
	 	
	
	
	 	
	
	
	 	
	
	
	 	
	

	

	 	

Commissie	 van	 Aanbestedingsexperts	 10	
mei	2016,	Advies	348	 	
(mr.	Janssen,	mr.	Jansen,	mr.	Chen)	Noot	
mr.	H.J.	van	der	Horst	 	

Gunningscriterium.	 Economisch	 meest	 voor-
delige	inschrijving.	Laagste	prijs.	Motivering	 	
gunningscriterium	 laagste	 prijs.	 Duurzaam-
heid.	 	

[Aanbestedingswet	2012	art.	2.114,	3.74]	 	 	

Beklaagde,	een	speciale-sectorbedrijf,	heeft	een	Europese	
openbare	 procedure	 gehouden	 voor	 een	
speciale-sectoropdracht	 voor	 de	 levering	 van	
elektriciteit.	 	

Beschrijving	klacht	 	
Beklaagde	 handelt	 in	 strijd	met	 artikel	 2.114	 Aw	 2012	
door	 niet	 het	 gunningscriterium	 economisch	 meest	
voordelige	 inschrijving	 te	 hanteren	 en	 door	 de	 keuze	
voor	het	gunningscriterium	laagste	prijs	onvoldoende	te	
motiveren.	 	

Art.	2.114	Aw	2012	 	
Op	 basis	 van	 artikel	 3.74	 Aw	 2012	 is,	 onder	 meer,	 artikel	
2.114	 van	 deze	 wet	 van	 overeenkomstige	 toepassing	 op	
speciale-sectoropdrachten.	 De	 Commissie	 stelt	 vast	 dat	
tussen	 partijen	 niet	 ter	 discussie	 staat	 dat	 beklaagde	 in	 de	
Uitnodiging	tot	Inschrijving	is	afgeweken	van	de	hoofdregel	
van	artikel	2.114	lid	1	Aw	2012	en	dat	zij	de	toepassing	van	
het	criterium	van	de	laagste	prijs	in	paragraaf	 	

8.1	heeft	gemotiveerd.	Wat	 tussen	partijen	 ter	discussie	
staat,	is	of	die	motivering	de	beslissing	tot	het	toepassen	
van	 het	 criterium	 van	 de	 laagste	 prijs	 voldoende	 kan	
dragen.	 	
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Toetsingskader	bij	de	beoordeling	van	de	klacht	 	
Een	 aanbestedende	 dienst	 zal	 in	 afwijking	 van	 de	
hoofdregel	 van	 artikel	 2.114	 lid	 1	 Aw	 2012	 voor	
toepassing	van	het	criterium	van	de	laagste	prijs	mogen	
kiezen	 wanneer	 de	 keuze	 voor	 toepassing	 van	 het	
criterium	 van	 de	 economisch	 meest	 voordelige	
inschrijving	 ondoelmatig	 is.	 Die	 keuze	 zal	 ondoelmatig	
mogen	 worden	 geacht	 wanneer	 het	 in	 de	 gegeven	
omstandigheden	 van	 het	 geval	 redelijkerwijs	 niet	 te	
verwachten	valt	dat	daarmee	een	zodanige	ruimte	voor	
marktpartijen	 zal	 worden	 gecreëerd	 dat	 zij	 zich	
voldoende	 uitgedaagd	 zullen	 mogen	 voelen	 om	
innovatieve	en	duurzame	oplos	



	

	
	

 

singen	aan	te	bieden.	Bij	de	afweging	of	het	criterium	
van	de	economisch	meest	voordelige	inschrijving	
inderdaad	ondoelmatig	is	komt	het	in	het	bijzonder	aan	
op	de	volgende	omstandigheden:	het	voorwerp	van	de	
aanbesteding,	de	markt	waarin	de	aanbesteding	
plaatsvindt	en	de	mate	waarin	gunning	op	basis	van	het	
criterium	van	de	economisch	meest	voordelige	
inschrijving	zinvol	is	met	het	oog	op	de	daarmee	te	
verwezenlijken	door	de	wetgever	relevant	geachte	
doelen,	namelijk	dat	aanbestedende	diensten	een	omslag	
gaan	maken	als	het	gaat	om	duurzaam	en	innovatief	
inkopen.	De	gemaakte	afweging	zal	moeten	blijken	uit	
de	motivering	waarmee	de	aanbestedende	dienst	de	
keuze	voor	het	criterium	van	de	laagste	prijs	moet	
onderbouwen.	Deze	motivering	dient,	gelet	op	het	
bepaalde	in	artikel	2.114	lid	2	Aw	2012,	te	worden	
opgenomen	in	de	aanbestedingsstukken.	 	

Kwaliteitsaspecten	 	
Klager	meent	dat	beklaagde	diverse	kwaliteitsaspecten	
had	kunnen	meewegen	bij	de	gunning	en	dit	ten	
onrechte	achterwege	heeft	gelaten.	Voor	zover	deze	
kwaliteitsaspecten	echter	zien	op	(innovatieve)	
energiebesparingsmaatregelen	bij	beklaagde	of	
(wellicht)	het	zelf	opwekken	van	elektriciteit,	zou	het	
overnemen	van	de	door	klager	gedane	suggesties	
neerkomen	op	een	wijziging	van	het	voorwerp	van	de	
opdracht.	Die	suggesties	zien	immers	niet	op	een	meer	
duurzame	of	innovatieve	oplossing	voor	de	levering	van	
elektriciteit.	De	Commissie	is	van	oordeel	dat	beklaagde	
bij	de	motivering	van	de	keuze	voor	het	gunningscriteri-
um	laagste	prijs	dan	ook	geen	rekening	behoefde	te	
houden	met	deze	aspecten.	Uit	de	klacht	blijkt	niet	dat	
klager	problemen	heeft	met	de	motivering	voor	de	
aspecten	kwaliteit	van	de	elektriciteit,	facturatie,	
klachtenafhandeling,	service	en	jaarlijkse	evaluatie.	
Deze	aspecten	zal	de	Commissie	dan	ook	laten	rusten.	
Klager	richt	haar	pijlen	op	het	aspect	duurzaamheid.	
Beklaagde	heeft	in	de	eerste	Nota	van	inlichtingen	
duidelijk	gemaakt	dat	zij	de	garanties	van	oorsprong	
afzonderlijk	wenst	in	te	kopen.	Met	be-trekking	tot	CO2	
compensatiecertificaten	is	in	de	uitnodiging	tot	
Inschrijving	vermeld	dat	beklaagde	de	door	
energieverbruik	veroorzaakte	CO2-uitstoot	niet	middels	
deze	aanbesteding	wenst	te	compenseren.	 	

Garanties	van	oorsprong	 	
De	Commissie	is	van	oordeel	dat	een	aanbestedende	
dienst	of	speciale-sectorbedrijf	er	in	beginsel	voor	mag	
kiezen	de	garanties	van	oorsprong	afzonderlijk	van	de	
elektriciteit	in	te	kopen,	uiteraard	 	

met	inachtneming	van	de	aanbestedingsrechtelijke	
regels	en	beginselen.	Met	de	afzonderlijke	inkoop	van	
de	garanties	van	oorsprong	mag	de	toepassing	van	
artikel	2.114	Aw	2012	echter	niet	worden	omzeild.	Dit	
betekent	dat	een	aanbestedende	dienst	of	
speciale-sectorbedrijf	bij	de	afzonderlijke	inkoop	van	
de	garanties	van	oorsprong	artikel	2.114	Aw	2012	in	
acht	zal	moeten	nemen,	ongeacht	of	de	waarde	van	
deze	afzonderlijke	opdracht	de	relevante	Europese	
drempelwaarde	overstijgt.	Indien	een	aanbestedende	
dienst	of	speciaal-sectorbedrijf	de	garanties	van	
oorsprong	afzonderlijk	inkoopt,	betekent	het	
voorgaande	dat	hij	er	voor	mag	kiezen	bij	de	
aanbestedingsprocedure	met	betrekking	tot	de	
afzonderlijke	inkoop	van	de	elektriciteit	slechts	
zogenaamde	“grijze”	stroom	in	te	kopen.	In	die	
aanbestedingsprocedure	behoeft	hij	naar	het	oordeel	
van	de	Commissie	dan	geen	kwalitatieve	
gunningscriteria	te	stellen,	bijvoorbeeld	met	
betrekking	tot	de	wijze	van	opwekking	van	de	te	
leveren	elektriciteit,	vooropgesteld	dat	hij	dan	wel	bij	
de	inkoop	van	de	garanties	van	oorsprong	artikel	2.114	
Aw	2012	in	acht	neemt.	Beklaagde	heeft	dus	
aangegeven	de	garanties	van	oorsprong	daadwerkelijk	
afzonderlijk	te	zullen	inkopen.	De	door	de	wetgever	
beoogde	duurzaamheidsslag	kan	–	en	moet	–	dan	
alsnog	in	dat	stadium	worden	gerealiseerd	en	behoeft	
in	een	geval	als	het	onderhavige	dan	niet	te	worden	
gerealiseerd	in	de	aanbestedingsprocedure	met	betrek-
king	tot	de	inkoop	van	de	elektriciteit.	 	
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CO2	compensatiecertificaten	 	
Verder	geeft	beklaagde	in	de	Uitnodiging	tot	Inschrijving	
aan	in	deze	aanbestedingsprocedure	geen	CO2	
compensatiecertificaten	te	kopen.	Met	dergelijke	
certificaten	kan	de	milieubelasting	van	de	ingekochte	
elektriciteit	worden	gecompenseerd.	Door	CO2	
compensatiecertificaten	op	enige	wijze	als	kwalitatief	
criterium	in	de	aanbestedingsprocedure	te	hanteren,	
valt	niet	te	verwachten	dat	daarmee	ruimte	voor	
marktpartijen	zal	worden	gecreëerd	dat	zij	zich	
voldoende	uitgedaagd	zullen	mogen	voelen	om	
innovatieve	en	duurzame	oplossingen	voor	de	levering	
van	de	elektriciteit	aan	te	bieden.	Ook	op	dit	punt	lijkt	
gunning	op	basis	van	het	criterium	van	de	economisch	
meest	voordelige	inschrijving	derhalve	in	die	zin	niet	
zinvol	of	niet	doelmatig.	 	



	

 

www.sdujurisprudentie.nl Sdu Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 06-03-2017, afl. 2  

Advies	en	aanbeveling	 	
De	 Commissie	 acht	 de	 klacht	 ongegrond	 en	 ziet	 geen	
kans	tot	het	doen	van	een	aanbeveling.	 	

Het volledige adviesvandeCommissievanAan-
bestedingsexperts is te raadplegen op www.com-
missievanaanbestedingsexperts.nl.  

NOOT	 	

In	haar	advies	348	gaat	de	CvAE	in	op	de	klacht	dat	
voor	de	opdracht	voor	de	levering	van	elektriciteit	
ten	onrechte	het	gunningscriterium	de	laagste	prijs	
is	toegepast.	De	klager	is	van	mening	dat	de	
beklaagde	–	een	speciale-sectorbedrijf	–	het	
gunningscriterium	de	economisch	meest	voordelige	
inschrijving	had	moeten	toepassen	en	daarmee	
afwijkt	van	de	hoofdregel	de	laagste	prijs	(art.	
2.114	lid	1	Aw	2012).1	 	

De	CvAE	stelt	dat	een	aanbestedende	dienst	voor	de	
toepassing	van	de	laagste	prijs	mag	kiezen	wanneer	
de	keuze	voor	toepassing	van	het	criterium	van	de	
economisch	meest	voordelige	inschrijving	
ondoelmatig	is.	Doelmatig	heeft	hier	betrekking	op	
het	creëren	van	een	zodanige	ruimte	voor	
marktpartijen,	dat	zij	zich	voldoende	uitgedaagd	
zullen	mogen	voelen	om	innovatieve	en	duurzame	
oplossingen	aan	te	bieden.	Anders	geformuleerd,	
doelmatigheid	heeft	geen	betrekking	op	de	
bedrijfsvoering	van	de	aanbestedende	dienst,	maar	
op	de	verwezenlijking	van	de	door	de	wetgever	
relevant	geachte	doelen	van	de	
aanbestedingswetgeving.	 	

Beklaagde	heeft	naar	het	oordeel	van	de	CvAE	de	
keuze	van	het	gunningscriterium	laagste	prijs	
gemotiveerd.	De	keuze	is	namelijk	gemotiveerd	dat	
voor	inschrijvers	weinig	mogelijkheden	zijn	zich	
van	elkaar	te	onderscheiden	op	het	gebied	van	
kwaliteit,	omdat	in	de	uitnodiging	tot	inschrijving	
reeds	kwalitatieve	eisen	zijn	gesteld.	Het	
gunningscriterium	de	laagste	prijs	is	een	pas-send	
gunningscriterium	voor	eenvoudig	te	definiëren	
(standaard)producten,	zoals	bijvoorbeeld	de	
levering	van	elektriciteit.	 	

Deze	 besteding	 werd	 onder	 het	 vorige	 aanbe-
stedingsregime	uitgeschreven.	 	

Waar	het	de	klager	echter	vooral	om	gaat,	is	het	
duurzaamheidsaspect.	De	klager	is	van	mening	dat	
met	het	gunningscriterium	de	meest	voordelige	
economische	inschrijving	de	mogelijkheid	biedt	
waarop	elektriciteitsleveranciers	zich	van	elkaar	
kunnen	onderscheiden	zoals:	energiebesparing,	
innovatie,	duurzaamheid,	maatschappelijk	
verantwoord	ondernemen	en	de	wijze	van	
energieopwekking.	Klager	meent	bovendien	dat	de	
onderhavige	aanbesteding	kan	bijdragen	aan	de	
ambitie	van	beklaagde,	zoals	op	haar	website	is	
vermeld.	 	

‘Een	groene	bedrijfsvoering	vraagt	ook	om	een	
verantwoord	gebruik	van	gebouwen,	vervoer-
middelen	en	kantoormaterialen.	Hiervoor	heeft	
[beklaagde]	inmiddels	al	een	scala	van	maatregelen	
ingevoerd,	van	afvalscheiding	tot	zuinig	
papiergebruik,	leasen	van	(half)elektrische	per-
sonenauto’s,	inkoop	van	diverse	artikelen	volgens	
het	cradle-to-cradle	principe	en	het	zoveel	mogelijk	
gebruiken	van	duurzame	gecertificeerde	producten	
in	het	bedrijfsrestaurant.	Zo	is	[beklaagde]	gestart	
met	een	onderzoek	naar	BREEAM	(In	Use)	
certificering	om	de	duurzaamheidsprestaties	van	
de	gebouwen	te	verbeteren	en	maatregelen	te	
onderzoeken	waarbij	rekening	gehouden	wordt	
met	duurzame	oplossingen.’	 	

Klager	reikt	daarnaast	een	aantal	subgunnings-
criteria	aan	dat	deel	had	kunnen	uitmaken	van	het	
gunningscriterium	de	economisch	meest	voordelige	
inschrijving,	zodat	een	inschrijver	kan	worden	
geselecteerd	op	het	kwalitatieve	vlak,	zoals	door	
een	CO2	Footprint	te	maken,	gerubriceerd	op	drie	
niveaus,	zogenaamde	‘scopes’:2	‘Scope	1;	directe	
emissies	door	de	eigen	organisatie,	zoals	emissies	
door	gasverbruik;	Scope	2;	indirecte	emissies	nodig	
voor	de	opwekking	van	elektriciteit;	Scope	3;	
overige	indirecte	emissies,	zoals	papierverbruik,	
catering,	afval,	mobiliteit,	enzovoorts.’	 	

2 In	 de	 CO2-footprint	 zijn	 alle	 naar	 CO2	 te	 herleiden	
elementen	van	de	organisatie	opgenomen.	 	



 

De	hierboven	genoemde	kwalitatieve	subgun-
ningscriteria	hebben	echter	geen	betrekking	op	het	
voorwerp	van	de	opdracht,	maar	op	de	organisatie	
en	bedrijfsvoering	van	beklaagde,	hetgeen	in	strijd	
is	met	de	aanbestedingswetgeving.3	Daarmee	
voldoen	deze	subgunningscriteria	niet	aan	één	van	
de	fundamentele	voorschriften	van	het	
aanbestedingsrecht:	gunningscriteria	dienen	
verband	te	houden	met	het	voorwerp	van	de	
opdracht.4	Met	de	komst	van	de	nieuwe	
aanbestedingsrichtlijnen	is	dit	fundamentele	
voorschrift	verruimd.	Gunningscriteria	kunnen	ook	
betrekking	hebben	op	andere	fasen	van	de	
levenscyclus	van	het	gevraagde	werk,	de	gevraagde	
levering	of	dienst,	zoals	de	productiefase.5	 	

Algemene	vereisten	van	maatschappelijk	verant-
woord	ondernemerschap	die	het	geheel	van	de	
werkzaamheden	van	de	ondernemer	omvatten,	zijn	
ongeoorloofd.6	De	ratio	van	dit	fundamentele	
voorschrift	is	dat	het	situaties	moet	voorkomen	
waarin	sommige	ondernemingen	uit	bepaalde	
landen	mogelijk	zouden	kunnen	worden	be-
voordeeld	ten	nadele	van	ondernemingen	uit	
andere	lidstaten.7	De	Europese	Commissie	geeft	het	
volgende	voorbeeld.	 	

3  Art.	55	lid	1	sub	a	Richtlijn	2004/17	van	31	
maart	2004.	Om	onduidelijke	redenen	is	in	de	vorige	
Aanbestedingswet	2012	niet	de	voorwaarde	opgenomen	
dat	gunningscriteria	verband	moeten	houden	met	het	
voorwerp	van	de	opdracht.	 	

4  Zie	onder	meer	HvJ	EU	4	december	2003,	C-
448/01,	ECLI:EU:C:2003:	651	(Wienstrom),	r.o.	33,	HvJ	
EU24	november	2005,	C-331/04,	ECLI:	EU:C:2005:718,	r.o.	
21,	HvJ	EU	10	mei	2012,	C368/10,	ECLI:EU:C:	2012:284	
(Koffiezaak),	r.o.	 	

86.	Zie	ook	Van	Romburgh,	Hoofdstukken	
Aanbestedingsrecht.	Een	inleiding	tot	het	ver-
strekken	van	overheidsopdrachten,	Amsterdam:	
Berghauser	Pont	Publishing	2014,	p.	115.	 	

5  Art.	2.115	lid	3	(herziene)	
Aanbestedingswet	2012.	 	
6  Zie	Voorstel	aanbestedingsrichtlijnen,	
COM	(2011)	896	definitief,	2011/0438,	20	december	
2011,	p.	10).	 	
7  Groenboek	betreffende	de	modernisering	
van	het	EU-beleid	inzake	overheidsopdrachten,	COM	
(2011)	15	definitief,	27	januari	2011,	p.	44.	 	

‘Zo	kan	bijvoorbeeld	in	het	geval	van	leveringen	van	
goederen	de	eis	dat	de	door	de	inschrijvers	
gebruikte	kantoorgebouwen	uitsluitend	met	
zonne-energie	worden	verwarmd,	een	bevoor-
deling	inhouden	van	bedrijven	uit	lidstaten	met	
bepaalde	weersomstandigheden	die	gunstig	zijn	
voor	de	opwekking	van	zonne-energie.’	 	

Het	is	jammer	dat	de	CvAe	in	haar	advies	er	slechts	
summier	verwijst	dat	duurzame	en	innovatieve	
oplossingen	verband	moeten	houden	met	de	
levering	van	elektriciteit	(overweging	5.6).	 	

Met	behandeling	van	deze	klacht	had	de	CvAe	een	
uitgelezen	kans	om	inhoud	te	geven	aan	één	van	
haar	doelstellingen:	leereffect	bij	de	aanbestedende	
diensten	en	ondernemingen	teweeg	te	brengen	
door	erop	te	wijzen	dat	groene	bedrijfsvoering,	het	
inkopen	van	CO2	compensatiecertificaten	en	het	
maken	van	een	CO2	Footprint,	geen	enkel	verband	
houden	met	het	voorwerp	van	de	opdracht	en	
daarmee	onwettige	gunningscriteria	zijn.8	 	

Vuistregels	voor	de	praktijk	 	
Veel	aanbestedende	diensten	zondigen	tegen	het	
fundamentele	voorschrift	dat	gunningscriteria	
verband	moeten	houden	met	het	voorwerp	van	de	
opdracht.	Zo	zijn	er	aanbestedende	dienst	die	de	
zogenoemde	CO2-prestatieladder	als	
gunningscriterium	toepassen,	terwijl	dit	instrument	
bedoeld	is	de	CO2	te	verminderen	van	de	
onderneming.9	In	de	jurisprudentie	treffen	wij	
meerdere	voorbeelden	aan	van	onwettige	gun-
ningscriteria:	de	mate	waarin	aan	een	wet	wordt	
voldaan,10	de	mate	waaraan	aan	een	eis	wordt	
voldaan,11	een	‘klik’	is	tussen	de	aanbesteder	en	de	
inschrijver.12	 	

8  Instellingsbesluit	Commissie	van	Aanbeste-
dingsexperts,	Toelichting,	Stcrt.	6182,	7	maart	2013.	 	

9  Termeer	en	Lauwerijssen,	Aanbesteden	
met	EMVI-criterium	CO2-prestatieladder,	Tender	
Nieuwsbrief,	juni	2016,	nr.	4.	 	
10  Rechtbank	Den	Haag	op	18	mei	2005,	
ECLI:NL:	RBSGR:2005:AT8451,	r.o.	4.3.	 	
11  Rechtbank	Den	Haag,	6	oktober	2006,	
ECLI:NL:	RBSGR:2006:AZ0252,	r.o.	3.2.	 	
12  Rechtbank	Den	Bosch,	11	mei	2007,	
rol/zaaknr.	ZA	07-200,	r.o.	4.5.	 	
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Voor	het	opstellen	van	gunningscriteria	zijn	de	
specificaties	–	de	functionele	en	technische	eisen	die	aan	
de	te	leveren	prestaties	worden	gesteld	 	
–	het	vertrekpunt.	Met	deze	werkwijze	–	de	zoge-
noemde	ketenbenadering	van	inkoopvraagstukken	
–	wordt	bewerkstelligd	dat	gunningscriteria	een	
directe	relatie	hebben	met	de	opdracht.13	Het	
huidige	aanbestedingsregime	biedt	ook	de	
mogelijkheid	dat	gunningscriteria	ook	betrekking	
kunnen	hebben	op	het	productieproces	en	andere	
fasen	van	de	levenscyclus.14	 	

H.J.	van	der	Horst,	zelfstandig	
aanbestedingsexpert	 	
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