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door een niet verzelfstandigd onderdeel van 
die aanbestedende dienst. 
Uitbesteden – outsourcing – is als bepaalde 
werkzaamheden die men voorheen zelf 
verrichtte, door een marktpartij worden 
uitgevoerd. Voorbeelden zijn: beveiliging, 
plantsoenenonderhoud, reprografische 
diensten, vervoer van bewindslieden. Uit-
besteding kan ook betrekking hebben op 
complete bedrijfsprocessen: salarisadmi-
nistratie, ICT, werving en selectie van per-
soneel, onderhoud en beheer van gebouwen. 
Het uitbesteden van totale bedrijfsprocessen 
komen we ook tegen bij de zogenoemde 
Design, Build, Finance, Maintain, Operate 
contracten (DBFMO). Deze contractvorm 
voorziet er namelijk niet alleen in dat de aan-
bestedende dienst het ontwerp, de realisatie, 
het meerjarenonderhoud en de financiering 
van het gebouw door marktpartijen laat 
uitvoeren, maar ook de gehele facilitaire 
dienstverlening: schoonmaak, afvalver-
werking, levering van meubilair en appa-

Uitbesteden, aanbesteden, 
inbesteden, quasi-inbesteden, 
in-house 
Alvorens de bedrijfseconomische aspecten 
van de make-or-buy-beslissing te behan-
delen, dient eerst het begrippenkader 
neergezet te worden. Inbesteden is als een 
aanbestedende dienst bepaalde werkzaam-
heden die hij voorheen door een marktpartij 
liet verrichten, zelf gaat uitvoeren. Ingeval 
de dienstverlener of leverancier een zelf-
standige overheidsorganisatie is, (a) waarop 
de inkopende aanbestedende dienst toezicht 
uitoefent zoals op zijn eigen diensten, (b) die 
voor ten minste 80 procent van haar werk-
zaamheden voor die aanbestedende dienst 
verricht én (c) waar geen directe participatie 
van privékapitaal in de gecontroleerde 
overheidsorganisatie is, noemen wij dat quasi-
inbesteden.1 Wordt niet aan deze voorwaarden 
voldaan, dan is er sprake van aanbesteden. Van 
een in-house-opdrachtverlening spreken wij 
als de diensten of producten worden geleverd 

ratuur, ICT-infrastructuur, beveiliging, gas-, 
water- en elektriciteitsvoorziening, catering 
en reprografische diensten. 

Kerntaken en  
strategische  activiteiten
Alvorens men besluit om bepaalde taken 
of bedrijfsprocessen uit te besteden dan 
wel zelf te (blijven) verrichten, zal eerst 
moeten worden vastgesteld wat de kern-
taken en strategische activiteiten van de 
(semi)overheidsorganisatie zijn. De kern-
taken van de (semi)overheidsorganisaties 
zal men vinden in het instellingsbesluit of de 
wet waaraan de aanbestedende dienst zijn 
bestaansrecht ontleent. Zo zijn de kerntaken 
van Rijkswaterstaat de beveiliging van het 
land tegen het water, de waterhuishouding 
in kwantitatieve en kwalitatieve zin, scheep-
vaartwegen en havens, landwegen en 
oeververbindingen en een veilige en vlotte 
verkeersafwikkeling te water en op de weg.2 
Operationele activiteiten als onderhoud aan 

Make-or-buy: een (politiek) 
gevoelige beslissing
De discussie rond zelf doen of uitbesteden van werkzaamheden 
– make-or-buy – is actueel geworden door de besluiten van de 
ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Hennis 
(Defensie) om respectievelijk de schoonmaakwerkzaamheden 
voor de gehele Rijksoverheid in eigen beheer te nemen en de 
catering ten behoeve van kazernes (jaaromzet circa 90 miljoen 
euro) alsnog niet uit te besteden. In dit artikel wordt ingegaan 
op de bedrijfseconomische aspecten om bepaalde taken zelf te 
 verrichten dan wel uit te besteden.
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daarmee de kwaliteit van de uitvoering kan 
verbetert.

-  De afname van diensten kan flexibeler, waar-
door vaste kosten variabel worden.

-  De personeelslasten gaan omlaag en er is 
minder managementinspanning nodig op het 
gebied van het personeelsbeleid.

-  Uitbesteding biedt mogelijkheden om taken 
en bedrijfsprocessen te innoveren.

-  Marktpartijen kunnen doorgaans de uit-
bestede taken en bedrijfsprocessen tegen 
lagere kosten en hogere kwaliteit verrichten, 
omdat zij door de tucht van de markt daartoe 
worden gedwongen. Voorwaarde is wel dat 
de aanbestedende dienst het contract daarop 
heeft ingericht en een effectief contract-
management voert.

Het uitbesteden van taken en bedrijfsprocessen 
kent ook een keerzijde. 
-  In de eerste plaats moet er meestal personeel 

afvloeien. Dat kan door middel van ontslag 
of doordat er afspraken worden gemaakt 
over overname van personeel met degene 
die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Het 
laatste betekent overeenstemming bereiken 
met de ondernemingsraad en vakbonden 
met betrekking tot inventarisatie van het 
personeel dat voor overname in aanmerking 
komt, salarisschalen, het aantal dienstjaren 
dat werknemers werkzaam zijn geweest, 
opgebouwde pensioenrechten, arbeidsvoor-

(vaar)wegen of het verrichten van onderzoek 
naar filevorming zijn dan ook geen kerntaken 
van Rijkswaterstaat. Strategisch kan bijvoor-
beeld voor het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken zijn werving en selectie van personeel 
voor diplomatieke posten. Bepaalde taken van 
strategische aard kunnen ook in de wet zijn 
verankerd. Op grond van de Elektriciteitswet 
zijn voor netwerkbeheerders het investerings-
beleid, bedrijfsvoering – beschikbaarheid net-
werk, aansluit- en technische voorwaarden, 
verantwoordelijkheden informatiesystemen 
– en contractmanagement strategische taken. 
Deze werkzaamheden mogen dan ook niet 
worden uitbesteed.3

Activiteiten die de aanbestedende dienst 
zelf verricht, maar die geen kerntaken zijn 
en die niet van strategische aard zijn, komen 
in beginsel in aanmerking voor uitbesteden. 
Zo besloot de Nederlandse Aardoliemaat-
schappij (NAM) in de jaren negentig van de 
vorige eeuw, toen nog aanbestedingsplichtig, 
om de exploitatie van olie en gas uit te beste-
den. Core business van de NAM is namelijk 
exploratie van gas en olie en niet exploitatie. 
Technologische ontwikkelingen kunnen ook 
een reden zijn een bedrijfsproces uit te beste-
den. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
nam een aantal jaren geleden het besluit 
de ICT ter ondersteuning van de consulaire 
dienstverlening uit te besteden, teneinde 
adequaat op technologische ontwikkelingen 
te kunnen inspelen.4

Uitbesteding van bedrijfsprocessen die niet 
tot de kerntaken behoren of strategisch zijn, is 
niet alleen een uitgelezen kans een flexibelere 
afname van diensten te realiseren, waardoor 
vaste kosten worden omgezet in variabele 
kosten, maar ook om de personele zorg te ver-
minderen en daarmee te voorkomen dat veel 
managementinspanning gaat zitten in weinig 
toevoegende activiteiten. Zelfs als de kosten 
bij uitbesteding hoger zijn, kan het lonen om 
toch voor outsourcing te kiezen, omdat dat zich 
terugbetaalt in termen van flexibiliteit (ontslag-
regelingen en wervingskosten niet nodig) en 
andere kostenbesparingen (geen opleidings-
kosten).5

Voor- en nadelen
Voor het nemen van de beslissing make-or-
buy zal de aanbestedende dienst de voor- en 
nadelen moeten inventariseren. Eerst de 
voordelen.
-  Uitbesteding van bedrijfsprocessen biedt 

voor de overheid de mogelijkheid dat zij 
zich concentreert op haar kerntaken en 

waarden, het aantal vakantie- en verlofdagen, 
jubilea, en eventuele bijzondere rechten.

-  De aanbestedende dienst wordt afhankelijk 
van degene die de diensten verricht. Indien de 
overeenkomst niet resultaatgericht is en er is 
geen effectief contractmanagement, dan zou 
dat wel eens minder greep op de kosten en de 
kwaliteit van de uitbestede dienstverlening 
kunnen betekenen.

-  Voorts bestaat het gevaar dat de uitbesteder 
expertise verliest op het gebied van de dien-
sten die zijn uitbesteed en daardoor onder 
meer geen effectief contractmanagement 
meer kan voeren. Dit zal men moeten borgen.

-  De aanbestedende dienst moet gaan investe-
ren in competenties op het gebied van goed 
opdrachtgeverschap. 

-   Er zal rekening moeten worden gehouden 
met het feit dat er omzetbelasting (BTW) 
is verschuldigd. Ingeval een gemeente 
bijvoorbeeld haar archeologische werk-
zaamheden aan een archeologische dienst 
van een andere gemeente uitbesteedt, zal 
die gemeentelijke archeologische dienst 
haar financiële administratie moeten 
inrichten op het in rekening brengen van 
omzetbelasting6 en de betaling van vennoot-
schapsbelasting.7

Kortom, uitbesteden is politiek gevoelig, 
vergt het nodige werk en vereist grote 
zorgvuldigheid.
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A multi-pronged strategy for 
better regulation
Mevrouw prof. Sue Arrowsmith (Achilles Pro-
fessor of Public Procurement Law and Policy, 
University of Nottingham) betoogt in haar 
presentatie dat de Europese aanbestedings-
regels onnodig complex zijn. Dat heeft tot 
gevolg: (1) inefficiënt gebruik van middelen 
voor aanbestedende diensten, (2) hoge 
kosten voor marktpartijen, (3) afschrikking 
van potentieel waardevolle marktpartijen 
en (4) ‘over-compliance’. Arrowsmith stelt 
tegen deze achtergrond een viertal maat-
regelen voor.
Ze bepleit in de eerste plaats invoering van één 
enkele procedurele aanbestedingsrichtlijn en 
één rechtsbeschermingsrichtlijn. De huidige 
richtlijnen vertonen volgens Arrowsmith materi-
eel gezien grote gelijkenissen, terwijl een groot 
deel van de juridische procedures juist ziet op de 
afbakening tussen de richtlijnen.
In de tweede plaats bepleit Arrowsmith daad-
werkelijke versimpeling van de regelgeving. 
Arrowsmith wijst er in dat verband op dat na drie 
ronden ‘verduidelijking’ van de richtlijnen de 
hoeveelheid regelgeving aanzienlijk is toegeno-
men en de regelgeving alleen maar complexer 
is geworden. 
Ten derde wordt betoogd dat de richtlijnen 
een gebrek aan beleidssamenhang vertonen, 
mede doordat het oorspronkelijke doel van 
het aanbestedingsrecht (bijdragen aan de ver-
wezenlijking van de interne markt) uit het oog 
is verloren. Als gebrek aan beleidssamenhang 
wordt verder genoemd dat de richtlijnen niet een-
duidig zijn over de bevoegdheid van lidstaten om 
aanbestedende diensten te binden aan striktere 
aanbestedingsregels. 
Tot slot pleit Arrowsmith voor een alternatief 
rechtsmiddelenstelsel waarbinnen geen plaats 
zou moeten zijn voor het aanwenden van een 
rechtsmiddel indien onwaarschijnlijk is dat een 
veronderstelde fout materiële invloed heeft 
op de positie van een marktpartij. Als mogelijk 
alternatief wordt genoemd een attestatiesysteem 
waarbij een onafhankelijke partij attesteert dat 
de betreffende aanbestedende dienst zowel in 
zijn beleid als in de praktijk de aanbestedings-
regels naleeft.

State Aid and Public 
Procurement: spotted at the 
same party!
De heer Sakkers (afdelingshoofd bij het Direc-
toraat-generaal Concurrentie van de Europese 
Commissie) gaat in zijn presentatie in op de ver-
houding tussen het aanbestedingsrecht en het 
staatssteunrecht.
Sakkers gaat kort in op de verschillende 
criteria van artikel 107, lid 1, VWEU, waaraan 
moet worden voldaan om te kunnen spreken 
van een steunmaatregel. De verhouding 
tussen het aanbestedingsrecht en het staats-
steunrecht is met name relevant voor de 
toepassing van het criterium ‘verstrekking 
van een niet-marktconform voordeel’. Bena-
drukt wordt dat een aanbestedingsprocedure 
niet per definitie uitsluit dat een niet-markt-
conform voordeel wordt verstrekt. Verwezen 
wordt onder andere naar de ontwerp-Mede-
deling van de Commissie betreffende het 
staatssteunbegrip. Daarin wordt in verband 
met de toepassing van de Altmark-criteria 
bepaald dat wanneer een aanbesteding wordt 
georganiseerd, deze moet leiden tot de laag-
ste kosten voor de gemeenschap. Sakkers 
benadrukt dat dat niet overeenkomt met het 
gunningscriterium economisch meest voor-
delige inschrijving.
Sakkers geeft niettemin aan dat verstrek-
king van een niet-marktconform voordeel 
in beginsel kan worden uitgesloten als een 
aanbestedingsprocedure wordt gehanteerd 
die voldoet aan de eisen van transparantie, 
openheid en non-discriminatie. Een niet-
marktconform voordeel kan ook worden 
uitgesloten indien aan alle Altmark-criteria 
wordt voldaan en de aanbesteding leidt tot 
de laagste kosten voor de gemeenschap. 
Tot slot merkt Sakkers op dat het aan-
bestedingsrecht ook een rol kan spelen bij 
de verenigbaarheidstoets ten aanzien van 
de proportionaliteit van de steun. Het aan-
bestedingsrecht speelt met name een rol 
bij de verenigbaarheidstoets wanneer de 
begunstigde de steunmaatregel te gelde 
kan maken.
Sakkers sluit af met enkele conclusies. Daar-
bij is de kern dat de concepten en vraagstuk-

ken in het staatssteun- en aanbestedingsrecht 
weliswaar aan elkaar verwant zijn, maar niet 
met elkaar overeenkomen. 

Paneldiscussie 
Het panel bestaat uit mevrouw mr. Anne Fischer-
Braams (partner bij Maasdam, Broers, Fischer 
advocaten), mevrouw mr. Franke van der Klaauw-
Koops (verbonden aan Universiteit Leiden, 
afdeling eLaw@Leiden) en mevrouw mr. Ingrid 
van den Berge (partner bij Nysingh Advocaten-
notarissen).
De panelleden wordt onder leiding van dag-
voorzitter Tom van ’t Hek gevraagd hun visie te 
geven op een zestal stellingen. Ook het publiek 
krijgt de gelegenheid om zich in de discussie te 
mengen. 
Achtereenvolgens worden de volgende 
stellingen bediscussieerd: (1) ‘Betere 
regulering vereist strengere regels om 
belangenverstrengeling en corruptie bij 
aanbestedingen te kunnen voorkomen’; (2) 
‘Betere regulering zorgt voor doelmatige 
en rechtmatige aanbestedingen, maar 
artikel 1.4 Aanbestedingswet 2012 (maat-
schappelijke waarde) is overbodig’; (3) 
‘Publiek-publieke samenwerkingsverbanden 
worden overgereguleerd. Betere regulering 
vraagt om afstemming tussen het aan-
bestedings-, staatssteun- en mededingings-
recht’; (4) ‘De marginale toetsing van de 
Nederlandse rechter moet op de schop. De 
rechtsbeschermingsrichtlijn, artikel 6 EVRM 
(fair trial) en artikel 47 EVRM (effectieve 
rechtsbescherming) stellen hogere eisen aan 
het niveau van rechtsbescherming’; (5) ‘Het 
Grossmann-verweer is te ver doorgeslagen 
in het voordeel van aanbestedende dien-
sten’; (6) ‘Sociale en duurzaamheidscriteria 
zijn nog te vaak disproportioneel, waardoor 
secundaire doelstellingen beter niet met 
aanbestedingen kunnen worden bereikt.’
Ter afsluiting van het inhoudelijke deel van de 
lustrumviering werd de panelleden gevraagd 
hun visie te geven aangaande het belang van de 
NVvA.

mr. L.G.J. Fiorilli

Nysingh advocaten-notarissen NV

Verslag vierde lustrumviering NVvA
Op 19 november jl. vond de viering plaats van het vierde lustrum van de Nederlandse Vereniging 
voor Aanbestedingsrecht (NVvA). Het onderwerp van het inhoudelijke programma luidde ‘Betere 
regulering voor de markt van overheidsopdrachten’. Dit thema werd aangesneden in twee 
presentaties en een paneldiscussie.
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In 2010 registreerde het Aanbestedings-
instituut 2510 openbare aanbestedingen van 
werken en 473 opdrachten (16%) die via de 
niet-openbare procedure zijn geplaatst. In de 
daarop volgende jaren zakte het aantal open-
bare aanbestedingen tot 980 in 2014, terwijl 
het aantal niet-openbare procedures rond de 
450 bleef hangen. In het lopende jaar 2015 zet 
de groeiende populariteit van de niet-openbare 
procedure zich sterk door. Het percentage 
staat thans op 36%.
Selectieprocedures zijn al sinds jaar en 
dag in zwang bij specialesectorbedrijven, 
scholenbouwers en de Rijksgebouwendienst. 
De grootste verschuiving is te vinden bij de 
gemeenten. In 2010 kozen zij negen van de 
tien keer voor een openbare procedure, anno 
2015 is dat teruggelopen tot 75%. De ont-
wikkeling lijkt te zijn ingegeven door de Aan-
bestedingswet en de Gids Proportionaliteit. 
Het verschil in cijfers tussen 2012 en 2013 is 
aanzienlijk.

Beperking inschrijvingskosten
Voorschrift 3.4.A van de Gids Proportionaliteit 
heeft ertoe geleid dat veel meer kleine, 
veelal eenvoudige, opdrachten onderhands 
worden aanbesteed. Hierdoor is het totaal 

aan gemaakte inschrijvingskosten aanzienlijk 
gedaald. De ontwikkeling brengt een ver-
schuiving in de gemiddelde opdrachtwaarde 
en moeilijkheidsgraad van openbaar aange-
kondigde werken.
Er blijkt ook een duidelijk verband te 
bestaan tussen gunnen op emvi en de keuze 
voor de niet-openbare procedure. Iets meer 
dan 90% van de selectieprocedures die na 
de invoering van de Aanbestedingswet zijn 
aangekondigd kent een gunning op emvi. 
In de daaraan voorafgaande jaren werd 
ruwweg 65% van de aanbestedingen met 
voorafgaande selectie gegund op emvi. Het 
besef dat een emvi-uitvraag extra kosten 
oproept, werkt door in de keuze van pro-
cedure.
De gedachte dat vaker de selectieprocedure 
wordt verkozen boven de openbare aanbeste-
ding om de kosten, die aan de aanbesteding 
verbonden zijn, te beperken, lijkt te worden 
bevestigd door een toenemend gebruik van 
de loting als enig selectiecriterium. Het per-
centage loting is gestegen van 17% naar 27%. 
Loting geeft uitdrukking aan de gedachte dat 
het er niet toe doet wie wordt uitgenodigd en dat 
beperking van het aantal inschrijvers het enige 
doel is van de selectiefase.

Aanbestedende diensten lijken er echter aan 
voorbij te gaan dat de emvi-component een rele-
vante factor is voor bedrijven om al dan niet deel 
te nemen aan een aanbestedingsprocedure. 
Het komt niet vaak voor dat een openbare aan-
besteding met een stevige emvi-uitvraag een 
groot aantal inschrijvers oproept. Uit gunnings-
berichten blijkt dat vijf tot acht inschrijvingen 
gangbaar zijn.

Weerstand tegen selecteren
Maar er kan ook een andere reden zijn voor 
loten. Het toepassen van een methodiek, 
waarbij gegadigde ondernemingen worden 
gerangschikt op kwaliteitsaspecten, roept 
vaak bezwaren op van bedrijven die zich door 
de gehanteerde selectiecriteria benadeeld 
voelen. Het recente Advies 53 van de Com-
missie van Aanbestedingsexperts bevestigt 
dat selectiecriteria al snel doorschieten naar 
disproportionele eisen die belemmerend 
werken. Het percentage weging op kwaliteits-
aspecten is teruggelopen van ruim 70% in 
de jaren 2010-2012 naar 55% in het tijdvak 
2013-2015. 
De niet-openbare procedure kent daarnaast 
nog de mogelijkheid om alle inschrijvers die 
aan de gestelde eisen voldoen uit te nodigen 
tot inschrijving. Deze optie staat dicht bij 
het houden van een openbare procedure en 
wordt vaak toegepast door specialesector-
bedrijven. Rijkswaterstaat is deze keuze 
recentelijk vaker gaan toepassen naar aan-
leiding van gesprekken met bedrijven uit de 
sector gww die kenbaar hebben gemaakt 
een groter aantal inschrijvers minder 
bezwaarlijk vinden dan het risico niet te 
mogen inschrijven. Lagere overheden maken 
deze afweging wellicht ook, maar brengen 
dat tot uitdrukking in de keuze voor een 
openbare procedure. Dat is wel zo praktisch. 
De selectiefase met bijkomende kosten blijft 
dan achterwege.

Openbaar aanbesteden in vrije val

De invoering van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit had tot gevolg dat het 
aantal openbaar aangekondigde aanbestedingsprocedures van werken scherp daalde. Er 
werden vooral veel minder kleinere opdrachten (tot € 1.500.000) openbaar in de markt gezet. 
Thans wordt ook zichtbaar dat aanbestedende diensten in toenemende mate de niet-openbare 
procedure, de aanbesteding met voorafgaande selectie, verkiezen boven de openbare 
procedure.
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Betere marktwerking met de Code 
verantwoordelijk marktgedrag
Het doel van de Code verantwoordelijk marktgedrag is doorgeschoten marktwerking tegengaan. 
Inmiddels werken al vier branches met deze Code. Elke branche heeft een Codekamer ingesteld om 
verantwoord marktgedrag te bevorderen en klachten te behandelen.

In 2011 was de schoonmaakbranche de eer-
ste die, onder voorzitter van de Codekamer 
Kees Blokland, de Code verantwoordelijk 
marktgedrag implementeerde. Binnen de 
schoonmaak speelden toen twee belang-
rijke problemen: tariefstelling en sociale 
aspecten. De Code verantwoordelijk markt-
gedrag heeft zeker invloed gehad op de ont-
wikkelingen rond deze problematiek. Kijkend 
naar de resultaten die sinds 2011 zijn geboekt 
met de Code in de schoonmaakbranche is 
het een goede ontwikkeling dat naast de 
schoonmaak ook catering, beveiliging en de 
verhuizers de Code hebben ondertekend. 
Zo lijkt het facilitaire domein zich als eerste 
in zijn geheel te hebben geconformeerd aan 
verantwoordelijk marktgedrag en ligt er 
een breed gedragen initiatief voor goed en 
professioneel opdrachtgever- en opdracht-
nemerschap.

De Codekamer
In de Codekamer zijn zowel de brancheorga-
nisaties, de werkgeversorganisaties, opdracht-
gevers als opdrachtnemers vertegenwoordigd. 
De Codekamer wordt voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter. 
Door de samenstelling en de ervaring van 
de partijen binnen de Codekamer kunnen 
kwesties snel, objectief en deskundig worden 
besproken en afgehandeld. Of er kan worden 
bepaald welke stappen nog nodig zijn en van-
uit welke invalshoek deze het beste kunnen 
worden opgepakt. Dit kan ook betekenen 
dat er overleg plaatsvindt met andere (voor-
zitters van) Codekamers. Juist door ook op 
die manier kennis en ervaring uit te wisselen 
wordt onnodige vertraging voorkomen en 
wordt een eenduidige werking van de Code 
bevorderd.
Door haar werkwijze en communicatie kan de 
Codekamer een bijdrage leveren aan een goed 
imago van de branche. Hoewel de Codekamer 
ook meldingen kan behandelen over het niet 
naleven van de Code is de Codekamer zeker 
geen vervanging voor het melden van klachten 

bij de aanbestedende dienst of zelfs de Com-
missie van Aanbestedingsexperts. 
Het uitwisselen van ervaringen zorgt voor meer 
begrip voor elkaars situatie. Dit zorgt er tevens 
voor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan 
nemen. Immers, een transparante aanbesteding 
voorkomt misstanden. Uiteindelijk draait een 
aanbesteding om vertrouwen. Het is een kwestie 
van geven en krijgen. Je moet elkaar ergens in het 
midden vinden, om tot de ideale aanbesteding te 
komen. 

Tussen de oren
De Codekamer kan pas echt goed functi-
oneren als hij ook goed tussen de oren van 
alle opdrachtgevers zit. Ondernemers die 
dus alleen maar klagen en verder niets doen, 
kunnen niet bij de Codekamer terecht. De 
mentaliteit is vooral: hoe kan het anders en 
vooral beter? De Codekamer is daar een 
middel voor, door duidelijk te communiceren 
over misstanden en een praktische instelling 
te hanteren. Daarmee is het een instrument 
dat waar mogelijk en waar nodig het tij kan 
keren en het marktgedrag positief kan beïn-
vloeden. 

Aanpak
De Codekamer is vooral gericht op actie. 
Geen oeverloze politiek-voorzichtige dis-
cussies, maar gericht handelen op eerlijke 
integere wijze, in het belang van verantwoor-
delijk marktgedrag. 
De Codekamer dient wel gevoed te worden door 
degelijke en goed onderbouwde informatie van 
zowel ondernemers als aanbestedende partijen. 
Alleen dan kan de Codekamer zich buigen over 
kwesties en partijen op hun verantwoordelijkhe-
den wijzen.
De opdrachtnemer zal er allereerst alles aan 
moeten doen om het aanbestedingsproces 
binnen zijn mogelijkheden optimaal in te 
richten, dat wil zeggen met een gedegen 
voorbereiding en gebruikmakend van voort-
schrijdend inzicht en mogelijkheden, zoals 
de vragenronde. In deze (voorbereidende) 

fase dient al kritisch te worden gekeken naar 
de haalbaarheid van een aanbesteding, en 
dient de aanbestedende partij op basis van 
eigen expertise zo veel mogelijk te worden 
voorzien van relevante informatie. Blijkt dat 
er vervolgens toch sprake is van een aan-
besteding die niet door de beugel kan, dan 
kan de Codekamer worden ingeschakeld. Op 
dat moment wordt gezamenlijk gekeken naar 
wat de Codekamer kan betekenen, waarbij 
helder moet zijn dat deze uiteindelijk geen 
dwingende uitspraak kan doen, maar zeker 
tot een passende oplossing kan komen, waar-
aan iedereen een goed gevoel overhoudt. Dit 
zal ook weer van invloed zijn op toekomstig 
verantwoordelijk marktgedrag.
Het betekent dus ook dat zowel aan de kant 
van opdrachtnemers als aan de kant van aan-
bestedende diensten de Code moet worden 
ondertekend. Inmiddels hebben ruim 880 
partijen getekend en het aantal groeit gestaag. 
Een teken dat de Code als serieus instrument 
wordt gezien.

Geen wondermiddel
Doel van de Code is om de doorgeschoten 
marktwerking tegen te gaan en professioneel 
en verantwoordelijk marktgedrag te bevor-
deren. En dan niet alleen op basis van wet- en 
regelgeving, maar juist ook met oog voor 
acceptabel gedrag en wederzijds begrip. De 
Code spreekt hiermee het verantwoordelijk-
heidsgevoel van zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers aan. 
De Code is echter geen wondermiddel. 
De Code heeft, na implementatie in de 
schoonmaakbranche, ook tijd nodig gehad om 
resultaten te boeken. Hieruit is al geleerd dat 
sturen op grote lijnen effectiever is dan fijn-
regelen om de Code te laten werken. Het mag 
duidelijk zijn dat voor elke branche specifieke 
problemen een rol spelen, die om een eigen 
aanpak vragen.

M.J.F. van der Keur

Tender Services Group, Den Haag
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De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen 
startten in april 2015 een Europese openbare 
aanbestedingsprocedure doelgroepenvervoer, te 
weten Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, gym- en 
zwemvervoer, WSW-vervoer, haltetaxi en optio-
neel vervoer jeugd ggz en medisch kinderdagver-
blijf. De opdracht betreft het beschikbaar stellen 
van bemande vervoermiddelen ten behoeve van 
het doelgroepenvervoer. De regie van het vervoer, 
dat wil zeggen de ritaanname, planning, facturatie 
en de aansturing van de voertuigen van de vervoer-
der, vormt géén onderdeel van de opdracht, nu de 
regie is ondergebracht bij de eigen Gemeentelijke 
Vervoercentrale Zeeland (GVC). 
Tijdens de aanbestedingsprocedure maakt 
NMC onder meer bezwaar tegen de in haar 
ogen onnodige clustering van vervoerstromen, 
zowel geografisch als inhoudelijk. Transvision 
schrijft met onder meer NMC als onderaanne-
mer in op de aanbesteding. De opdracht wordt 
voorlopig gegund aan HALA. Transvision start 
hierop een kort geding omdat zij onder meer 
van mening is dat er onnodige clustering van 
verschillende vervoersstromen heeft plaats-
gevonden, de geografische clustering onvol-
doende is gemotiveerd en een onvolledige 
motivering is verstrekt van de voorlopige gun-
ningsbeslissing. Bij vonnis van 29 juli 2015 wijst 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant de vorderingen af.2 De 
voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat 
er geen sprake is van ongeoorloofde clustering 
van opdrachten maar van één opdracht, dat de 
geografische (regionale) clustering voldoende 
is gemotiveerd en dat de gemeenten het gun-
ningsvoornemen voldoende deugdelijk hebben 
gemotiveerd. Het Hof bekrachtigt het vonnis 
van de rechtbank. 

Geen ongeoorloofde clustering
Transvision betoogt, onder verwijzing naar 
Advies 183 van de Commissie van Aanbeste-
dingsexperts,3 dat er sprake is van ongeoorloofde 
clustering van vervoersopdrachten omdat er 
bij de verschillende vervoersstromen (Wmo-, 
leerlingen-, gym/zwem-, WSW- en haltetaxiver-
voer) geen sprake is van één economische en 
technische functie, noch van functies die onder-
ling verweven zijn. 
Het Hof verwerpt dit betoog. Het Hof stelt 
voorop dat het aan de aanbestedende dienst 
zelf is om de omvang van de door haar aan te 
besteden opdracht te bepalen, mits het gaat 
om een opdracht die één economische en tech-
nische functie vervult. Anders dan het advies 
van de Commissie, betreft het hier niet de aan-
besteding en clustering van vervoerstromen, 
maar betreft de opdracht het beschikbaar stel-
len van bemande vervoermiddelen ten behoeve 
van doelgroepenvervoer. In de opdracht van de 
Zeeuwse gemeenten is niet begrepen de ritaan-
name, de planning, facturatie en de aansturing 
van de voertuigen. De regie is ondergebracht 
bij GVC. Dat het uitvoeren van de verschillende 
vervoerstromen niet onderling verweven is 
omdat de vervoerstromen hun basis vinden in 
verschillende regelingen, verschillend worden 
gefinancierd en door aanbieders als (de onder-
aannemers van) Transvision ieder op een andere 
wijze worden georganiseerd, doet niet af aan 
het feit dat inschrijvers met die verschillen niet 
te maken zullen hebben, omdat van hen (slechts) 
wordt gevraagd bemande vervoermiddelen ter 
beschikking te stellen. Het Hof deelt dan ook 
het (voorlopig) oordeel van de Voorzieningen-
rechter dat in de door de gemeenten gekozen 
nieuwe opzet geen sprake is van een clustering 

 D E  Z A A K

Motivering bij clustering van 
opdrachten
Op 1 december 2015 heeft het Hof Den Bosch arrest gewezen in 
de zaak Transvision BV tegen een drietal Zeeuwse gemeenten1 
inzake een Best Value Procurement (BVP)-aanbesteding 
van diensten voor speciaal personenvervoer, waarbij in het 
bijzonder de vragen centraal stonden of al dan niet sprake is 
van geclusterde opdrachten, of de regionale clustering door 
de gemeenten voldoende deugdelijk is gemotiveerd en wat de 
reikwijdte is van de motivering van de gunningsbeslissing. 
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van ongelijksoortige opdrachten, maar van één 
opdracht. 
Transvision betoogt voorts dat de gemeenten in 
strijd met artikel 1.5 lid 2 Aanbestedingswet in de 
aanbestedingsstukken niet hebben gemotiveerd 
waarom ervoor is gekozen gelijksoortige opdrach-
ten van meerdere aanbestedende diensten te 
clusteren tot één opdracht (regionale clustering). 
Transvision voert hiertoe aan dat de gemeenten 
daarbij acht hadden moeten slaan op de specifiek 
in artikel 1.5 lid 1 Aanbestedingswet genoemde 
aspecten, zoals de samenstelling van de relevante 
markt, de consequenties van de clustering voor 
het midden- en klein bedrijf, de organisatorische 
gevolgen en risico’s van de samenvoeging door de 
gemeenten.
Naar het oordeel van het Hof snijdt het ver-
weer van de gemeenten hout dat Transvision 
geen belang heeft bij een beroep op dit moti-
veringsgebrek nu Transvision een grote landelijk 
opererende onderneming is en genoemd artikel 
ziet op de verplichting van aanbestedende dien-
sten om aan de hand van een aantal objectieve 
criteria af te wegen of het samenvoegen van 
opdrachten nodig is, teneinde het voor bedrij-
ven uit het midden- en kleinbedrijf mogelijk te 
maken dat zij meedingen naar opdrachten. Dat 
deze clustering belemmeringen voor bedrijven 
uit het midden- en kleinbedrijf oplevert, heeft 
Transvision niet gesteld en is het Hof ook niet 
gebleken. Het Hof deelt verder het oordeel van 
de Voorzieningenrechter dat de gemeenten in 
elk geval in de nota van inlichtingen de ‘regio-
nale’ clustering voldoende hebben gemoti-
veerd. De vraag of de nota van inlichtingen al 
dan niet tot de aanbestedingsstukken behoort 
als bedoeld in artikel 1.5 lid 2 Aanbestedingswet 
laat het Hof in het midden gelet op voornoemd 
ontbreken van belang. 

Motivering gunningsbeslissing
Transvision voert aan dat de rechter, alvorens 
marginaal de inhoud van de beoordeling te 
toetsen, integraal had moeten beoordelen of de 
gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk is gemoti-
veerd dat het voor de afgewezen inschrijvers 
mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling 
heeft plaatsgevonden te toetsen en of uit de moti-
vering blijkt dat de beoordeling op zo objectief 
mogelijke wijze heeft plaatsgevonden. Volgens 
Transvision hebben de gemeenten in casu niet 
voldaan aan de uit artikel 2.130 lid 1 Aanbeste-
dingswet voortvloeiende motiveringsverplichting 
omdat (1) geen inzicht is gegeven in de kenmer-
ken en voordelen van de winnende inschrijver en 
(2) onduidelijk is aan de hand van welke criteria is 
beoordeeld en (3) de motivering niet aansluit op 

wat omtrent de beoordeling in de aanbestedings-
stukken is vermeld. 
Naar het voorlopig oordeel van het Hof klaagt 
Transvision terecht over de gebrekkige moti-
vering van de gunningsbeslissing nu daarin geen 
enkel inzicht wordt gegeven in de kenmerken en 
voordelen van de winnende inschrijving. Het Hof 
verwerpt daarbij het verweer van de gemeenten, 
dat niet meer inzicht gegeven kan worden in de 
kenmerken van de winnende inschrijver, omdat hier 
sprake is van een Best Value Procurement (BVP)-
aanbesteding, waarin inschrijvers zich als expert 
dienen te onderscheiden en niet simpelweg het 
bestek kunnen volgen, met als gevolg dat niet in het 
bestek terug te vinden expertoplossingen die de 
score hebben beïnvloed niet kunnen worden geo-
penbaard vanwege het recht op vertrouwelijkheid 
dat vanwege concurrentiebelang aan de gekozen 
inschrijver toekomt. Ook BVP-aanbestedingen 
moeten voldoen aan het transparantiebeginsel, 
hetgeen onder meer vereist dat inschrijvers op 
basis van de afwijzingsbrief de wijze van beoor-
deling kunnen toetsen en kunnen controleren of de 
beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt. 
Het enkel overleggen van een puntentabel waaruit 
de scores van de twee andere inschrijvers blijken 
en de mededeling dat de beoogde winnaar voor 
een prijs heeft ingeschreven die onder de prijs lag 
die Transvision heeft geboden, is daarvoor onvol-
doende, aldus het Hof. 

Commentaar
clusteren van opdrachten
De toepassing van artikel 1 lid 5 Aanbestedings-
wet waarin wordt bepaald dat geen onnodige 
samenvoeging van opdrachten mag plaatsvinden, 
is in 2015 diverse malen onderwerp van geschil 
geweest, zowel bij de burgerlijke rechter als bij de 
Commissie van Aanbestedingsexperts. Wanneer 
een aanbestedende dienst besluit om opdrachten 
samen te voegen, dan moet hierbij in ieder geval 
acht worden geslagen op de in lid 1 van artikel 1.5 
genoemde en eerder aangehaalde aspecten, 
waaronder de consequenties van de clustering 
voor het midden- en klein bedrijf. Uit onder meer 
Advies 159 van de Commissie van Aanbeste-
dingsexperts volgt dat een aanbestedende dienst 
in het kader van de op haar rustende motiverings-
verplichting ter zake niet kan volstaan met het 
beschrijven van algemeenheden, en voorts dat in 
de motivering alle aspecten uit lid 1 van artikel 1.5 
aan de orde dienen te komen. 
Het Hof bevestigt in onderhavige zaak de 
beleidsvrijheid van een aanbestedende dienst om 
een opdracht te formuleren zoals zij dat wenselijk 
acht, mits het gaat om een opdracht die één eco-
nomische en technische functie vervult. Dit sluit 

aan bij het oordeel van het Hof Arnhem-Leeu-
warden in haar arrest van 13 januari 2015.4 Uit 
laatstgenoemd arrest volgt tevens dat wanneer 
vast moet worden gesteld dat sprake is van één 
opdracht zowel toetsing aan genoemde aspecten 
in artikel 1.5 lid 1 (en de daarmee in verband 
staande motiveringsverplichting) als toetsing 
aan artikel 1.5 lid 3 Aanbestedingswet niet meer 
aan de orde is. Dit laatste artikel (lid 3) bepaalt 
dat een samengevoegde opdracht in beginsel in 
percelen moet worden verdeeld en dat wanneer 
dit niet mogelijk is in de aanbestedingsstukken 
moet worden gemotiveerd waarom verdeling in 
percelen niet passend is.

Motiveringsverplichting
De praktijk laat nog regelmatig zien dat aan-
bestedende diensten zich onvoldoende bewust zijn 
van het feit dat in de afwijzingsbrief een deugdelijke 
motivering dient te worden gegeven op basis waar-
van inschrijvers daadwerkelijk, tot een bepaalde 
hoogte, de juistheid van de gunningsbeslissing 
kunnen toetsen. Het verstrekken van enkel 
scorelijstjes is hiertoe dus volstrekt onvoldoende. 
Wanneer reeds tijdens de beoordeling van de 
inschrijvingen door de aanbestedende dienst met 
zorg de uitgevoerde beoordeling en de motivering 
van de toekenning van de scores wordt vastgelegd, 
dan geeft dit niet alleen een solide basis voor de bij 
afwijzingsbrief te verstrekken motivering, maar 
kan hier ook op worden teruggegrepen bij het ver-
strekken van een nadere toelichting op de afwijzing 
indien vragen van een afgewezen inschrijver 
daartoe aanleiding geven. 
Tot slot is ook van belang het oordeel van het 
Hof dat het feit dat bepaalde vragen inzake de 
clustering uit de nota’s van inlichtingen niet door 
Transvision zelf waren gesteld, maar door andere 
potentiële inschrijvers, niet relevant is voor 
de vraag of al dan niet door Transvision tijdig is 
geklaagd. Hiertoe acht het Hof van belang dat bij 
de gemeenten tijdig bekend was dat de clustering 
bij inschrijvers bezwaren opriep en ook niet 
gebleken is dat de gemeenten op die bezwaren 
anders zouden hebben gereageerd indien die 
door Transvision zelf zouden zijn aangevoerd. 

mr. L.J.W. Sueters

Bartels Sueters Aanbestedingsadvocatuur BV

Noten
 1. www.rechtspraak.nl: 

ECLI:NL:GHSHE:2015:4943.

 2. ECLI:NL:RBZWB:2015:5028.

 3. Advies van 12 januari 2015, www.commisievanaan-

bestedingsexperts.nl.

 4. ECLI:NL:GHARL:2015:122. 
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Informatie over gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012 
Het wetvoorstel voor wijziging van de 
Aanbestedingswet 2012 ligt bij de Staten-
Generaal. Reden voor deze wetswijziging is de 
implementatie van de gemoderniseerde Euro-
pese richtlijnen. Nederland moet deze voor 
18 april 2016 implementeren. Ook een kleine 
wijziging naar aanleiding van de evaluatie van 
de wet is in de wetswijziging meegenomen. Het 
voorstel moet er toe leiden dat opdrachten 
effectiever en efficiënter in de markt kunnen 
worden gezet. 

PIANOo heeft een samenvatting gemaakt 
van de belangrijkste wijzigingen gerangschikt 
naar de doelstellingen van de wetswijziging. 
Ook heeft PIANOo de omzetting door Neder-
land van de beleidsopties uit de Europese 
richtlijnen op een rij gezet.
Een voorstel tot wetswijziging is lastig te lezen. 
Daarom heeft PIANOo ook een geconsoli-
deerde tekst van de gehele wet gepubliceerd. 
Verder houdt PIANOo samen met Europa 
Decentraal vier voorlichtingsbijeenkomsten in 
januari en februari. Centraal staat de invloed van 
de wijzigingen op de aanbestedingspraktijk. 

Voor meer informatie en genoemde publicaties, zie 
www.pianoo.nl (Regelgeving/ Aanbestedingswet).
Bron: PIANOo

Drempelbedragen Europese 
aanbestedingen 2016-2017
De nieuwe drempelbedragen voor 2016-2017 
zijn gepubliceerd (Pb EU L 307). Een overheids-
opdracht die evenveel als of meer dan het 
drempelbedrag bedraagt, moet verplicht Euro-
pees worden aanbesteed. Een overzicht van 
de drempelbedragen die vanaf 1 januari 2016 
gelden is te vinden op www.pianoo.nl.

 GEZIEN?!

Naast het in kaart brengen van de voor- en nade-
len is de door Faes (1994, blz. 156) ontwikkelde 
beslisboom (zie pagina 2), in eerste instantie voor 
het bedrijfsleven bedoeld, een goed instrument 
voor de make-or-buy-beslissing.

Motiveringsplicht?
De beslissing van minister Asscher de 
schoonmaakwerkzaamheden voor de gehele 
Rijksoverheid in te besteden, is een politieke 
beslissing. De voornaamste reden is namelijk 
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
voor de schoonmakers. Voor wat cateringdien-
sten voor kazernes en het departement betreft 
kunnen wij ons afvragen of men de beslissing op 
rationele bedrijfseconomische gronden, zoals 
eerder geschetst, heeft genomen. Het moge 

duidelijk zijn dat schoonmaakbedrijven en 
cateraars niet bepaald vrolijk worden met het in 
eigen beheer uitvoeren van schoonmaakwerk-
zaamheden en cateringdiensten.
Prof. Manunza is in dit verband van mening dat 
het voorstel voor de herziene Aanbestedings-
wet een lacune bevat. Zij bepleit namelijk dat 
in het wetsvoorstel een bepaling moet worden 
opgenomen dat aanbestedende diensten 
moeten kunnen motiveren waarom zij beter 
in staat zouden zijn een taak of een bedrijfs-
proces uit te voeren dan marktpartijen.8 Dit is 
regeldrift ter compensatie van ondoelmatig 
overheidsbeleid. En dan vervolgens klagen 
over de voortschrijdende juridisering van het 
overheidsinkoopbeleid! 

mr. H.J. van der Horst

Aanbestedingsexpert

Noten
 1. Artikel 12 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24a 

lid 1 voorstel herziene Aanbestedingswet.

 2. Artikel 3 Instellingsbesluit directoraat-generaal 

Rijkswaterstaat 2013, Stcrt. 2013 nr. 7827.

 3. TK, vergaderjaar 1997-1998, 25 621 nr. 39.

 4. IOB Rapport nr. 338, Consulaire Dienstverlening 

doorgelicht 2007-2010.

 5. B. Baarsma c.s., Zelf doen of samen met anderen, 

Stichting voor Economisch Onderzoek der Univer-

siteit van Amsterdam, 2005.

 6. Besluit Omzetbelasting en compensatie van omzet-
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Twijfel aan doelmatigheid
De evaluatie van de Aanbestedingswet toont 
aan dat het beperken van het aantal inschrijvers 
effectief bijdraagt aan het verlagen van de aanbe-
stedingskosten. Vaker onderhands aanbesteden 
of de niet-openbare procedure toepassen is in dat 
licht bezien een gezonde keuze. Er dient echter 
ook gekeken te worden naar het aanbestedings-
resultaat. Draagt de keuze van procedure hier-
aan bij? De onderhandse aanbesteding biedt als 
voordeel dat de aanbesteder een afgewogen 
keuze kan maken van de partijen die hij uitnodigt. 
Bij een selectieprocedure heeft de aanbesteder 

veel minder grip op de samenstelling van het 
deelnemersveld. Dat geldt in het bijzonder voor 
loting. Maar ook bij het toepassen van selectie-
criteria blijken vaak onbedoelde of ongewenste 
effecten op te treden.
Loting genereert doorgaans een groot aan-
tal gegadigden dat voldoet aan de gestelde 
minimumeisen. Dat maakt de kans op een 
gunstige loting klein en vergroot de kans 
dat de beste stuurlui aan wal moeten blijven 
staan. Andersom roepen selectiemethoden 
die toezien op kwalitatieve of kwantitatieve 
competenties (vaak terechte) weerstand op bij 
het MKB. Opmerkelijk is dat maar zelden com-
petenties worden gevraagd als selectiecriteria 

die voorsorteren op de emvi-criteria die men 
wil toepassen.
De boodschap dat lokale of regionale bedrijven 
zijn afgevallen in de selectiefase valt zelden goed 
in de raadszaal van een gemeente. Zeker niet als 
de gemeente in kwestie het stimuleren van de 
lokale of regionale economie in haar beleid heeft 
opgenomen. Als dat een kardinaal punt is in het 
beleid van de aanbestedende dienst, dan zijn de 
onderhandse en de openbare procedure functi-
oneler dan een selectieprocedure die aanstuurt 
op het beperken van het aantal inschrijvers.

J.F.M. van Alphen

Bouwend Nederland, Zoetermeer
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