zijn. De Succhi di Frutta norm leidt er onder 
meer toe dat aanbestedingsstukken bij de interpretatie 
daarvan worden bezien vanuit het perspectief van be-
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komst van een geschil over de lezing van een 
norm is in de regel dat de rechtsprekende/advise-
rende instantie ofwel de uitleg van één van de 
partijen volgt,2 dan wel concludeert dat de betref-
fende bepaling(en) te onduidelijk (onvoldoende 
transparant) en/of tegenstrijdig is (zijn).3 In dit 
geval verkiest de CvAE de lezing van de inschrij-
ver boven die van de aanbestedende dienst. In 
de regel betekent dit dat de aanbesteder zich dan 
zo onhandig heeft uitgedrukt dat wat hij heeft be-
doeld voor te schrijven, voor behoorlijk geïnfor-
meerde en normaal oplettende inschrijvers niet 
is terug te lezen in de aanbestedingsstukken.4 In 
dit geval heeft de aanbesteder zich helemaal niet 
zo onhandig uitgedrukt maar juist expliciet be-
paald dat de invulling van de SROI-verplichting 
niet gerelateerd hoeft te zijn aan de onderhavige 
opdracht. Vervolgens oordeelt de CvAE dat zo’n 
voorwaarde niet is toegestaan en dat het gun-
ningscriterium daarom anders moet worden ge-
lezen. Het eerste lijkt mij juist.5 Het tweede komt 
mij vreemd voor, het lijkt mij niet aan de CvAE 
(of de rechter) om een eigen invulling te geven 
aan onrechtmatige gunningscriteria. Het oordeel 
dat de aanbesteder de opdracht niet (mede) op 
basis van dat gunningscriterium had mogen aan-

hoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende in-
schrijvers.

2  Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
18 februari 2019, «JAAN» 2019/52, m. nt. D.R. Ver-
steeg, r.o. 5.8-5.9, Vzr.  Rb Amsterdam 22  februari 
2018, «JAAN» 2018/81, r.o. 4.6-4.7.

3  Zie bijvoorbeeld CvAE 28 mei 2018, advies  451, r.o. 
5.4.14, Vzr. Rb Gelderland 6 mei 2015, 
ECLI:NL:RBGEL:2015:3398, «JAAN» 2015/158 m. nt. 
M.B. Klijn en S.E. Landheer, r.o. 4.6-4.7, Vzr. Rb Am-
sterdam 9  april 2014, «JAAN» 2014/113, r.o. 4.6. en 
Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, 
«JAAN» 2013/201 m. nt. W.M.A. Pronk, r.o. 4.12.

4  Zie als voorbeeld daarvan Vzr. Rb Amsterdam 22 fe-
bruari 2018, «JAAN» 2018/81, waarin verschillende 
inschrijvers de aanbestedingsstukken anders interpre-
teerden dan de aanbestedende dienst bedoeld had en 
de rechter de lezing van die inschrijvers volgde.

5  Art. 2.115 lid 2 Aw 2012 bepaalt expliciet dat nadere 
gunningscriteria verband moeten houden met het 
voorwerp van de overheidsopdracht. Dat is ook alge-
mene jurisprudentie, zie onder meer het standaardar-
rest inzake Concordia Bus Finland HvJ EU 17 septem-
ber 2002, C-513/99.

besteden, was logischer voorgekomen.6 Dat geldt 
temeer omdat de CvAE in een rechtsoverweging 
ten overvloede opmerkt dat het ‘Protocol Social 
Return’, dat de aanbesteder hanteerde, verschil-
lende activiteiten bevat waarvan de CvAE – te-
recht – betwijfelt of deze voldoende gerelateerd 
zijn aan het voorwerp van de opdracht.7

Gerede twijfel aangaande geldigheid van de win-
nende inschrijving
De winnende inschrijving bevatte een zeer hoog 
SROI-percentage van 32%, zeker wanneer dat – 
zoals de CvAE doet – wordt vergeleken met een 
gebruikelijk SROI-percentage van 5%. Het is 
moeilijk voorstelbaar dat de winnende inschrijver 
dat percentage ook weet waar te maken tijdens 
de uitvoering van de opdracht. Dat geldt temeer 
vanwege het oordeel van de CvAE dat alleen so-
cial return mag worden meegeteld die voldoende 
verband houdt met het voorwerp van de op-
dracht.

De klagende inschrijver heeft dan ook gesteld en 
onderbouwd dat het onmogelijk is een SROI-per-
centage van 32% te realiseren bij de uitvoering 
van deze opdracht. Daarmee heeft de klager vol-
gens de CvAE voldoende aangevoerd om gerede 
twijfel te doen ontstaan over de geldigheid van 
de winnende inschrijving. Om die reden had de 
aanbesteder daar volgens de CvAE onderzoek 
naar moeten doen teneinde te kunnen aantonen 
dat het realiteitsgehalte van de SROI-toezegging 
voldoet. Die onderzoeksplicht volgt reeds uit 
art. 2.113a lid 2 Aw 2012 dat bepaalt dat een aan-
besteder in geval van twijfel effectief de juistheid 
van de door de inschrijvers verstrekte informatie 
en bewijsmiddelen moet controleren. In rechte 
wordt echter zelden getoetst of een aanbesteder 
daadwerkelijk aan die onderzoeksplicht voldoet. 

6  Vergelijk in dat kader ook mijn annotatie bij Gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2019, «JAAN» 
2019/52, in welk geschil verschillende instanties uit-
eenlopende interpretaties aan de toepassing van een 
gunningscriterium geven (inclusief de aanbestedende 
dienst zelf die meermaals van standpunt wisselt) en 
uiteindelijk het gerechtshof het pleit beslecht met zijn 
lezing. In dat geval is het gunningscriterium kennelijk 
dusdanig multi-interpretabel dat het niet aan de aan-
bestedingsrechtelijke eisen van transparantie en ob-
jectiviteit voldoet.

7  R.o. 5.4.
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In de regel volstaat de mededeling van de aanbe-
steder dat hij de winnaar om een toelichting ver-
zocht, waaruit bleek dat de aanbieding op het be-
twiste onderdeel voldoende onderbouwd en 
realistisch is. Verzoeken om specifieke argumen-
ten daarvoor worden in de regel afgedaan met 
een beroep op de bedrijfsvertrouwelijkheid van 
de winnende aanbieding. Dat brengt de klagende 
partij in een onmogelijke bewijspositie omdat 
het nu aan hem is om de irrealiteit van de aan-
bieding van zijn concurrent te tonen, terwijl hij 
niet over diens aanbieding beschikt. Zo ook in dit 
geval.

De CvAE bevrijdt de klager van die onmogelijke 
bewijslast door te oordelen dat de aanbesteder 
moet aantonen dat hij voldoende navraag deed 
naar de specifieke elementen van de aanbieding 
die onhaalbaar lijken, zoals in dit geval het reali-
seren van alle social return onder de raamover-
eenkomst. Daarbij mist de CvAE bewijs dat de 
aanbesteder de winnende inschrijver heeft ge-
confronteerd met de argumenten van de klager. 
Daarbij verlangt de CvAE nog dat de aanbesteder 
aantoont dat – en op welke wijze – de winnende 
inschrijver die twijfels heeft kunnen wegnemen. 
Die omkering van de bewijslast aangaande de 
realiteit van een aanbieding, nadat daarover ge-
rede twijfel is ontstaan, is niet uniek in de recht-
spraak. Het is wel zeldzaam omdat er niet snel 
sprake is van gerede twijfel.8

De terughoudendheid van aanbesteders om inza-
ge te geven in de kenmerken en voordelen van 
de winnende inschrijving, inclusief het realiteits-
gehalte daarvan, beperken de rechtsbescherming 

8  Een voorbeeld van een casus waarin de rechter tot dat 
oordeel kwam is Vzr. Rb Gelderland 10 april 2018, 
«JAAN» 2018/157 m. nt. J.H.C.A. Muller. Ook in die 
casus was er sprake van een extreem geval waarbij een 
inschrijver aanbood om trapliften binnen vijf dagen te 
leveren (inclusief inmeten, offreren, productie en in-
stallatie) terwijl uit de voorafgaande marktconsultatie 
volgde dat de gehele levering toch minimaal tien 
werkdagen in beslag zou nemen, maar vijftien werk-
dagen realistischer zou zijn. In r.o. 5.2.3. somt de 
CvAE nog jurisprudentie in dat kader op en verwijst 
zij naar T. van Wijk en I. Neddaoui-Docter, ‘Verifica-
tieplicht: hoe zit dat nou precies’, Tender Nieuwsbrief 
2020/4.

van de verliezende aanbieders.9 Dit probleem is 
ook onderdeel van het politieke debat over de 
(gebrekkige) rechtsbescherming bij aanbestedin-
gen. Een positieve ontwikkeling is de zeer recen-
te brief van Staatssecretaris van Economische 
Zaken Keijzer aan de Tweede Kamer, waarin on-
der meer een wetsvoorstel wordt aangekondigd 
om de motiveringsplicht van aanbesteders aan 
te scherpen, waarbij zij opmerkt dat er niet te 
snel een beroep op bedrijfsvertrouwelijkheid kan 
worden gedaan.10

Aanbeveling aangaande het gebruik van het gun-
ningscriterium social return
Adviezen van de CvAE worden niet zelden afge-
sloten met een – al dan niet ongevraagde – aan-
beveling.11 Dat is één van de aspecten waarin de 
CvAE haar meerwaarde toont ten opzichte van de 
gewone aanbestedingsjurisprudentie, waarin 
rechters dat niet doen en hooguit een enkele 
keer een rechtsoverweging ten overvloede ge-
ven.12 Ook in dit advies is de aanbeveling waar-
devol omdat de CvAE uiteenzet op welke wijze 
aanbesteders SROI kunnen verwerken als eis of 
als gunningscriterium. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de controleerbaarheid bij inschrij-
ving door op voorhand een plan in dat kader uit 
te vragen. Voorts wordt de verhouding toezeg-
ging en daadwerkelijk resultaat verder geborgd 
door de omvang van SROI-toezeggingen te 
maximeren en te voorzien van een controleme-
chanisme met boetebepaling bij uitvoering.

9  Dat leidt er soms toe dat een verliezende inschrijver 
pas na geruime tijd antwoord krijgt op de vraag of zijn 
verlies wel of niet terecht was. Zie het recente oordeel 
van de Rb Midden-Nederland 10  september 2020, 
«JAAN» 2020/172, m. nt. D.R. Versteeg over een aan-
besteding waarbij een inschrijver pas met een 
WOB-procedure wist te achterhalen dat de opdracht 
ten onrechte was gegund, waarna deze inschrijver – na 
advies van de CvAE – via een bodemprocedure een 
veroordeling tot schadevergoeding behaalde.

10  Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 21, p. 9.
11  Zie bijvoorbeeld CvAE 25  januari 2019, advies 472, 

waarin de CvAE een uitvoerig advies (dat leest als een 
handleiding) geeft over de wijze waarop levenscyclus-
kosten als subgunningscriterium kunnen worden toe-
gepast.

12  Zoals bijvoorbeeld: Vzr. Rb Haarlem 31  mei 2010, 
ECLI:NL:RBHAA:2010:BN2434, r.o. 8.2.
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Conclusie en enkele vuistregels voor de praktijk:
Aanbesteders die gunningscriteria hanteren die 
(deels) onvoldoende gerelateerd zijn aan het 
voorwerp van de opdracht die wordt aanbesteed, 
moeten er rekening mee houden dat inschrijvers 
dan een andere – beperktere – interpretatie aan 
die gunningscriteria mogen geven.

Aanbesteders moeten bij twijfel effectief de juist-
heid van de door de inschrijvers verstrekte infor-
matie en bewijsmiddelen controleren. De aanlei-
ding daarvoor kan ook volgen uit gerede twijfel 
die is opgeworpen door een andere inschrijver. 
In dat geval dient de aanbesteder aan te tonen 
dat hij voldoende navraag deed en de winnende 
inschrijver daarbij confronteerde met de argu-
menten van de klager en dat – en op welke wijze 
– de winnende inschrijver die twijfels heeft kun-
nen wegnemen.

Aanbesteders wordt aanbevolen SROI-eisen en 
-criteria op een bij inschrijving controleerbare en 
bij uitvoering afdwingbare wijze uit te vragen.

mr. D.R. Versteeg
Advocaat bij Rozemond Advocaten

35

Strijd met proportionaliteitsbeginsel, 
transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel

Commissie van Aanbestedingsexperts 
7 december 2020, advies 582

Meervoudige onderhandse procedure. 
Proportionaliteitsbeginsel. Transparantiebe-
ginsel. Level Playing Field. Gunningscriteria. 
Rechtvaardigingsgrond. Gelijke behandeling. 
Beginselen aanbestedingsrecht. 

[Aw 2012 art. 1.16]

Aanbesteder is op 24 december 2019 een meer-
voudige onderhandse procedure gestart voor een 
overheidsopdracht voor diensten met betrekking 
tot de ontwikkeling van een innovatielab. Er wordt 
onder meer geklaagd over de in deze procedure 
gehanteerde termijnen, dat de formulering van de 
opdracht, de beantwoording van de gestelde vra-
gen, bevoordeling van de zittende dienstverlener 
en dat bij de beoordeling van de inschrijving van 
ondernemer er is afgeweken van de vooraf be-
kendgemaakte gunningscriteria.

Klachtonderdeel 1
De ondernemer klaagt dat de aanbesteder met 
het hanteren van extreem korte termijnen in de 
kerstperiode in strijd heeft gehandeld met het 
proportionaliteitsbeginsel. De Commissie stelt 
voorop dat, hoewel de Aanbestedingswet voor de 
meervoudig onderhandse procedure weinig re-
gels stelt, de vrijheid die aanbestedende diensten 
hebben bij de voorbereiding, inrichting en afwik-
keling van een meervoudig onderhandse proce-
dure slechts betrekkelijk is.
De Commissie stelt voorop dat, hoewel de Aanbe-
stedingswet voor de meervoudige onderhandse 
procedure weinig regels stelt, de vrijheid die aan-
bestedende diensten hebben bij de voorberei-
ding, inrichting en afwikkeling van een meervou-
dige onderhandse procedure slechts betrekkelijk 
is. Voor de meervoudige onderhandse procedure 
zijn in de Aanbestedingswet geen minimumter-
mijnen voorgeschreven. Op grond van art. 1.16 
Aw 2012 dienen de termijnen bij een meervoudi-


