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in dit nuMMer:

gids proportionaliteit
uit voorschrift 3.5f gids proportionaliteit 

volgt dat voor het toetsen van de geschiktheids-

eisen die zien op technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid een aanbestedende 

dienst kerncompetenties vast dient te stellen. 

deze kerncompetenties moeten overeenkomen 

met de gewenste ervaring op essentiële punten 

van de opdracht. voorschrift 3.5g gids propor-

tionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst 

maximaal om één referentie per benoemde 

kerncompetentie mag vragen. Aanbestedende 

diensten dienen voorgaande voorschriften van de 

gids proportionaliteit toe te passen of te motive-

ren indien ze er vanaf wijken.1

de commissie over 
selectiecriteria
in advies 312 oordeelde de commissie nog 

dat het van de omstandigheden van het geval 

afhangt of het vragen van combinaties van 

kerncompetenties bij één referentiewerk als 

selectiecriterium zinvol is en er dus mag worden 

afgeweken van voorschrift 3.5g. de commissie 

bekwaamheid. Meer concreet werd gevraagd 

om referenties die voldeden aan vijf kerncompe-

tenties en daarnaast aan minimaal twee van vijf 

andere genoemde kerncompetenties. omdat de 

aanbesteders het selecteren van een gegadigde 

met ervaring met soortgelijke opdrachten als de 

onderhavige complexe opdracht erg belangrijk 

vonden, maakten de referenties ook deel uit van 

de selectiecriteria: gegadigden scoorden hierbij 

beter indien zij meer referenties per gevraagde 

kerncompetentie en meer referenties met een 

combinatie van meer kerncompetenties konden 

overleggen. een in de praktijk logische en gang-

bare methodiek van inkopers voor shortlisting. 

bij de behandeling van de klacht tegen deze 

selectiecriteria staat de commissie stil bij het 

proportionaliteitsbeginsel van artikel 1.10 Aw, het 

bepaalde over geschiktheidseisen en referenties 

in artikel 2.93 lid 3 Aw en de voorschriften 3.5f 

en 3.5g gids proportionaliteit. de commissie 

oordeelt dat hoewel in de opsomming van artikel 

concludeerde dat per geval gekeken moet wor-

den of sprake is van een zodanige samenhang van 

kerncompetenties dat het kunnen beschikken 

over een combinatie van competenties ontleend 

aan één referentiewerk een grotere mate van 

geschiktheid oplevert. de commissie overwoog 

hierbij dat bij een combinatie van kerncompe-

tenties als geschiktheidseis de toegang tot de 

opdracht kan worden geblokkeerd. het niet vol-

doen aan een geschiktheidseis leidt namelijk tot 

uitsluiting. bij selectiecriteria is geen sprake van 

absolute blokkade, omdat bij selectiecriteria met 

punten wordt gewerkt. hierdoor is er hoogstens 

sprake van een verminderde kans op toegang 

tot de gunningsfase indien meer partijen hebben 

ingeschreven dan vooraf is bepaald. 

de aanbesteders in de adviezen 393 en 401 

kozen ervoor om gegadigden te selecteren 

conform de nadere selectiemethode.2 in advies 

3933 dienden de gegadigden als geschiktheids-

eis te beschikken over voldoende technische 

Nadere selectie van gegadigden: 
welke methode is toelaatbaar?
de commissie van aanbestedingsexperts heeft aanbesteders 
met haar adviezen 393 en 401 in een lastig parket gebracht. 
de commissie oordeelde – in afwijking van haar eerdere advies 
312 – dat een selectiemethode waarbij hoger wordt gescoord 
met meer referenties per gevraagde kerncompetentie of meer 
referenties met een combinatie van meer kerncompetenties in 
strijd is met de ratio van de gids proportionaliteit en dus niet is 
toegestaan. aanbesteders geven aan dat het hierdoor moeilijk 
wordt om gegadigden nader te kunnen selecteren. Zij hebben 
het gevoel dat ze steeds uitkomen op de enige andere optie 
van shortlisten: loting. Zowel aanbesteders als marktpartijen 
ervaren dit als frustrerend. Wij gaan in dit artikel na of deze 
veronderstelling van aanbesteders juist is en wat dit betekent 
voor de praktijk. 

M A A r t  2 0 1 8  /  n r .  2

1 nadere selectie van gegadigden: welke methode is toelaatbaar? 3 do’s en don’ts van inkopen in het 

sociaal domein  4 rechtsbescherming voor inschrijvers: werk aan de winkel voor de (europese) wetge-

ver! 6 dE Zaak: opstalrecht voor een WKo-installatie
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1.10(2) Aw geen melding wordt gemaakt van 

selectiecriteria, dit artikel ook van toepassing is 

op selectiecriteria. de opsomming van artikel 

1.10(2) Aw is namelijk niet-limitatief. de commis-

sie vervolgt dat in het verlengde daarvan de gids 

proportionaliteit en de voorschriften 3.5f en 

3.5g gids proportionaliteit over geschiktheids-

eisen ook van toepassing is op selectiecriteria. in 

paragraaf 3.5.3. gids proportionaliteit is name-

lijk bepaald: ‘de selectiecriteria kunnen inhoudelijk 

in beginsel vergelijkbaar zijn met de geschiktheids-

eisen zoals deze bij een openbare procedure worden 

gesteld’. 

in afwijking van haar Advies 312 concludeert de 

commissie dat de gestelde selectiecriteria in 

strijd zijn met de ratio van de gids proportiona-

liteit: hoewel selectiecriteria de toegang tot de 

opdracht niet blokkeren, bevoordelen dergelijke 

selectiecriteria namelijk wel (grote) ondernemin-

gen met meer ervaring ten opzichte van kleinere 

ondernemingen of toetreders. de commissie 

overweegt dat zij in Advies 312 heeft geabstra-

heerd van de vraag of de selectiesystematiek in 

die zaak ertoe leidde dat grote ondernemingen 

werden bevoordeeld ten opzichte van het MKb. 

bij nader inzien is het effect van een dergelijke 

selectiesystematiek dat grote bedrijven in het 

voordeel zijn, waardoor een dergelijke systema-

tiek in strijd is met de ratio van de gids proporti-

onaliteit. indien meer ervaring gewenst is of een 

combinatie van kerncompetenties belangrijk is, 

kan dit volgens de commissie gemotiveerd via de 

geschiktheidseisen worden gevraagd. de com-

missie sluit hiermee naar onze mening de weg af 

om überhaupt af te wijken van de voorschriften 

3.5f en 3.5g gids proportionaliteit bij selec-

tiecriteria. Maar hoe moet een aanbestedende 

dienst dan geschikte kandidaten nader selecte-

ren?

Selectiecriteria in de praktijk 
volgens de commissie
de commissie geeft als antwoord op deze 

vraag een aanbeveling: als meer ervaring of een 

combinatie van (kern)competenties belangrijk 

is voor een opdracht, dan kan dit gemotiveerd in 

de geschiktheidseisen worden verdisconteerd. 

Als het vervolgens gaat om nadere selectie van 

gegadigden,4 dan kunnen selectiecriteria wor-

den gehanteerd die zien op competenties die geen 

kerncompetenties zijn. het betreft hier wensen 

die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

de opdracht, maar wel meerwaarde bieden voor 

de aanbestedende dienst. ook hierbij geldt dat 

de criteria in overeenstemming moeten zijn met 

de ratio van de gids proportionaliteit en (grote) 

ondernemingen met meer ervaring niet bevoor-

deeld mogen worden ten opzichte van andere 

geschikte ondernemingen, aldus de commissie. 

deze aanbeveling klinkt als een oplossing, maar 

bij de praktische uitwerking loopt het ons inziens 

spaak. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld een 

opdracht voor het exploiteren van een multi-

functioneel gebouw met ijsbaan, zwembad en 

fitnessruimte en een kleine horecagelegenheid. 

Kerncompetenties zullen zien op ervaring 

met exploitatie van de drie hoofdzaken. een 

selectiecriterium zou kunnen zijn dat een partij 

ervaring heeft met het exploiteren van horeca. 

dit voldoet in beginsel aan de eerder genoemde 

aanbeveling van de commissie nu dit ziet op een 

competentie die geen kerncompetentie is, maar 

daarbij passen twee kanttekeningen. ten eerste 

wensen inkopers juist op belangrijke elementen 

partijen nader te kunnen selecteren en dus op 

competenties die wel kerncompetenties zijn. ten 

tweede wringt dit voorbeeld (net als de meeste 

denkbare voorbeelden) met de opmerking van de 

commissie dat selectiecriteria niet op voorhand 

(grote) ondernemingen mogen bevoordelen ten 

opzichte van andere geschikte ondernemingen. 

het zullen immers met name de grote onderne-

mingen zijn aan deze wens voldoen en daardoor 

op dit selectiecriterium beter scoren. 

Hoe dan wel?
gelet op de redenering van de commissie beves-

tigen wij de veronderstelling van aanbesteders in 

de inleiding: de meest veilige selectiemethode is 

loting onder de gegadigden die aan de geschikt-

heidseisen voldoen. dit is toegestaan op grond 

van de Memorie van toelichting en tevens als 

optie benoemd door de commissie. bevredigend 

is dit niet. Wij menen dat de commissie de plank 

heeft misgeslagen bij dit advies en inkopers wel 

degelijk meer opties hebben om te shortlisten, 

bijvoorbeeld zoals op de wijze waarop de aan-

besteders in de adviezen 393 en 401 hebben 

gedaan. 

een eerste kanttekening hebben wij bij het feit 

dat de commissie het rechtskader voor geschikt-

heidseisen en selectiecriteria gelijk trekt via de 

gids proportionaliteit. de regels voor selectie-

criteria gaan qua aantal en uitwerking minder ver 

dan de regels die zien op geschiktheidscriteria. 

dit is ook niet gek, nu geschiktheidscriteria een 

ander doel hebben dan selectiecriteria: selec-

tiecriteria komen pas in beeld indien een nadere 

selectie moet worden gemaakt van een te grote 

groep geschikte ondernemers. het doel is om 

van de gegadigden die aan de geschiktheidseisen 

voldoen, degene te selecteren die het meest 

geschikt zijn. in dat opzicht dienen de toepas-

selijke regels ook juist van elkaar af te wijken en 

dienen selectiecriteria ook minder proportioneel 

te zijn om tot een nadere selectie te kunnen 

komen.5 sterker nog, als de uitleg van de com-

missie wordt gevolgd, wordt de systematiek van 

selectiecriteria zinledig en vervalt de facto het 

verschil tussen openbare procedures enerzijds 

en de procedures met een mogelijke nadere 

selectiefase6 anderzijds.

verder menen wij dat de commissie te veel 

waarde hecht aan het bepaalde in de gids pro-

portionaliteit alsook deze te strikt uitlegt voor 

selectiecriteria. het bepaalde in de gids propor-

tionaliteit geldt in de eerste plaats als richtsnoer: 

als een aanbestedende dienst wenst af te wijken, 

dan kan dit gemotiveerd. de commissie past het 

bepaalde in de gids proportionaliteit analoog toe 

op selectiecriteria en concludeert vervolgens 

dat de afwijkingsmogelijkheden wel gelden voor 

geschiktheidseisen, maar niet voor selectiecri-

teria. dit betekent dat de soepelere regels uit de 

europese aanbestedingsrichtlijnen en Aanbeste-

dingswet door middel van de gids proportionali-

teit de facto even strikt worden als de regels voor 

geschiktheidseisen. 

Als advies aan inkopers geven wij dan ook mee 

dat er per opdracht goed gekeken moet worden 

of er objectieve redenen zijn om te shortlisten aan 

de hand van een combinatie van kerncompeten-

ties of meer referenties per kerncompetentie. 

Zo ja, dan is dit ons inziens toegestaan zolang de 

shortlisting maar op een objectieve en niet-dis-

criminerende wijze plaatsvindt.7de commissie 

acht dit niet toegestaan, maar wij menen dat het 

feit dat het MKb minder makkelijk kan voldoen 

aan de selectiecriteria nog niet betekent dat er 

sprake is van discriminatoire eisen. het laatste 

woord is in ieder geval aan de rechter. 

mr. l. Bozkurt (akd N.V.) en mr. k.a.M. van 

kampen (Van kampen advocatuur)

Noten
1.   Zie artt. 1.10(4), 1.13(4) en 1.16(4) Aw.

2.   Memorie van toelichting Aanbestedingswet  

nr. 32 440, nr. 3 p. 86-87. 

3.   Advies 401 ziet op een vergelijkbare kwestie. 

4.   niet-openbare procedure, de mededingings-

procedure met onderhandeling en de innovatieve 

partnerschap procedure. 

5.   Zie tevens annotatie in JAAn 2015/167 van mr.  

g. ’t hart op advies 52 van commissie van Aanbeste-

dingsrechtexperts. 

6.   het gaat dan hierbij om de niet-openbare procedure, 

de concurrentiegerichte dialoog, de mededingings-

procedure met onderhandeling en de procedure van 

het innovatiepartnerschap. 

7.   Artikel 2.100 AW. 
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