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Aanbesteding van verzekeringen

Mr. H.J. van der Horst

–

In dit artikel wordt eerst het aanbestedingsrechtelijk kader voor verzekeringsopdrachten geschetst: welke 

overheidsinstellingen en nutsbedrijven zijn aanbestedingsplichtig, om welke verzekeringen gaat het en welke 

aanbestedingsbeginselen zijn van toepassing? Vervolgens worden de voorwaarden onderzocht waaraan speci-

fi caties moeten voldoen en wat de selectie- en gunningscriteria inhouden. Na een beschrijving van de verschil-

lende aanbestedingsprocedures wordt aandacht gegeven aan de rechtsbescherming. Tot slot wordt kort stilge-

staan bij de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen Nederland heeft ingeleid naar aanleiding van 

de aanbestedingspraktijk bij verzekeringen. 

] Inleiding

Waarom moet de overheid aanbesteden? Omdat 
Nederland deel uitmaakt van de Europese Unie. De 
grondgedachte van de Europese Unie is dat er een interne 
markt tot stand komt, waar het marktmechanisme onge-
stoord kan functioneren. Overheidsopdrachten spelen 
daarbij een wezenlijke rol. In 2007 vertegenwoordigden 
die opdrachten een waarde van meer dan € 2000 miljard, 
ofwel 17% van het bruto binnenlands product van de 27 
lidstaten. 

Essentieel voor de marktopenstelling is een 
onvervalste en effectieve mededinging. Dat impliceert dat 
alle handelsbelemmeringen tussen de lidstaten moeten 
worden opgeheven, zodat er vrij verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal kan plaatsvinden en er vrij-
heid van vestiging is. Specifiek voor overheidsopdrachten 
heeft de Europese Unie een aantal aanbestedingsrichtlij-
nen afgekondigd, opdat ondernemers ongeacht hun nati-
onaliteit vrijelijk toegang tot deze markt krijgen. Men zou 
het ook anders kunnen zeggen: de aanbestedingsregels 
zijn niet in de eerste plaats gericht op de belangen van de 
overheid, maar op de belangen van de marktdeelnemers. 
Zij moeten tot deze markt kunnen toetreden.1 

In dit artikel wordt eerst het aanbestedingsrech-
telijk kader voor verzekeringsopdrachten geschetst: welke 

overheidsinstellingen en nutsbedrijven zijn aanbeste-
dingsplichtig, om welke verzekeringen gaat het, en welke 
aanbestedingsbeginselen zijn van toepassing? Vervolgens 
worden de voorwaarden onderzocht waaraan specifica-
ties moeten voldoen en wat de selectie- en gunningscri-
teria inhouden. Na een beschrijving van de verschillende 
aanbestedingsprocedures wordt aandacht gegeven aan 
de rechtsbescherming. Tot slot wordt kort stilgestaan bij 
de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen 
Nederland heeft ingeleid naar aanleiding van de aanbe-
stedingspraktijk bij verzekeringen.

] Voor wie gelden de aanbestedingsvoorschriften?

De eerste aanbestedingsrichtlijn (‘werken’) 
dateert al van 1971, gevolgd door de richtlijn ‘leverin-
gen’ in 1976 en in 1992 de richtlijn ‘diensten’. De richtlijn 
‘diensten’ betekende dat overheden met ingang van 1 juli 
1993 ook hun verzekeringsopdrachten Europees moesten 
aanbesteden.2 Voor de nutssector gold die verplichting 
al vanaf 1 juli 1992.3 In 2004 werden de vier aanbeste-
dingsrichtlijnen door de richtlijnen 2004/17 (nutssec-
tor)4 en 2004/18 (klassieke overheid)5 vervangen die op 
31 januari 2006 in werking traden. Beide richtlijnen zijn 
in de Nederlandse wetgeving opgenomen: Besluit aanbe-
stedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao)6 en het 
Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass).7 Bao is 
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1 Ontleend aan Wedekind, p. 3. 

2 Richtlijn 92/50/EEG van 18 juni 1992, PbEG 1992, nr. L 209/1.

3 Richtlijn 90/531/EEG van 17 september 1990, PbEG 1990, nr. L 297/1.

4 PbEG 2004, nr. L 134/1.

5 PbEG 2004, nr. L 134/114.

6 Besluit van 16 juli 2005, houdende de regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, levering en diensten, Stb. 

408.

7 Besluit van 16 juli 2005, houdende de regels betreffende de procedures voor het gunnen van opdrachten in de sectoren water-, energievoorziening, vervoer 

en postdiensten, Stb. 409.
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van toepassing op de klassieke overheid en Bass op wat 
voorheen als nutssector werd aangeduid.

Veel enthousiasme om opdrachten, en dat 
geldt zeker voor verzekeringsdiensten, Europees aan te 
besteden was er niet. Overheden vonden het een admi-
nistratieve last die weinig voordeel opleverde. Verzeke-
ringsmaatschappijen en makelaars waren van mening 
dat aanbesteding niet strookte met hoe in de dagelijkse 
praktijk verzekeringsovereenkomsten tot stand komen. 
De eerste tien jaar nadat de richtlijn ‘diensten’ van kracht 
was geworden, werden dan ook weinig verzekeringen 
Europees aanbesteed. Daar kwam echter een kentering in 
toen de nieuwe aanbestedingswetgeving (Bao en Bass) in 
oktober 2005 in werking trad en toezichthouders de nale-
ving van de Europese aanbestedingsvoorschriften serieus 
gingen controleren. De Algemene Rekenkamer contro-
leerde of de ministeries en de daaronder ressorterende 
diensten hun opdrachten rechtmatig hadden aanbesteed. 
Door wijzigingen in de Provincie-, Gemeente- en Water-
schapswet werd de controle op de rechtmatigheid van de 
aanbestedingen door accountantsdiensten van provincies, 
gemeenten en waterschappen ook aangescherpt.

Het zijn niet alleen de rijksoverheid en lagere 
overheden waarop de aanbestedingsplicht rust, maar 
ook (semi)publieke organisaties. In bijlagen bij de beide 
richtlijnen staan de aanbestedingsplichtige organisaties 
vermeld. Richtlijn 2004/18 kent een tweetal bijlagen.8 In 
bijlage III staan ruim tweehonderd aanbestedingsplich-
tige (semi)publieke organisaties genoemd. Dat varieert 
van de Sociale Verzekeringsbank tot de Luchtverkeerslei-
ding Nederland, en van de Brabantse Ontwikkeling Maat-
schappij en van politieregio’s tot academische ziekenhui-
zen. In bijlage IV worden ruim honderd onder de afzon-
derlijke ministeries ressorterende aanbestedingsplichtige 
organisaties opgesomd. De lijst van overheidsinstellingen 
die tot de centrale overheid (bijlage IV) behoren is van 
belang, zoals wij hieronder zullen lezen, omdat voor deze 
categorie lagere drempelbedragen gelden. 

Indien een (semi)publieke instelling niet op één 
van de lijsten voorkomt, betekent dat overigens nog niet 
dat de instelling geen aanbestedende dienst is. Bepalend is 
of een instelling binnen de invloedssfeer van de overheid 
valt. 

Of daarvan sprake is, wordt aan de hand van een 
drietal cumulatieve criteria bepaald: a) de instelling is 
opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften 

van algemeen belang die niet van industriële of commerci-
ele aard zijn, b) bezit rechtspersoonlijkheid en c) waarvan 
i) ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de lage-
re overheden (territoriale lichamen) of andere publiek-
rechtelijke instellingen worden gefinancierd, ii) ofwel het 
beheer onderworpen is aan toezicht door deze laatste, iii) 
ofwel de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend 
of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft 
door de staat, lagere overheden of andere publiekrechte-
lijke instellingen zijn aangewezen.9 Wij spreken dan over 
publiekrechtelijke instellingen. Wij kunnen daarbij den-
ken aan de Nederlandse Omroepstichting (NOS), Autori-
teit Financiële Markten (AFM), Centrum Indicatiestelling 
Zorg, Vereniging Natuurmonumenten en de N.V. Wester-
scheldetunnel. Het betreft dus niet alleen publiekrechte-
lijke rechtspersonen, dit zijn rechtspersonen die bij wet 
zijn ingesteld, maar ook privaatrechtelijke rechtspersonen 
(stichtingen, verenigingen en vennootschappen) kunnen 
als aan bepaalde voorwaarden is voldaan als een aanbeste-
dende dienst worden aangemerkt. 

Het begrip publiekrechtelijke instelling moet vol-
gens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen functioneel en ruim worden uitgelegd.10 De reden 
hiervoor is dat het doel van de Europese aanbestedings-
richtlijnen is zowel het risico uit te sluiten dat aanbeste-
dende diensten bij het plaatsen van opdrachten de voor-
keur geven aan nationale inschrijvers of gegadigden, als-
ook de mogelijkheid uit te schakelen dat een door de staat, 
lagere overheden of andere publiekrechtelijke instellingen 
gefinancierde of gecontroleerde instelling zich door ande-
re dan economische overwegingen laat leiden. 

Voldoet een organisatie aan deze drie cumula-
tieve criteria, dan is er sprake van een Europese aanbeste-
dingsplicht. Het is dan ook merkwaardig dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in januari 
2011 bepaalde dat voor woningbouwcorporaties alleen 
een Europese aanbestedingsplicht geldt, indien het de 
bouw van maatschappelijk vastgoed betreft.11 Vervolgens 
neemt de minister in april 2011 het standpunt in dat cor-
poraties in het geheel niet aanbestedingsplichtig zijn.12 
In de vakliteratuur wordt daar anders over gedacht: cor-
poraties zijn aanbestedende diensten als voldaan wordt 
aan de drie cumulatieve criteria van de publiekrechtelijke 
instelling.13

Wat betreft de nutssector – Bass noemt deze 
sector ‘speciale sectoren’ – hebben wij het over energie-, 
waterleiding-, openbaarvervoer- en (lucht)havenbedrij-

8 www.pianoo.nl/document/1680/lijst-aanbestedende-diensten.

9 Art. 1.q Bao.

10 Zie arresten nr. 31/87 (Beentjes), r.o. 11, Jur. 1988, p. 4929; nr. C-353/96 (Commissie/Ierland), r.o. 36, Jur. 1998, p. I-8565; nr. C-360/96 (BFI), r.o. 62, Jur. 1998, 

p. I-6821; nr. C-237/99 (Commissie/Frankrijk), r.o. 43, Jur. 2001, p. I-939; nr. C-214/00 (Commissie/Spanje), r.o. 53, Jur. 2003, p. I-4667; nr. C-373/00 (Truley), 

r.o. 43, Jur. 2003, p. I-1931; nr. C-283/00 (Commissie/Spanje), r.o. 73, Jur. 2003, p. I-11697; nr. C-337/06 (Bayrischer Rundfunk), r.o. 37, Jur. 2007, p. I-11173.

11 Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/staatssteun-corporaties. Maatschappelijk vastgoed omvat de gebouwen en terreinen voor 

de functies onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

12 Zie Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting van 1 januari 2011 en 29 april 2011 van het Ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stcrt. 2010, 17515 en Stcrt. 2011, 11161. 

13 Möhlmann, Over aanbestedingsplichtige instellingen, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars en Van der Horst en Schenk, Aanbesteden doe je zo, 

p. 111-113.
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ven.14 Zo zijn verzekeringsopdrachten van bijvoorbeeld 
Nuon, Tennet, Gasunie en Connexxion aanbestedings-
plichtig voor zover de verzekering gerelateerd is aan de 
relevante activiteiten van nutsbedrijven: het opwekken 
van energie, de distributie van gas en het verrichten van 
openbaar vervoer of havenactiviteiten.15

] Welke verzekeringen?

De vraag of een bepaalde verzekeringsdienst 
Europees moet worden aanbesteed, is afhankelijk van een 
tweetal factoren: de aard van de verzekering en de hoogte 
van de verschuldigde premie. Om te kunnen bepalen of 
de verzekering zelf als een overheidsopdracht voor dien-
sten moet worden beschouwd, gaan wij als volgt te werk. 
In bijlage 2A van richtlijn 2004/1816 staan in categorie 6 de 
aanbestedingsplichtige verzekeringen vermeld door een 
verwijzing naar de Common Procurement Vocabulary 
(CPV).17 Deze nomenclatuur brengt ons naar de volgende 
verzekeringsdiensten: ongevallen- en ziektekostenverze-
keringen, levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, 
motorrijtuigenverzekeringen, transportverzekeringen, 
kredietverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, 
CAR-verzekeringen, brandverzekeringen en verzekerin-
gen tegen schade en verlies. Voorts valt onder deze catego-
rie de dienstverlening van verzekeringsmakelaars, verze-
keringsadviezen en actuariële dienstverlening.

Alleen die verzekeringsopdrachten zijn aanbeste-
dingsplichtig waarvan de totale geraamde verzekerings-
kosten over de contractperiode gelijk aan het drempel-
bedrag zijn of dat bedrag overschrijden. Er zijn drie ver-
schillende drempelbedragen. Voor het Rijk, de ministeries 
en de daaronder ressorterende diensten (zie hierboven) 
is het drempelbedrag € 125.000, voor de lagere overheid 
en publiekrechtelijke instellingen is dat € 193.000 en voor 
nutsbedrijven ligt de grens op € 387.000.18 De reden dat 
voor de centrale overheid een lagere drempel geldt dan 
voor de lagere overheid en publiekrechtelijke instellingen, 
is gelegen in het feit dat onder meer landen als de Ver-
enigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Israël, Taiwan 
en de Europese Unie in het kader van de Wereld Han-
delsorganisatie een overeenkomst, GPA, hebben gesloten, 
waarin het wederzijds openstellen van de markten van 
overheidsopdrachten is vastgelegd.19 

Om te kunnen vaststellen of het drempelbedrag 
wordt overschreden, zullen alle kosten die een aanbeste-
dende dienst voor een bepaalde verzekering gedurende de 
contractperiode verschuldigd is, in ogenschouw moeten 
worden genomen, inclusief verlengingen en opties. Dat 
kunnen naast de verschuldigde premie ook taxatie- en 

advieskosten zijn. Het is niet toegestaan de opdracht in 
kleinere verzekeringspakketten op te delen om zodoende 
te ontsnappen aan de verplichting om Europees aan te 
besteden.20 Op dit splitsingsverbod bestaat één uitzonde-
ring: de percelenregeling.21 Van deze regeling kan gebruik 
worden gemaakt als de hoogte van de verzekeringskos-
ten van een bepaald verzekeringspakket niet meer dan 
€ 80.000 bedraagt. Daarnaast mag de totale waarde van 
de ‘uit de hand’ te gunnen deelopdrachten niet meer zijn 
dan 20% van de totale hoogte van de verzekeringskosten. 
Voor een gevarenverzekering voor opstal en inventaris 
van universiteitsgebouwen zou men de schadeverzekering 
van kunstcollecties en oude boeken ‘uit de hand’ kun-
nen gunnen, indien de verschuldigde premie van beide 
afzonderlijke verzekeringskavels niet meer dan € 80.000 
bedraagt en de verschuldigde verzekeringskosten van de 
beide kavels tezamen niet meer zijn dan 20% van de totale 
verzekeringskosten die de universiteit gedurende de loop-
tijd van de overeenkomst is verschuldigd.

] Aanbestedingsbeginselen

Aan het Europees aanbesteden ligt een viertal 
beginselen ten grondslag: de aanbestedingsbeginselen. 
Deze beginselen zijn in feite terug te voeren naar het 
EG-Verdrag, waarvan het non-discriminatiebeginsel de 
belangrijkste is. Het non-discriminatiebeginsel betreft een 
verplichting voor aanbestedende diensten zich te onthou-
den van het maken van onderscheid op grond van natio-
naliteit. Zo is het niet geoorloofd te eisen dat een onder-
nemer in Nederland moet zijn gevestigd. Een beginsel dat 
nauw met het non-discriminatiebeginsel is verbonden, is 
het gelijkheidsbeginsel. Een beginsel dat met het trans-
parantiebeginsel een steeds prominentere rol in de juris-
prudentie, en daarmee in de aanbestedingspraktijk, heeft 
gekregen.

Het gelijkheidsbeginsel is breder dan het non-
discriminatiebeginsel en betreft een positieve (actieve) 
verplichting te zorgen dat gelijke gevallen gelijk worden 
behandeld. Het gelijkheidsbeginsel verzet zich dan ook 
tegen benadeling van categorieën van deelnemers ener-
zijds en voorkeursbehandeling van (een) deelnemer(s) 
anderzijds. Of zoals het Hof van Justitie het in de zaak-
Succhi di Frutta zo treffend toelichtte:22

‘Het beginsel van gelijke behandeling 
van de inschrijvers beoogt de ontwikkeling van 
een gezonde en daadwerkelijke mededinging tus-
sen de aan een overheidsopdracht deelnemende 
ondernemingen te bevorderen en vereist dat 

14 Bijlagen I t/m X Bass vermelden de aanbestedingsplichtige organisaties in de nutssector.

15 Art. 2 t/m art. 8 Bass. Bao kent daarentegen geen voorziening dat aanbestedende diensten alleen voor bepaalde activiteiten aanbestedingsplichtig zijn; er is 

wel of geen aanbestedingsplicht. 

16 Bass kent een gelijke bijlage (bijlage 3).

17 Zie www.pianoo.nl/regelgeving/cpv-codes. CPV 66500000-5 t/m 66519310-7. 

18 Deze drempelbedragen gelden voor de periode 2010-2011 en worden telkens om de twee jaar opnieuw vastgesteld.

19 Agreement on Government Procurement (GPA), Trb. 1995, 130 en Trb. 1996, 325, p. 4.

20 Art. 9 lid 4 Bao.

21 Art. 9 lid 8.a Bao en art. 14 lid 9.a Bass.

22 Zaak C-496/99 van 29 april 2004, r.o. 110, Jur. 2004, p. I-03801. 
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alle inschrijvers bij het opstellen van het in hun 
offertes gedane voorstel dezelfde kansen krijgen. 
Het betekent derhalve dat voor deze offertes voor 
alle mededingers dezelfde voorwaarden moeten 
gelden.’

Het gelijkheidsbeginsel impliceert ook dat tijdens 
de aanbesteding voorwaarden, selectie- en gunningscrite-
ria na ontvangst van de inschrijvingen niet meer mogen 
worden gewijzigd. Indien bij de evaluatie van de offer-
tes blijkt dat een verzekeringsmaatschappij niet aan een 
omzet- of ervaringseis voldoet, zal haar aanbieding terzij-
de moeten worden gelegd. Zou de aanbestedende dienst 
een dergelijke aanbieding wel accepteren, dan is dat een 
schending van het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van 
verzekeraars die wellicht om die reden niet hebben inge-
schreven.

Naast het beginsel van gelijke behandeling is er 
het transparantiebeginsel. Het transparantiebeginsel is 
een uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel 
heeft tot doel gelijke behandeling van de deelnemers te 
waarborgen: voorkeursbehandeling en willekeur te voor-
komen. Of zoals het Hof van Justitie het in de eerder aan-
gehaalde zaak-Succhi di Frutta formuleerde:23

‘Het beginsel van doorzichtigheid, dat 
er het corollarium van vormt, heeft in essentie 
ten doel te waarborgen dat elk risico van favori-
tisme en willekeur door de aanbestedende dienst 
wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle voor-
waarden en modaliteiten van de gunningsproce-
dure in het aanbestedingsbericht of in het bestek 
worden geformuleerd op een duidelijke, precieze 
en ondubbelzinnige wijze, opdat, enerzijds, alle 
behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende 
inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrij-
pen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, 
en, anderzijds, de aanbestedende dienst in staat 
is om metterdaad na te gaan of de offertes van de 
inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke 
op de betrokken opdracht van toepassing zijn.’

Het vierde beginsel is proportionaliteit en houdt 
in dat de voorwaarden, eisen en criteria zowel noodzake-
lijk als passend ten opzichte van het beoogde doel dienen 
te zijn. Of anders gezegd, voorwaarden, eisen en criteria 
moeten verband houden met en in een redelijke verhou-
ding staan tot het voorwerp van de verzekeringsopdracht. 
De beginselen gelijkheid, transparantie en proportionali-
teit lopen als een rode draad door iedere aanbesteding.

Specifiek voor aanbestedende diensten die 
een bestuursorgaan zijn in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht, geldt dat zij de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, zoals gelijkheid, rechtszekerheid, zorg-
vuldigheid, vertrouwen, motivering en fair play, ook bij 
niet-Europese aanbestedingen in acht moeten nemen.24

] Specificeren, selecteren en gunnen

Een uitvloeisel van de beginselen gelijkheid, 
transparantie en proportionaliteit is dat voor iedere aan-
besteding de verzekeringsopdracht duidelijk en eenduidig 
moet zijn gespecificeerd en moet zijn vermeld welke (ver-
zekerings)voorwaarden van toepassing zijn. Voorts zal de 
wijze waarop de selectie plaatsvindt en hoe de aanbiedin-
gen worden beoordeeld duidelijk en uitputtend moeten 
zijn beschreven.

Het programma van eisen (het verzekeringsbe-
stek) beschrijft niet alleen de aard, omvang en specifieke 
kenmerken van het te verzekeren object en de verlangde 
verzekeringsdekking, maar ook zaken als verzekeringster-
mijn, hoogte eigen risico en schadeverloop van de afgelo-
pen jaren.

In voorkomende gevallen zal de aanbestedende 
dienst ook de maatregelen die zijn getroffen om schade 
zo veel mogelijk te voorkomen hebben beschreven. Bij 
opstalverzekeringen kunnen wij denken aan brand- en 
diefstalpreventie. Bij kunstverzekeringen zal een muse-
um in het programma van eisen onder meer de volgende 
zaken moeten specificeren: de staat waarin kunstobjec-
ten verkeren, het transport van kunst voor exposities. 
Of restauratiekosten en waardevermindering zijn verze-
kerd en kunst die in bruikleen is gegeven ook onder de 
verzekeringsdekking valt. Voorts zal de aanbestedende 
dienst eisen kunnen stellen aan service, in het bijzonder 
bij het vaststellen van de schade en de afwikkeling daar-
van. Kortom, na het bestuderen van het programma van 
eisen moeten verzekeraars een duidelijk beeld hebben van 
de aard, omvang en specifieke kenmerken van de verze-
keringsdienst, het verzekeringsrisico, en de eisen en voor-
waarden die de aanbesteder stelt.

De aanbestedende dienst zal ook bepaalde eisen 
stellen aan kredietwaardigheid en expertise van de ver-
zekeraar, die op een verzekeringsopdracht inschrijft. 
Anders dan Bass kent Bao een uitputtende opsomming 
van criteria die een aanbestedende dienst kan hanteren 
voor de selectie van verzekeraars.25 In de eerste plaats zijn 
dat de zogenaamde uitsluitingsgronden en daarnaast de 
geschiktheidseisen. Voorts kunnen er voorwaarden wor-
den gesteld zoals een inschrijving in het Handelsregister 
en een vergunning om het verzekeringsbedrijf in Neder-
land te mogen uitoefenen, zoals dat is bepaald in de Wet 
op het financieel toezicht.

Uitsluitingsgronden kunnen worden onderschei-
den in dwingende en facultatieve. Dwingende uitsluitings-
gronden zijn misdrijven waarvoor een bedrijf onherroepe-
lijk is veroordeeld.26 Wij kunnen denken aan omkoping 
van ambtenaren en witwaspraktijken. Is hier sprake van, 
dan moet de aanbestedende dienst de inschrijver uitslui-
ten van de aanbesteding. Bij de facultatieve uitsluitings-
gronden kan de aanbesteder zelf besluiten of hij bijvoor-
beeld inschrijvers uitsluit die in staat van faillissement 

23 R.o. 111.

24 Gerechtshof ’s-Gravenhage 26 oktober 2010, LJN B0280.

25 Art. 45-52 Bao.

26 Art. 45 lid 1 Bao.
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verkeren, belastingschulden hebben, betalingsachterstan-
den van sociale premies hebben of ernstige beroepsfouten 
hebben gemaakt.27 Staat een dergelijke uitsluitingsgrond 
niet in het verzekeringsbestek, dan kan een aanbesteder 
een verzekeraar niet uitsluiten als een dergelijke situatie 
zich voordoet.

Nadat is vastgesteld dat er geen reden is voor uit-
sluiting, vindt de beoordeling van de ‘geschiktheid’ in de 
zin van kredietwaardigheid, ervaring en expertise plaats. 
Financiële geschiktheidseisen zijn bedoeld om vast te stel-
len en te waarborgen dat in het geval zich schade voordoet, 
de verzekeringsmaatschappij ook werkelijk haar verplich-
tingen kan nakomen. Men kan een bepaalde omzeteis 
verlangen en (of) een ‘rating’ zoals een meerjarige S&P 
Insurer Financial Strength Rating. Omdat hier naar een 
bepaalde methodiek wordt verwezen, dient men daaraan 
toe te voegen ‘of een daarmee vergelijkbare rating’. Dat 
kan een verwijzing zijn naar een erkende rating agency 
van minimaal BBB (good financial security). 

Om ervoor te zorgen dat de te contracteren ver-
zekeraar over de aantoonbare vakinhoudelijke ervaring 
en expertise (beroepsbekwaamheid) beschikt, zal de aan-
besteder daarvoor eisen moeten stellen. Deze vakinhou-
delijke eisen hebben betrekking op de onderneming en 
niet op de opdracht. Zoals wij hierna zullen lezen is dit 
onderscheid essentieel.

Voor het verzekeren van kunstcollecties zal een 
museum naast (theoretische) kennis en expertise vooral 
eisen stellen aan ervaring op het gebied van het verzeke-
ren van kunstcollecties in voor het publiek toegankelijke 
gebouwen.

Uit oogpunt van het gelijkheids- en transparan-
tiebeginsel is het niet alleen van belang dat de gestelde 
criteria duidelijk en eenduidig zijn geformuleerd, maar 
ook dat de op basis van deze criteria verstrekte gegevens 
beoordeelbaar en vergelijkbaar zijn.

Geschiktheidseisen dienen voorts in een redelijke 
verhouding met de aard en omvang van de verzekerings-
opdracht te staan: het proportionaliteitsbeginsel.28 Maar 
geschiktheidseisen dienen ook verband te houden met 
het voorwerp van de opdracht. 29

In het kader van het door de overheid gevoerde 
duurzaamheidsbeleid wil men nog wel eens criteria stel-
len aan het gevoerde ondernemersbeleid op dit terrein. 
Bijvoorbeeld dat de verzekeraar een actief milieubeleid 
voert met betrekking tot energieverbruik of CO2-uitstoot. 
Dergelijke criteria houden geen verband met de verzeke-
ringsopdracht en zijn dan ook niet geoorloofd.30 Men zou 
dergelijke criteria wel als voorwaarde kunnen opnemen.31 

Voldoet een verzekeraar niet aan een dergelijke voorwaar-
de dan moet de verzekeraar van de aanbesteding worden 
uitgesloten.

Nadat is vastgesteld dat de inschrijvers voldoen 
aan de gestelde geschiktheidseisen, komt de inhou-
delijke beoordeling van de aanbiedingen aan de orde. 
Die beoordeling geschiedt aan de hand van het vooraf 
bekend gemaakte gunningscriterium. Daarbij heeft de 
aanbesteder de keuze tussen de laagste prijs dan wel de 
economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Het 
criterium de laagste prijs zal men kunnen gebruiken als 
de verzekeringsopdracht nauwkeurig is gespecificeerd 
en niet complex is. Voor complexere verzekeringsdien-
sten zal men al gauw kiezen voor de economisch voor-
deligste inschrijving. Dit gunningscriterium bestaat uit 
meerdere subcriteria. Voor verzekeringen kunnen dat 
bijvoorbeeld zijn de hoogte van de premie, verzekerings-
condities, de hoogte van het eigen risico en de kwaliteit 
van de gevraagde dienstverlening. De dienstverlening kan 
betrekking hebben op advisering en de schadeafwikke-
ling. In dat geval zal die dienstverlening duidelijk moeten 
zijn gespecificeerd, wat onder kwaliteit wordt verstaan en 
welke gunningscriteria de aanbesteder daarvoor hanteert. 
Die subcriteria zullen uitputtend moeten zijn vermeld 
met de daarbij behorende scores en weegfactoren. Zij 
moeten net zoals de selectiecriteria verband houden met 
het voorwerp van de opdracht.32 Een criterium als ‘welke 
toegevoegde waarde biedt inschrijver de aanbestedende 
dienst ten opzichte van de andere inschrijvers’ houdt geen 
verband met het voorwerp van de opdracht en is daarmee 
onwettig en bovendien niet meetbaar.33 Ook een criteri-
um waar de gunning van een verzekeringsopdracht mede 
afhankelijk is van de mate van bereidheid een tentoon-
stelling te sponsoren is onwettig, omdat het geen verband 
houdt met de verzekeringsopdracht.

Eén van de meest in het oog springende kenmer-
ken van Bao is de sleutelbepaling in art. 44, lid 1. Deze 
bepaling maakt een strikt onderscheid tussen selectie- 
en gunningscriteria. Het verwisselen van deze criteria is 
een bron voor veel jurisprudentie. Zo zijn kwaliteitszorg, 
milieuzorg, referenties en ziekteverzuim geschiktheidsei-
sen en geen gunningscriteria.34 In meerdere arresten heeft 
het Hof van Justitie dit onderscheid bevestigd: de gun-
ningsbeslissing moet uitsluitend gebaseerd zijn op criteria 
betreffende de aangeboden producten en diensten. Over-
wegingen die verband houden met de geschiktheid van de 
inschrijvers om de opdracht uit te voeren, zoals ervaring, 
beschikbaarheid van personeel en uitrusting, zijn niet toe-
gestaan.35 In een verzekeringsbestek was als gunningscri-

27 Art. 45 lid 3 Bao.

28 Art. 44 lid 2 Bao.

29 Art. 44 lid 3 Bao.

30 Europese Commissie, Mededeling inzake Overheidsopdrachten voor een beter milieu, 2008, p. 6, en Groen kopen, p. 31.

31 Art. 26 Bao en art. 35 Bass.

32 Art. 54 lid 1.a Bao en art. 56 lid 1.a Bass.

33 Zie Pijnacker Hordijk c.s., Aanbestedingsrecht, p. 429-435.

34 Rechtbank ’s-Gravenhage 2 november 2006, LJN AZ9621.

35 Zie arresten nr. 31/87 (Beentjes), r.o. 15-19, Jur. 1988, p. 4929; nr. C-532/06 (Lianakis), r.o. 30, Jur. 2008, p. I-000 en nr. C-199/07 (Commissie/Griekenland), 

r.o. 51-55.
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terium het volgende opgenomen: beschrijf de kennis en 
expertise die uw organisatie heeft met de polisvoering van 
de onderhavige verzekering en risico’s; besteedt hierbij 
ten minste aandacht aan: – cliënten in uw portefeuille met 
een vergelijkbare aard en omvang van deze verzekering; – 
de kwalificaties van de persoon (personen) in uw orga-
nisatie, die met de behandeling van de verzekering zullen 
worden belast, indien u de opdracht gegund krijgt. In de 
zaak-Lianakis onderstreepte het Hof van Justitie nog eens 
dat dergelijke criteria onwettig zijn. Het betrof een aan-
besteding van de Griekse gemeente Alexandroupolis voor 
het verrichten van een onderzoek naar kadasteropname. 
Als gunningscriteria werden onder meer gehanteerd (a) 
een bepaalde ervaring van de deskundige op het gebied 
van kadastrale onderzoeken, (b) de personeelsbezetting 
en de uitrusting van het bureau en (c) de capaciteit om 
het onderzoek op het vastgestelde tijdstip te verrichten, in 
combinatie met de lopende verplichtingen en het weten-
schappelijke potentieel van het bureau. Het Hof van Jus-
titie oordeelde dat deze criteria als gunningscriteria zijn 
uitgesloten omdat die er niet toe strekken om de econo-
misch voordeligste aanbieding vast te stellen, maar ver-
band houden met de beoordeling van de geschiktheid van 
de inschrijvers om de betrokken opdracht uit te voeren.

Dit arrest bevestigt nog eens dat expertise en 
ervaring van een (verzekerings)deskundige niet als gun-
ningscriteria mogen worden gehanteerd. Wel als selectie-
criteria. Dit zou wellicht anders kunnen zijn, indien de 
ervaring en expertise direct aan de verzekeringsopdracht 
zijn gerelateerd: bijvoorbeeld in geval van een verzeke-
ringsexpert op gebied van oude atlassen of Chinees por-
selein.36 

] Aanbestedingsprocedures

De aanbesteding begint met een aankondiging 
van de opdracht op Tender Electronic Daily (TED), de 
databank van de Europese Commissie, of op de Aanbeste-
dingskalender.nl.37 In de aankondiging staan kort samen-
gevat: de adresgegevens van de aanbestedende dienst en 
de aard en omvang van de verzekeringsopdracht. Voorts 
waar en hoe het verzekeringsbestek te verkrijgen is en 
eventuele bijzondere voorwaarden die gelden. De mini-
mumeisen waaraan verzekeringsmaatschappijen moeten 
voldoen dienen in de aankondiging vermeld te staan.38 
Louter een verwijzing naar de documenten waarin de 
minimumeisen zijn vermeld en waar die te downloaden 
zijn is niet toegestaan, aldus de Hoge Raad.39 

Aanbestedende diensten kunnen vrijelijk kiezen 
tussen de openbare procedure en de niet-openbare pro-
cedure. Het dynamisch aankoopsysteem en de prijsvraag-
procedure zijn minder geschikt voor verzekeringsop-

drachten en blijven in deze verhandeling dan ook buiten 
beschouwing.

Kenmerkend voor de openbare en de niet-open-
bare procedures is dat over de ingediende offertes niet 
mag worden onderhandeld. Dit in tegenstelling tot, de 
naam zegt het al, de onderhandelingsprocedure met voor-
afgaande bekendmaking (aankondiging van de opdracht), 
waar onderhandelingen wel zijn toegestaan. De onder-
handelingsprocedure is een uitzonderingsprocedure die, 
zoals wij hieronder kunnen lezen, slechts onder bepaalde 
voorwaarden mag worden toegepast.40 Daarnaast ken-
nen wij nog de onderhandelingsprocedure zonder voor-
afgaande bekendmaking die slechts bij hoge uitzondering 
in bepaalde situaties mag worden toegepast.41 Deze laatste 
procedure mag men slechts toepassen indien op zeer kor-
te termijn een verzekeringsovereenkomst moet worden 
gesloten wegens dwingende spoed. Maar die dwingende 
spoed mag niet te wijten zijn aan de aanbestedende dienst 
zelf. Te laat begonnen met de aanbesteding is dus geen 
argument. Een andere reden om in onderhandeling met 
verzekeraars te treden, is indien er geen of geen geschikte 
inschrijvingen zijn ontvangen. De opdracht mag dan niet 
wezenlijk worden gewijzigd.42 

De openbare procedure is de minst bewerkelijke 
procedure met de kortste doorlooptijd: 52 dagen en als 
alle documenten direct elektronisch beschikbaar zijn 40 
dagen nadat de aankondiging is verzonden. Onderzoek 
naar de geschiktheid van de inschrijvers en de gunning 
van de opdracht zullen hier gelijktijdig plaatsvinden, maar 
het betreft wel twee afzonderlijke handelingen waarvoor 
verschillende regels gelden: gunning vindt plaats nadat de 
geschiktheid is vastgesteld.43

De naam niet-openbare procedure is enigszins 
misleidend. Het is een procedure met een voorselectie. 
Naar aanleiding van de aankondiging kunnen verzeke-
raars zich als gegadigde aanmelden. Zij krijgen dan ten 
minste 37 dagen de tijd vanaf het moment dat de aanbe-
stedende dienst de aankondiging ter publicatie heeft aan-
geboden. Zijn de documenten elektronisch beschikbaar 
dan kan deze termijn met zeven dagen worden verkort. 
Verwacht de aanbestedende dienst meer verzekeringsbe-
drijven dan vijf of zes, dan kan zij door middel van kwa-
litatieve selectiecriteria het aantal beperken tot minimaal 
vijf voor zover zij voldoen aan de selectiecriteria. Kwali-
tatieve selectiecriteria zijn criteria aan de hand waarvan 
beoordeeld wordt welke gegadigden qua kredietwaardig-
heid, ervaring en expertise de besten zijn. Net zoals bij 
de gunningscriteria moeten deze criteria vooraf bekend 
zijn gemaakt, duidelijk en eenduidig zijn en meetbare en 
beoordeelbare gegevens opleveren.

36 Bartels en Fischer-Braams, p. 328-332 en Van Romburgh, p. 322.

37 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do en www.aanbestedingskalender.nl. 

38 Art. 43 lid 3 Bao.

39 Hoge Raad 27 maart 2009, LJN BH1194.

40 Nutsbedrijven kunnen vrijelijk voor deze onderhandelingsprocedure kiezen. Art. 37 lid 1 Bass.

41 Art. 31 Bao en art. 37 lid 2 Bass.

42 Art. 31 lid 1.a Bao en art. 37 lid 2.a Bass.

43 Zie art. 44 lid 1 Bao en het eerder aangehaalde arrest-Lianakis, r.o. 51.



60

Het Verzekerings-Archief 2-2011

Nadat de aanmeldingen zijn ontvangen, vindt de 
selectie plaats. De geselecteerde verzekeraars, minimaal 
vijf, worden uitgenodigd voor het uitbrengen van een 
aanbieding. De minimumtermijn is 40 dagen en als het 
verzekeringsbestek elektronisch wordt verstrekt, kan deze 
termijn met vijf dagen worden verkort. Het betreft kalen-
derdagen. 

De onderhandelingsprocedure met bekend-
making kent eveneens een voorselectie met de dezelfde 
minimumtermijnen als de niet-openbare procedure. De 
inschrijvingsfase kent geen minimumtermijn anders dan 
dat de termijn in relatie met de opdracht redelijk moet 
zijn.

Zoals eerder is gezegd, mag de onderhandelings-
procedure met bekendmaking slechts bij uitzondering 
worden toegepast. Voor verzekeringsopdrachten zijn er 
drie situaties mogelijk waarin deze procedure kan worden 
gerechtvaardigd. 

Dat kan zijn in een situatie dat de inschrijvin-
gen onregelmatig zijn of onaanvaardbaar.44 De aanbe-
stedingswetgeving kent geen definitie van onregelmatige 
inschrijving. De GPA verwijst naar situaties dat inschrij-
vers hun aanbiedingen onderling hebben afgestemd.45 De 
aanbestedende dienst zal moeten kunnen bewijzen dat 
inschrijvers prijsafspraken of andere concurrentiebeper-
kende afspraken hebben gemaakt. In haar Handleiding bij 
de oude richtlijn ‘diensten’ (92/50) verstaat de Europese 
Commissie onder onaanvaardbare inschrijving offertes 
die te laat zijn binnen gekomen, niet aan de gestelde voor-
waarden voldoen (de geoffreerde prijzen overschrijden 
het ter beschikking gestelde budget ruimschoots of de 
prijzen zijn abnormaal laag).46 Voorwaarde bij deze eerste 
uitzondering is dat de oorspronkelijke verzekeringsop-
dracht niet wezenlijk mag worden gewijzigd. Indien het 
onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen betreft, 
kan een aanbestedende dienst kiezen voor de onderhan-
delingsprocedure zonder bekendmaking. In dat geval mag 
hij alleen die verzekeringsmaatschappijen voor de onder-
handelingen uitnodigen die hebben ingeschreven en vol-
doen aan de gestelde selectiecriteria.47 

De tweede uitzondering is als in buitengewone 
gevallen door onzekere omstandigheden de verzekerings-
premie vooraf niet is vast te stellen.48 Wij zouden hier 
kunnen denken aan transportverzekeringen in gebieden 
waar oorlogshandelingen plaatsvinden. 

De derde uitzondering heeft betrekking op inge-
wikkelde verzekeringskwesties als de specificaties waaraan 
de gevraagde verzekeringsdienst moet voldoen niet vol-
doende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om een 
openbare dan wel niet-openbare procedure uit te schrij-
ven.49 Een reden is dat het te verzekeren object dusdanig 

complex is dat zonder onderhandelingen het pakket van 
verzekeringseisen niet is vast te stellen. Dat kan het geval 
zijn bij complexe infrastructurele projecten.

Nadat de opdracht definitief is gegund, dient 
de aanbestedende dienst binnen 48 dagen na gunning 
een aankondiging van de geplaatste opdracht op TED 
of de Aanbestedingskalender.nl te plaatsten. In de aan-
kondiging moet onder meer worden vermeld aan welke 
verzekeringsmaatschappij(en) de opdracht is gegund en 
de waarde van het verzekeringscontract. Van het laatste 
mag alleen worden afgeweken, indien dit de commerci-
ele belangen van verzekeraars zou schaden of afbreuk zou 
doen aan de eerlijke mededinging.50

] Rechtsbescherming

Zodra uit het resultaat van de evaluaties blijkt 
welke verzekeraar in aanmerking komt voor gunning van 
de opdracht, zal de aanbestedende dienst de andere verze-
keraars moeten informeren dat de opdracht niet aan hen 
zal worden gegund. Deze mededeling dient gelijktijdig en 
in ieder geval per fax of per e-mail te worden verzonden.51 
De aanbestedende dienst zal duidelijk de redenen moeten 
vermelden waarom de opdracht niet is gegund. En wel 
op een zodanige wijze dat de afgewezen verzekeraars in 
kennis worden gesteld van de kenmerken en de relatieve 
voordelen van de ‘winnende’ inschrijving. Verzekeraars 
moeten in staat zijn te verifiëren of de aanbestedingsregels 
juist zijn toegepast. Of anders gezegd, de motivering moet 
alle relevante informatie bevatten om een doeltreffend 
beroep te kunnen instellen. De motiveringsplicht impli-
ceert ook dat een eventuele nadere motivering niet mag 
afwijken van de oorspronkelijke. Dus later nieuwe argu-
menten voor afwijzing naar voren brengen is niet toege-
staan. Kortom, de eerste motivering moet volledig door de 
feiten worden gedragen. Naast de motivering zal de aan-
besteder de overige inschrijvers moeten informeren aan 
wie de opdracht is gegund, de termijn van vijftien dagen 
waarbinnen de afgewezen inschrijvers bezwaar kunnen 
maken tegen het voorlopige gunningsbesluit en bij welke 
rechtbank zij zonodig een kort geding aanhangig kun-
nen maken. Sinds de invoering van de Wet implementatie 
richtlijnen aanbestedingen (Wira) in februari 2010 is de 
rechtsbescherming van inschrijvers uitgebreid.52 Indien 
de motivering ondeugdelijk is, dan heeft dat tot gevolg 
dat een benadeelde inschrijver ook na de termijn van vijf-
tien dagen, de rechter kan verzoeken de overeenkomst te 
ontbinden. Dat geldt ook indien de termijn van vijftien 
dagen niet in acht is genomen. Als een verzekeringsop-
dracht ten onrechte niet Europees is aanbesteed, kunnen 
belanghebbenden gedurende zes maanden na het sluiten 

44 Art. 30 lid 1.a Bao.

45 Art. XV.a GPA.

46 Handleiding Diensten, p. 24.

47 Art. 30 lid 2 Bao.

48 Art. 30 lid 1.b Bao.

49 Art. 30 lid 1.b Bao.

50 Art. 35 lid 17 Bao en art. 49 lid 2 Bass.

51 Art. I.G Wijzigingsbesluit van 7 december 2005, Stb. 2005, 650.

52 Stb. 2010, 3, 8 art. 8 Wira.
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van het verzekeringscontract aan de rechter verzoeken 
de overeenkomst te ontbinden. Idem dito geldt dat als de 
aankondiging van de gegunde opdracht niet heeft plaats-
gevonden.

] Onderzoek brandverzekeringen

Tot voor kort was het gebruikelijk dat verzeke-
ringsdiensten, en in het bijzonder brandverzekeringen, 
volgens de onderhandelingsprocedure met bekendma-
king werden aanbesteed. De reden was doorgaans niet 
dat er sprake was van een situatie dat de premie niet door 
onzekere omstandigheden kon worden vastgesteld of 
de verzekeringseisen onvoldoende nauwkeurig konden 
worden gespecificeerd. De werkelijke reden was de wijze 
waarop verzekeringsmaatschappijen de risico’s onder-
ling verdeelden en wel als volgt: een verzekeraar schreef 
in als ‘bovenstaande’ verzekeraar (‘hoofdaannemer’) en 
hij voerde tijdens de inschrijvingsfase onderhandelingen 
met de aanbestedende dienst over de voorwaarden, pre-
mie, eigen risico en schadebehandeling. Daarnaast voerde 
de ‘bovenstaande’ verzekeraar ook onderhandelingen met 
meerdere verzekeringsmaatschappijen, de ‘volgers’, om 
het verzekeringsrisico volledig gedekt te kunnen krijgen. 
Deze werkwijze leent zich bepaald voor een procedure 
waar inschrijvers in één keer met een eindbod moeten 
komen en waar dus niet meer over onderhandeld mag 
worden.

Om die reden kozen aanbestedende diensten 
veelal voor de onderhandelingsprocedure met vooraf-
gaande bekendmaking, die, zoals wij in het voorgaande 
hebben kunnen lezen, slechts onder een beperkt aantal 
omstandigheden is geoorloofd. Daarnaast werd in veel 
gevallen in de aankondiging van de geplaatste opdracht 
niet alle verplichte informatie, zoals de naam van de ver-
zekeringsmaatschappij waaraan het contract is gegund en 
de waarde van het contract, bekendgemaakt. Kennelijk 
wilde men dat niet.

Voor de Europese Commissie was deze praktijk 
van aanbesteden van (brand)verzekeringen in Nederland 
aanleiding in oktober 2010 een inbreukprocedure in te 
leiden. Een inbreukprocedure is de eerste stap om een 
lidstaat voor het Hof van Justitie te dagen. De Commissie 
stelde zich namelijk op het standpunt dat de onderhande-
lingsprocedure met bekendmaking in principe voor alle 
verzekeraars openstaat, maar deze procedure houdt meer 
risico’s in voor de gelijke behandeling van de inschrijvers 
dan bij een openbare of niet-openbare procedure. Boven-
dien is een procedure van gunning door onderhandelin-
gen veel minder transparant, aldus de Commissie in haar 
persbericht.53 

De Commissie was voorts van oordeel dat in het 
gunningsbericht in het Publicatieblad van de Europese 
Unie niet vermelden aan wie de opdracht was gegund en 
de waarde van het verzekeringscontract de aanbesteding 
minder transparant verloopt.

Na overleg met de Commissie heeft Nederland 
toegezegd dat verzekeringen op de juiste wijze zullen 
worden aanbesteed en dat alle relevante informatie in de 
aankondiging van de gegunde opdracht zal worden ver-
meld. Of zoals de Commissie het in haar persbericht van 
19 mei 2011 verwoordde ‘[…]de Nederlandse autoritei-
ten publiekelijk hebben verklaard dat zij deze algemene 
administratieve praktijk in strijd met de EU-aanbeste-
dingsregels achten. De Nederlandse aanbestedende dien-
sten dienen voortaan de correcte procedures te volgen en 
alle dienstige informatie te vermelden in de gunnings-
berichten die in het Publicatieblad van de EU worden 
bekendgemaakt.’54

Waar het vroeger noodzakelijk werd geacht dat 
bij grotere (brand)risico’s de inschrijvende ‘bovenstaande’ 
verzekeraar onderhandelde met de aanbesteder over de 
verzekeringsvoorwaarden en gelijktijdig met andere ver-
zekeraars over deelneming in co-assurantie, blijkt thans 
dat verzekeringsopdrachten zonder onderhandelingen 
tussen aanbesteder en inschrijvende verzekeraar kunnen 
worden aanbesteed. Uit de aankondigingen op TED en 
Aanbestedingskalender.nl zien wij in toenemende mate 
niet alleen dat aanbestedende diensten verzekeringsop-
drachten via de openbare dan wel de niet-openbare pro-
cedure aanbesteden, maar ook dat regelmatig voor het 
gunningscriterium de laagste prijs wordt gekozen. Voor-
waarde voor een succesvolle aanbesteding is dat verzeke-
raars over een duidelijk verzekeringsbestek beschikken op 
basis waarvan zij een goede inschatting van het verzeke-
ringsrisico kunnen maken.
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