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Achtergrond: 

Nederland Circulair in 2050



 September 2016 | Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 | 
Transitie naar volledig circulaire economie.

 Januari 2017 | Nationaal Grondstoffenakkoord | vijf prioritaire sectoren |
Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen.

 Januari 2018 | Transitieagenda Circulaire Bouweconomie |
 2018-2021
 2021-2030
 2030-2050

 Februari 2019 | Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie |



Relevante regelgeving



Europese en Nationale regelgeving

Implementatie richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU:

• (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012
• via Aanbestedingsbesluit:

• Gids Proportionaliteit
• Aanbestedingsreglement werken (ARW) 2012

• eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid aanbestedende diensten



Algemene beginselen
Gelijkheidsbeginsel

Iedereen moet objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie krijgen.

Non-discriminatie
Er mag geen onderscheid naar nationaliteit gemaakt worden.

Transparantie
Vooraf moet met een voor alle inschrijvende partijen duidelijk zijn wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk 
worden gemotiveerd.

Proportionaliteit
Technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in 
verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.



Duurzaam aanbesteden:

Welke procedure kiezen?

Hoe duurzaamheid uit te vragen?



 Openbare procedure (openbare aanbesteding), art.2.26 

 Niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie), art.2.27 

 Concurrentiegerichte dialoog, art.2.28 en 2.29

 Mededingingsprocedure met onderhandeling, art.2.30 en 2.31

 Procedure van het innovatiepartnerschap, art.2.31a en 2.31b

 Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, art.2.32 t/m 2.37

 Opdrachten voor bijlage XIV diensten, art.2.38 en 2.39

 Procedure van een prijsvraag, art. 2.42 en 2.43

 Procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst, art.2.44 t/m 2.47

 Procedure voor een dynamisch aankoopsysteem, art.2.48 t/m 2.50

 Voorbehouden opdracht, art.2.82

 Elektronische veiling, art.2.117 t/m 2.125
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Keuze voor procedure | Aanbestedingswet 2020

Artikel 1.4 Aanbestedingswet 2020
1. Een aanbestedende dienst […] bepaalt op basis van objectieve criteria:

a. de keuze voor de wijze waarop de aanbestedende dienst […] voornemens is de overeenkomst tot stand te 

brengen;

b. de keuze voor de ondernemer of ondernemers die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.

2. De aanbestedende dienst […] draagt zorg voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de 

publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het eerste lid.

3. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf verstrekt een ondernemer op diens schriftelijk verzoek de 

motivering van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde keuze.



Gangbare procedures | Gids Proportionaliteit

Voorschrift 3.4 A:

Per opdracht bezien welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is, waarbij hij in ieder geval acht 
slaat op de volgende aspecten:

• omvang van de opdracht;
• transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
• aantal potentiële inschrijvers;
• gewenst eindresultaat;
• complexiteit van de opdracht;
• type van de opdracht en het karakter van de markt. 



Europese drempelwaarden 2020-2021



Gangbare procedures | Gids Proportionaliteit



Duurzaamheidsaspecten d.m.v. ‘reguliere’ aanbestedingsprocedures



Openbare (artikel 2.26 Aanbestedingswet 2020) of niet-openbare procedure (artikel 2.27 Aanbestedingswet 2020)

9 offertes

Beoordeling 9 x aanbestedende dienst op: 
geschiktheid, uitsluitingsgronden én 
gunningscriteria (prijs/kwaliteit) 

winnende 
inschrijver

Beoordeling 9 x aanbestedende dienst op: 
geschiktheid, uitsluitingsgronden en selectiecriteria 

9 aanmeldingen

5 inschrijvingen

Beoordeling 5 x aanbestedende dienst op: 
gunningscriteria (prijs/kwaliteit)

winnende 
inschrijver



Openbare / niet-openbare procedure

Artikel 2.114 Aanbestedingswet |

EMVI

a. beste prijs-kwaliteitverhouding;
b. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten;
c. laagste prijs.

Keuze voor laagste prijs motiveren!



Openbare / niet-openbare procedure

Artikel 2.115 Aanbestedingswet 2012 |

• Criteria beste prijs-kwaliteitverhouding, houden verband met het voorwerp van de overheidsopdracht en 
kunnen onder  meer betreffen:

(…)
e. sociale, milieu- en innovatieve kenmerken;
(…)

• Zelfs als factoren die geen deel uitmaken van de materiële basis van een werk mogen die bij de beoordeling van 
de gunningscriteria worden betrokken



Gemiste kans

Voorschrijven als minimumeisen in 
technische specificaties

Uitdagen/uitnodigen om 
innovatief/duurzaam mee te denken

selectiefase

Voorbeeld niet-openbare procedure

inschrijvingsfase

geschiktheid 
(inschrijver)

Selectie
(inschrijver)

minimumeis 
(knock out)

Gunningscriterium 
(inschrijving) 



Aandachtspunten

• Gunningscriteria dienen op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te worden geformuleerd zodat: 

• alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen; en
• de aanbestedende dienst in staat is om na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria

• Gunningscriteria in redelijke verhouding tot aard en de omvang van de opdracht en  afgestemd op wat de relevante markt 
kán bieden. 

Aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie en proportionaliteit | 



Voorbeeld circulair gunningscriterium – Tijdelijke rechtbank Amsterdam |

Doelstelling opdrachtgever: de tijdelijke rechtbank is een noodzakelijk tussenstap in het proces om een nieuwe rechtbank te bouwen. Voor de 

opdrachtgever is het een belangrijke succesfactor dat er uiteindelijk zo min mogelijk materiaal wordt verspild.

Criterium: de mate waarin en de wijze waarop in het ontwerp rekening wordt gehouden met het minimaliseren van de verspilling van materiaal

gelet op het tijdelijk karakter van de huisvesting en ontmanteling na de gebruiksperiode van circa vijf jaar. 

Aandachtspunt:

• de toepassing van een circulaire ontwerpfilosofie in het ontwerp;

• milieu impact van de toegepaste materialen gelet op zo hoogwaardige mogelijke verwerking na ontmanteling;

• aantoonbaarheid, controleerbaarheid van demontageconcept gelet op de ontwerpfilosofie en milieu-impact.



Voorbeeld combinatie minimumprestatie niveau + circulair gunningscriterium – Rijkskantoor de Knoop Utrecht |



Concurrentiegerichte dialoog



Tot 2004 | geen concurrentiegerichte dialoog

“kopers weten [wel] wat hun behoeften zijn, maar [hebben] vooraf geen idee [wat] de beste technische oplossing
is om in die behoeften te voorzien. Dat geldt met name voor zeer ingewikkelde en zich voortdurend verder
ontwikkelende sectoren, zoals de geavanceerde technologie. In dergelijke gevallen is het dus noodzakelijk dat de
opdracht wordt besproken en dat tussen kopers en leveranciers wordt overlegd. De in de communautaire
richtlijnen betreffende de ‘klassieke’ sectoren vastgelegde procedures laten evenwel zeer weinig ruimte voor
overleg tijdens de aanbestedingsprocedure en worden derhalve als rigide voor dit soort situaties beschouwd.

Europese Commissie 1998:



Concurrentiegerichte dialoog



Concurrentiegerichte dialoog | Richtlijn 2014/24 | Aanbestedingswet 2012

Artikel 2.28, 2.29, 2.110 e.v. Aanbestedingswet 2012 |

 Niet meer alleen voor “bijzonder complexe opdracht”. 

 Toegepast indien:

a) niet kan worden voorzien in behoefte aanbestedende dienst door aanpassing van 
gemakkelijk beschikbare oplossingen;

b) onder meer sprake is van ontwerp- of innovatieve oplossingen; 
c) de opdracht wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, 

complexiteit of juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden 
risico’s niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen; 

d) de aanbestedende dienst de technische specificaties niet nauwkeurig kan vaststellen



Innovatiepartnerschap



Procedure van het innovatiepartnerschap 

Artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 | 

“innovatie: de toepassing van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, nieuwe of aanmerkelijk verbeterde dienst of 
nieuw of aanmerkelijk verbeterd proces.”

Oftewel: een behoefte waarin markt nog niet voorziet.

Artikel 2.31a, 2.31b, 2.126b Aanbestedingswet 2012 | 

 Opdracht die is gericht op de ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product of werk of een innovatieve dienst welke 
niet reeds op de markt beschikbaar is en waarbij door middel van onderhandelingen met een of meer van hen naar 
definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt.

 Drie fasen:
1) Aanbestedingsfase: meedingen naar partnerschap;
2) Onderzoek & ontwikkeling  | (nader) onderzoek/ontwikkelen (innovatieve) oplossing;
3) Commerciële inkoop | aankoop innovatief product, dienst of proces



Marktconsultatie



Marktconsultatie

Artikel 2.25 Aanbestedingswet 2012 |

• Marktconsultatie is mogelijk, maar niet verplicht

• Gesloten of open, schriftelijk of mondeling, interactief of niet-interactief of een combinatie

• Gelijkheids-, transparantie-, proportionaliteits- en non-discriminatiebeginsel 



Tips & Tricks



 Opdrachtbeschrijving: laat ruimte voor innovatieve oplossingen vs. geef voldoende 
informatie om aard en omvang opdracht te kunnen bepalen.

 Gunning: formuleer gunningscriteria met sociale-, milieu- en innovatieve kenmerken 
(niet slechts als minimumeis!)

 Selectie: pas criteria toe inzake het potentieel van de kandidaten op (bijvoorbeeld) 
vermogen om vernieuwende of duurzame oplossingen te ontwikkelen en toe te 
passen.

 Innovatiepartnerschap: beschrijf in aanbestedingsstukken de behoefte en waarom 
deze niet kan worden vervuld met bestaande producten, werken of diensten.

 Kies voor concurrentiegerichte dialoog bij complexe geintregreerde opgaven waar 
duurzaamheid, circulariteit en innovatie deel van uitmaken;

Tips & tricks



MAURITSHUIS DEN HAAG

Tjinta.terlien@croonadvocaten.nl

06 30780321

mailto:louisa.engels@croonadvocaten.nl
tel:06%2044426237
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