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1 Inleiding 

In de Aanbestedingswet is het proportionaliteitsbeginsel opgenomen. Dit beginsel bepaalt dat aanbeste-

dende diensten bij het formuleren van de eisen van een aanbesteding rekening moeten houden met de 

aard en omvang van de opdracht. Deze eisen moeten proportioneel zijn ten opzichte van de aangeboden 

opdracht. Ter verduidelijking van het beginsel zou de Gids Proportionaliteit worden opgesteld met Best 

Practices. 

Begin februari 2012 is het wetsvoorstel Aanbestedingswet in de Tweede Kamer behandeld. Daarbij is 

een amendement aangenomen, waarin is bepaald dat de Gids Proportionaliteit bij algemene maatregel 

van bestuur zal worden aangewezen als verplicht te volgen richtsnoer. De Minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft hierbij aangegeven dat in de Gids Proportionaliteit enkele 

aanpassingen gemaakt moesten worden om de Gids geschikt te maken als wetgevend instrument. Daar-

om is de gids uitgebreid met voorschriften voor proportionaliteit. 

Met de voorschriften in de Gids Proportionaliteit weten aanbestedende diensten hoe te voldoen aan het 

proportionaliteitsbeginsel. Wanneer een aanbestedende dienst reden ziet om van de voorschriften af te 

wijken, zal deze moeten uitleggen waarom deze afwijkende eisen worden gebruikt; het ‘pas toe of leg 

uit’-principe. Dit geeft helderheid voor inschrijvers en kan onnodige juridische procedures voorkomen. 

In opdracht van het ministerie van EL&I heeft SIRA Consulting het project ‘Lasteneffecten van de Gids 

Proportionaliteit’ uitgevoerd. In dit project zijn de effecten op uitvoeringslasten (UL) voor de overheid 

en de administratieve en overige lasten (AL en OL) voor bedrijven gekwantificeerd. Het gaat hierbij om 

lasten als gevolg van de wettelijke aanwijzing voor het toepassen van de Gids Proportionaliteit als ver-

plicht te volgen richtsnoer. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in de onderliggende rap-

portage.
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2 Uitgangspunten en werkwijze 

Het project is uitgevoerd in drie fasen. Deze fasen worden in de onderstaande alinea’s toegelicht. Hier-

bij is ook beschreven welke uitgangspunten zijn gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek. 

Fase 1. Analyse van de Gids Proportionaliteit 

Voor elk van de voorschriften uit de Gids is kwalitatief beschreven welke effecten worden verwacht op 

de (administratieve) lasten voor bedrijven en aanbestedende diensten. Het overzicht met de voorschrif-

ten en de te verwachten effecten zijn met de opdrachtgever besproken. 

Fase 2. Kwantificeren van de (administratieve) lasten 

Voor elk voorschrift met kwantitatieve effecten is met het Kostenmodel Aanbesteden een berekening 

gemaakt van de wijziging van de AL en OL voor bedrijven en de UL van de aanbestedende diensten. Voor 

het maken van de berekeningen is gebruik gemaakt van de modellen en aannames uit het onderzoek 

‘Lastenontwikkeling Aanbestedingsbeleid’1. Hierdoor worden alleen de veranderingen in de structurele 

lasten voor bedrijven en aanbestedende diensten gekwantificeerd. Eventuele effecten op de initiële 

lasten worden alleen kwalitatief beschreven. In het begin zal het aanbestedende diensten bijvoorbeeld 

meer tijd kosten om invulling te geven aan de voorschriften omdat zij hiermee nog geen ervaring heb-

ben en de voorschriften verder moeten worden geconcretiseerd, onder andere door jurisprudentie. Deze 

extra tijd is niet meegenomen in de berekeningen van de lasteneffecten. 

Een mogelijk indirect effect van de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, een toename in het aan-

tal inschrijvers2, kan niet worden doorgerekend in dit onderzoek. Het is namelijk niet duidelijk of er 

daadwerkelijk een toename zal zijn en in welke mate dit dan zou gebeuren. 

De resultaten van deze fase zijn getoetst in twee interviews met aanbestedende diensten. Het aantal 

interviews was beperkt vanwege de beschikbare doorlooptijd van het onderzoek. 

Fase 3. Consolideren resultaten in een eindrapportage 

De resultaten en uitgangspunten van het onderzoek zijn samengevat in deze rapportage. Deze rapporta-

ge is afgestemd met de opdrachtgever van het ministerie van EL&I. 

                                                      

1 ‘Lastenontwikkeling Aanbestedingsbeleid’, SIRA Consulting, augustus 2009. 

2 Door de voorschriften kunnen in aanbestedingsprocedures minder eisen worden gesteld. Dit kan barrières wegnemen waardoor er bij 

openbare aanbestedingen mogelijk meer partijen zullen inschrijven. Hiermee zouden de lasten kunnen stijgen. 
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3 Berekening van de lasteneffecten 

In dit hoofdstuk worden de lasteneffecten besproken van de voorschriften in de Gids Proportionaliteit. 

3.1 Overzicht van de voorschriften 

Op basis van het onderzoek is gebleken dat niet alle voorschriften ook directe effecten hebben op de 

(administratieve) lasten voor bedrijven en aanbestedende diensten. De  twee voornaamste redenen 

hiervoor zijn: 

� Het voorschrift heeft geen invloed op de procedure van aanbestedingen. Zo eist de Gids 

Proportionaliteit bijvoorbeeld dat de waarde van een referentie ten hoogste 60% van het 

geraamde bedrag van de opdracht bedraagt. Hoewel inschrijvers hierdoor mogelijk meer keuze 

hebben in referenties, verandert dit niets aan de procedure en de tijd die het de inschrijver kost 

om de referentie op te stellen en voor de aanbestedende dienst om deze te beoordelen. 

� Het voorschrift sluit aan bij de huidige praktijk. Hierdoor is het directe lasteneffect van het 

voorschrift in de praktijk nihil. Dit is bepaald aan de hand van de opgenomen handelingen in het 

Kostenmodel Aanbesteden. 

Daarnaast kunnen de voorschriften effecten hebben op de lasten van bedrijven en  aanbestedende 

diensten die niet kwantificeerbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer: 

� De effecten erg klein zijn. Bijvoorbeeld het wel of niet meenemen van factultatieve 

uitsluitingsgronden in de Eigen Verklaring. Zowel voor bedrijven als de aanbestedende diensten is 

het verschil in de benodigde tijd voor deze handeling te klein om te berekenen. 

� De effecten onbekend zijn. Zo geeft de Gids aan dat vergoedingen moeten worden aangeboden 

indien een deel van de opdracht al tijdens de aanbesteding moet worden uitgevoerd door de 

inschrijvers. Dit wordt nu ook al wel gedaan, maar het zal pas door de juriprudentie duidelijk 

worden of er nu teveel of te weinig vergoedingen worden gegeven ten opzichte van wat 

proportioneel wordt geacht. 

In de onderstaande tabel is aangegeven van welke van de 28 voorschriften lasteneffecten kunnen 

worden verwacht. De genoemde UL voor de overheid betreft de lasten voor de aanbestedende diensten. 

Tabel 1. Overzicht aantallen voorschriften die mogelijk lasteneffecten veroorzaken. 

 

 

In bijlage I is het overzicht bijgevoegd met de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit. In het 

overzicht zijn voor alle voorschriften de mogelijke lasteneffecten kwalitatief beschreven. In de 

volgende paragraaf zijn de kwantitatieve gevolgen van deze lasteneffecten weergegeven. 

AL/OL bedrijven UL overheid

Geen effect op de procedure van aanbestedingen 12 12

Sluit aan bij de huidige praktijk en heeft daarom geen effect 4 3

Kwantificeerbare effecten op de (administratieve) lasten 9 10

Wel effect maar niet kwantificeerbaar 3 3

Totaal 28 28

Type lasteneffect Aantal voorschriften
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3.2 Kwantitatieve effecten 

De voorschriften uit de Gids Proportionaliteit geven netto een reductie van de (administratieve) lasten. 

Deze reductie bedraagt naar schatting: 

� € 0,2 miljoen per jaar op de administratieve lasten voor bedrijven. 

� € 12,6 miljoen per jaar op de overige lasten voor bedrijven. 

� € 5,4 miljoen per jaar op de uitvoeringslasten voor aanbestedende diensten. 

In de onderstaande tabel zijn de voorschriften opgenomen die een significant kwantificeerbaar effect 

hebben op de (administratieve) lasten. De nummers van de voorschriften corresponderen met de num-

mers in de Gids Proportionaliteit en in de bijlage van deze rapportage. De kosten voor het toelichten 

van afwijkingen is weergegeven in het tweede deel van deze paragraaf. In de tabel kunnen de lastenef-

fecten niet kwantitatief per voorschrift worden weergegeven omdat enkele van de lasteneffecten elkaar 

beïnvloeden. Daarom is per voorschrift kwalitatief aangegeven hoe deze de lasten beïnvloed. 

Tabel 2. Overzicht voorschriften met lasteneffecten exclusief het toelichten van afwijkingen. 

 

 

Op basis van de bovenstaande tabel komt naar voren dat: 

� Het voornaamste deel van lastenreductie voor bedrijven voor rekening komt van de overige las-

ten. De reden hiervoor is dat in de eerdere onderzoeken naar de lasten van aanbesteden waarbij 

dit onderzoek aansluit, alleen aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsgrens tot de AL 

zijn gerekend. Het grootste deel van de aanbestedingen in Nederland valt echter onder deze 

grens waardoor ook het aandeel van de reductie overige lasten betreft3. 

� Het voorschrift dat het meest bijdraagt aan de lastenreductie is voorschrift 3.4A. Door de Gids 

Proportionaliteit zal voor een beperkt deel van de opdrachten waarvoor een nationale openbare 

aanbesteding wordt gedaan, gekozen worden om een meervoudige onderhandse aanbesteding te 

                                                      

3 Door de komst van de Aanbestedingswet behoren alle informatieverplichtingen met betrekking tot aanbestedingen tot de Admini-

stratieve lasten. Dit betekent dat de totale AL van het ministerie van EL&I stijgen met € 1.092 miljoen per jaar. Daarnaast valt ook de 

volledige reductie van de Gids Proportionaliteit, € 12,8 miljoen per jaar, onder de AL voor bedrijven. 

Voorschrift Effect van het voorschrift AL bedrijven OL bedrijven UL overheid

3.4A Verschuiving naar minder zware procedures neutraal reductie reductie 

3.5B Minder geschiktheidseisen aan inschrijvers reductie reductie reductie

3.5C
Geen geschiktheidseisen voor bekende inschrijvers 

bij meervoudig onderhandse procedure
neutraal reductie reductie

3.5E-1 Minder accountantsverklaringen reductie reductie reductie

3.5E-2 Minder accountantsverklaringen reductie reductie reductie

3.5G-1 Minder referenties gevraagd reductie reductie reductie

3.5H Minder eisen aan samenwerkingsverbanden reductie reductie reductie

3.9C Integraal gebruik paritair opgestelde contracten reductie reductie reductie

4.2 Beperking van de vormvereisten reductie reductie reductie

€ 188.500 € 12.613.200 € 5.354.300Totaal
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doen. De voornaamste redenen dat dit lagere lasten geeft, zijn dat er minder bedrijven bij de 

procedure zijn betrokken en dat de eisen aan deze procedure minder zwaar zijn. 

Afwijken van de voorschriften: toelichten 

Naast de directe effecten van de voorschriften zullen er ook lasten ontstaan indien een aanbestedende 

dienst afwijkt van het gestelde voorschrift. Als dit gebeurt, geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dit 

betekent dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsdocumenten moet uitleggen waarom er van 

het voorschrift wordt afgeweken. Deze toelichting moet worden opgenomen in de aanbestedingsdocu-

menten. 

Op het moment dat de Gids Proportionaliteit als verplichting van kracht wordt, zullen aanbestedende 

diensten voor het eerst deze toelichtingen moeten opstellen waar dat nodig is. De tijd die aanbesteden-

de diensten nodig hebben om deze toelichtingen op te stellen, zal mettertijd afnemen omdat: 

� De aanbestedende diensten krijgen meer ervaring in het opstellen van dergelijke teksten. 

� Door jurisprudentie zullen eventuele onduidelijkheden in de voorschriften zijn weggenomen. 

� Aanbestedende diensten zullen steeds vaker met situaties te maken krijgen waarvoor al eerder 

een toelichting is geschreven. Deze teksten kunnen dan worden hergebruikt. 

Geschat wordt dat het aanbestedende diensten uiteindelijk per afwijking circa 15 minuten kost om deze 

afwijking in de aanbestedingsdocumenten toe te lichten. 

Hoe vaak een dergelijke afwijking zal voorkomen, is niet direct vast te stellen. De algemene verwach-

ting is dat de voorschriften in de Gids Proportionaliteit in 95% van de situaties volstaan. Per voorschrift 

kan dit echter verschillen. In het onderzoek is daarom een schatting gemaakt op basis van de volgende 

twee uitgangspunten: 

� Voor enkele specifieke voorschriften wordt verwacht dat aanbestedende diensten hierbij meer 

dan 5% zullen blijven afwijken omdat dit in sommige situaties proportioneel is. Hiertoe zijn alle 

voorschriften doorgenomen en is bij de relevante voorschriften een percentage aangegeven van 

het aantal afwijkingen dat wordt verwacht. Dit geeft naar schatting 10.000 toelichtingen per 

jaar. 

� Daarnaast zal ook van de overige voorschriften nog af en toe worden afgeweken. Hiertoe wordt 

aangenomen dat bij 5% van alle 78.815 aanbestedingen een afwijking voorkomt waarop een toe-

lichting noodzakelijk is. Dit zijn bijna 4.000 toelichtingen per jaar. 

De totale structurele uitvoeringslasten voor het toevoegen van toelichtingen bij afwijkingen worden 

hiermee geschat op € 262.500 per jaar4. 

 

                                                      

4 Dit is berekend als 14.000 x 15/60 * € 75 (uurtarief zoals opgenomen in Kostenmodel Aanbesteden). 
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4 Samenvatting en conclusies 

1. De (administratieve) lasten voor bedrijven zullen door de Gids Proportionaliteit dalen met onge-

veer € 12,8 miljoen per jaar. 

Het voornaamste deel van de reductie betreft de overige lasten voor bedrijven. Deze reductie is voor-

namelijk het gevolg van de verschuiving van enkele aanbestedingen naar minder zware procedures. Het 

aandeel van de AL in deze reductie blijft voor bedrijven beperkt tot € 0,2 miljoen per jaar. 

2. De uitvoeringslasten van aanbestedende diensten zullen met circa € 5,1 miljoen per jaar dalen 

door de Gids Proportionaliteit. 

Het netto-effect van de Gids Proportionaliteit wordt voor aanbestedende diensten geschat op een re-

ductie van circa € 5,1 miljoen per jaar. Ook hier wordt de voornaamste reductie bereikt door het ge-

bruik van minder zware aanbestedingsprocedures. Onderdeel van dit netto-effect is ook een lastentoe-

name doordat aanbestedende diensten moeten toelichten wanneer zij afwijken van een voorschrift. 

Deze toename wordt geschat op € 262.600 per jaar. 

3. De Gids Proportionaliteit zal leiden tot een toename van de initiële lasten. 

De voorschriften in de Gids Proportionaliteit zullen in de eerste jaren leiden tot een toename van de 

lasten voor zowel bedrijven als aanbestedende diensten. Deze stijging komt doordat de voorschriften in 

de Gids niet altijd een concrete afbakening kennen. De eerste jaren zullen deze worden geconcretiseerd 

door jurisprudentie. De hiervoor noodzakelijke beroepszaken kunnen hoge kosten met zich mee brengen 

voor zowel bedrijven als aanbestedende diensten. 

Deze eenmalige kosten kunnen worden beperkt door bij geschillen over de voorschriften niet direct een 

juridische procedure te starten. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van 

aanbestedingsexperts die bepaalt of gestelde eisen wel of niet proportioneel zijn. Hoewel de uitspraken 

van de Commissie van aanbestedingsexperts niet bindend zullen zijn, zullen zij wel voldoende gezag-

hebbend moeten zijn. Alleen zo kan worden voorkomen dat vergelijkbare zaken opnieuw voor de Com-

missie worden gebracht of alsnog onnodige beroepszaken worden gestart. 

4. Vooral minder ervaren aanbestedende diensten zullen de lastenreductie merken. 

Naar mate een aanbestedende dienst meer ervaring heeft met het uitvoeren van aanbestedingen, blijkt 

dat de uitvoering hiervan meer aansluit bij de voorschriften in de Gids Proportionaliteit. De lasteneffec-

ten voor dergelijke organisaties zijn dan ook kleiner dan voor organisaties die hier minder ervaring mee 

hebben. Dit betekent dat zij slechts beperkt de reducties zullen merken, maar wel te maken krijgen 

met de initiële toename door afwijkingen. Waar ervaren aanbestedende diensten nu al minder vaak 

afwijken van de voorschriften in de Gids Proportionaliteit, zijn eventuele afwijkingen al overwogen.  
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Bijlage I Overzicht van de voorschriften 

In deze bijlage is een tabel opgenomen met daarin alle voorschriften uit de Gids Proportionaliteit. Bij 

elk voorschrift is kwalitatief beschreven welke lasteneffecten worden verwacht. Op deze beschrijvingen 

zijn de berekeningen in het Kostenmodel Aanbesteden gebaseerd. 
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Nr. Voorschrift voorschrift uit de Gids Proportiona-

liteit 

AL/OL Be-

drijven 

UL Overheid Toelichting mogelijk lasteneffect 

1 3.3A Bij raamovereenkomsten wordt niet 

verplicht om personeel, materieel of 

materiaal beschikbaar te houden 

zonder omzetgarantie of vergoe-

ding. 

neutraal neutraal Dit voorschrift zal de lasten voor bedrijven tijdens de uitvoering van de opdracht beperken. Deze lasten vallen echter 

buiten de kaders van het onderzoek. Grofweg 1/3 van alle nationale en Europese aanbestedingen zijn raamcontracten. 

2 3.3B Bij raamovereenkomsten met 

meerdere partijen maakt de aanbe-

stedende dienst in de aankondiging 

duidelijk welke werkzaamheden in 

welk tijdsbestek moeten worden 

uitgevoerd en hoe de werkzaamhe-

den over de ondernemers zullen 

worden verdeeld. 

neutraal toename 

door toelich-

ting bij 

afwijking 

Ondernemers geven aan dat met deze punten in aanbestedingen niet altijd rekening wordt gehouden. Het is ook niet voor 

alle raamopdrachten mogelijk om de gevraagde punten vooraf duidelijk te maken. Zeker wanneer het incidentele situaties 

betreft zoals een opdracht gerelateerd aan milieu-incidenten. Dit voorschrift zal daarom tot een toename van de lasten 

voor overheden leiden omdat zij in deze situaties de aanbesteding van een toelichting moeten voorzien waarom zij afwij-

ken. Voor bedrijven zal er geen effect zijn omdat er voor hen geen verandering zal zijn met de huidige situatie. Voor de 

berekening is aangenomen dat 10% van alle raamcontracten een aanvullende toelichting moet krijgen. 

3 3.4A De aanbestedende dienst bekijkt bij 

elke procedure wat geschikt en 

proportioneel is qua opdrachtom-

vang, transactiekosten, aantal in-

schrijvers, gewenst eindresultaat, 

opdrachtcomplexiteit, opdrachttype 

en het karakter van de markt. 

reductie reductie Dit betreft een algemeen voorschrift dat nader is gespecificeerd in andere voorschriften. De lasteneffecten van dit voor-

schrift zijn hierdoor neutraal. Wel kunnen deze beschrijvingen een aanleiding zijn voor interpretatieverschillen tussen 

inschrijvers en aanbestedende diensten. Dit levert bij de invoering van de Gids discussies en mogelijk beroepsprocedures 

op. 

In de toelichting op dit voorschrift zijn figuren ('balkjes') opgenomen die aangeven welk type aanbestedingsprocedure 

proportioneel wordt geacht ten opzichte van de geraamde omvang van de opdracht. Dit geeft mogelijk wel directe lasten-

effecten als hierdoor vaker voor minder zware procedures wordt gekozen. Het voorschrift sluit voor sommige aanbeste-

dende diensten direct aan bij de huidige praktijk en voor andere niet helemaal. Voornamelijk de grens voor nationale 

openbare aanbestedingen ligt soms lager. Aangenomen wordt dat aanbestedende diensten niet snel voor een Europese 

aanbesteding kiezen onder de grenswaarde vanwege de kosten die dit voor de eigen organisatie geeft. Aangenomen 

wordt dat voor Europese aanbestedingen geen verschuiving zal plaatsvinden. 

Voor de berekening van de lasteneffecten zijn verder de volgende aannames gehanteerd: 

- 10% van de nationale openbare aanbestedingen zal op het grensgebied zal liggen. 

- Hiervan zal 5% een lichtere procedure volgen (meervoudig onderhands) en 5% zal kiezen voor de zwaardere, nationale 

procedure en dit uitleggen.  

4 3.4B Bij een meervoudige onderhandse 

procedure worden 3 tot 5 inschrij-

vers uitgenodigd. 

neutraal neutraal De genoemde grenzen sluiten aan bij de huidige praktijk. Dit is ook de situatie die is berekend in het Kostenmodel aanbe-

steden. Respondenten geven aan dat in uitzonderingsgevallen er mogelijk meer inschrijvers worden uitgenodigd. Op basis 

van het kostenmodel wordt dit aantal verwaarloosbaar geacht. 

5 3.5A De aanbestedende dienst past 

alleen die facultatieve uitsluitings-

gronden (artikel 2.87) toe die rele-

vant zijn voor de betreffende op-

dracht. 

beperkte 

reductie, 

niet meet-

baar in het 

kostenmodel 

beperkte 

reductie, 

niet meet-

baar in het 

kostenmodel 

Door de aanbestedende diensten worden deze uitsluitingsgronden meestal meegenomen (aangevinkt) in de Eigen Verkla-

ring. Indien de Gids ertoe zou leiden dat in minder situaties deze facultatieve uitsluitingsgronden worden meegenomen in 

de Eigen Verklaring dan is dit een reductie van de lasten. Deze reductie is echter zo beperkt dat dit niet meetbaar is in het 

kostenmodel. Dit komt enerzijds doordat de tijd die nodig is voor het aanvinken van een hokje in de Eigen Verklaring erg 

kort is en anderzijds doordat de bewijsstukken alleen worden gevraagd aan de partij aan wie de opdracht wordt gegund 

wanneer dit relevant wordt geacht. 
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Nr. Voorschrift voorschrift uit de Gids Proportiona-

liteit 

AL/OL Be-

drijven 

UL Overheid Toelichting mogelijk lasteneffect 

6 3.5B Indien de aanbestedende dienst 

geschiktheidseisen stelt, stelt hij 

alleen geschiktheidseisen die ver-

band houden met daadwerkelijke 

risico's die de opdracht meebrengt, 

of terug te voeren zijn op de ge-

wenste competentie(s). 

reductie reductie Vooral de grotere, professionelere aanbestedende diensten werken al volgens het voorschrift. De verwachting is dan ook 

dat voor slechts een deel van de aanbestedingen (geschat op 10%) deze eisen nog wel worden opgelegd. Door de Gids 

zouden deze eisen vervallen en dit geeft een lastenreductie. 

Voor de berekening is aangenomen dat 10% van alle aanbestedingen een reductie zal hebben van 5 minuten op offertetijd 

voor bedrijven en de beoordeling door aanbestedende diensten. 

7 3.5C Bij een meervoudig onderhandse 

procedure worden alleen geschikt-

heidseisen gesteld indien de ge-

schiktheid van één of meer van de 

potentiële inschrijvers nog niet 

bekend zijn bij de aanbestedende 

dienst. 

reductie reductie Een deel van de aanbestedende diensten volgt al dit voorschrift. Zij geven aan dat het feit dat de bedrijven worden uitge-

nodigd, is omdat ze geschikt worden geacht. Een ander deel van aanbestedende diensten maakt dit onderscheid echter 

niet. In deze gevallen zal er een reductie zijn van de AL voor bedrijven en de UL voor overheden (beoordeling). Het voor-

beeld in de Gids geeft aan dat er ook situaties zullen blijven bestaan waarvoor het noodzakelijk blijft geschiktheidseisen te 

stellen. Deze situaties zullen dan wel een toelichting eisen wat een toename is van de UL. 

Aangenomen wordt dat circa 25% van de aanbestedende diensten nog geschiktheidseisen stelt bij meervoudig onder-

handse aanbestedingen. Het niet meer stellen van deze eisen wordt geschat op een reductie van 20 minuten per aanbe-

steding voor bedrijven. Voor aanbestedende diensten zal de reductie beperkt blijven tot 5 minuten. Deze eisen vergen 

namelijk geen uitgebreide beoordeling. 

8 3.5D-1 De aanbestedende dienst verlangt 

geen zekerheidstelling die niet 

samenhangt met de risico's van de 

opdracht. 

neutraal neutraal Eventuele kosten van bedrijven voor zekerheidsstellingen worden gezien als onderdeel van de opdracht en vallen daarom 

buiten de kaders van het Kostenmodel aanbesteden. Deze lasteneffecten voor bedrijven vallen daarmee ook buiten dit 

onderzoek. 

Zekerheidsstellingen, meestal in de vorm van een bankgarantie, worden voornamelijk gevraagd bij werken en dan alleen 

aan de partij aan wie de opdracht wordt gegund. De grens waarboven een zekerheidsstelling wordt gevraagd, verschilt 

tussen aanbestedende diensten. 

9 3.5D-2 Indien zekerheidstelling wordt 

verlangd, bedraagt deze ten hoogste 

5% van de opdrachtwaard. 

neutraal neutraal Het beleid van aanbestedende diensten ten aanzien van zekerheidsstellingen gaat nu meestal al uit van 5%. Er zijn wel 

uitzonderingsgevallen waarbij wordt afgeweken van het 5% voorschrift. Dit is naar schatting minder dan 1% van het aantal 

aanbestedingen waarvoor dan een extra toelichting noodzakelijk is. Een mogelijke toename van de lasten zou hiermee 

verwaarloosbaar zijn. 

Eventuele kosten van bedrijven voor zekerheidsstellingen worden gezien als onderdeel van de opdracht en vallen daarom 

buiten de kaders van het Kostenmodel aanbesteden. Deze lasteneffecten voor bedrijven vallen daarmee ook buiten dit 

onderzoek. 

10 3.5D-3 De aanbestedende dienst verlangt 

geen dubbele zekerheidstellingen. 

neutraal neutraal Eventuele kosten van bedrijven voor zekerheidsstellingen worden gezien als onderdeel van de opdracht en vallen daarom 

buiten de kaders van het Kostenmodel aanbesteden. Deze lasteneffecten voor bedrijven vallen daarmee ook buiten dit 

onderzoek. 

Dubbele zekerheidsstelling komt in de praktijk vrijwel niet voor waardoor er ook geen lasteneffecten worden verwacht 

voor aanbestedende diensten. 

11 3.5D-4 Het tweede lid, 3.5D-2, is niet van 

toepassing indien betaling vooraf-

gaand aan de prestatie onderdeel is 

van de overeenkomst 

neutraal neutraal Aangezien het effect van lid 2 (3.5D-2) neutraal is, zal ook het effect van dit lid neutraal zijn. 
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Nr. Voorschrift voorschrift uit de Gids Proportiona-

liteit 

AL/OL Be-

drijven 

UL Overheid Toelichting mogelijk lasteneffect 

12 3.5D-5 De aanbestedende dienst verlangt 

geen cessie van verzekeringspen-

ningen. 

beperkte 

reductie, 

niet meet-

baar in het 

kostenmodel 

beperkte 

reductie, 

niet meet-

baar in het 

kostenmodel 

Dit geeft een reductie van de administratieve en overige lasten voor bedrijven en de uitvoeringslasten van aanbestedende 

diensten doordat het voorschrift vervalt. Doordat dit voorschrift echter maar beperkt voorkomt, is het effect hiervan te 

klein om mee te nemen in de berekening met het kostenmodel. 

13 3.5E-1 De aanbestedende dienst verlangt 

van een inschrijver niet eerder dan 

na mededeling van de gunningsbe-

slissing een goedkeurende accoun-

tantsverklaring betreffende de 

jaarrekening. Voor niet-

jaarrekeningsplichtige bedrijven 

volstaat een beoordelings- of sa-

menstellingsverklaring. 

reductie reductie Een deel van de aanbestedende diensten werkt al volgens dit voorschrift. Het feitenonderzoek dat het ministerie van EZ in 

2009 heeft laten uitvoeren, heeft aangetoond dat in ruim 20% van de aanbestedingen nog een accountantsverklaring 

wordt geëist. Meestal bij de jaarrekening. Hiermee geeft dit voorschrift een reductie van de lasten. Deze reductie heeft 

wel overlap met amendement 61 waardoor sowieso omzeteisen allen gemotiveerd mogen worden opgenomen. De verde-

re reductie van het amendement is hier niet berekend. 

Voor de berekening is aangenomen dat 20% van alle aanbestedingen bedrijven 5 minuten reductie hebben door niet meer 

een kopie van de accountantsverklaring aan de aanbesteding te hoeven toevoegen. De reductie voor aanbestedende 

diensten is 1 minuut om niet meer te hoeven controleren of de verklaring is toegevoegd, 

14 3.5E-2 De aanbestedende dienst verlangt 

van een inschrijver geen door de 

accountant overlegde aparte 

(deel)verklaring die ziet op één of 

meerdere onderdelen van de jaarre-

kening. 

reductie reductie Reductie is opgenomen bij het vorige voorschrift (14). 

15 3.5F De aanbestedende dienst stelt voor 

het toetsen van technische en be-

roepsbekwaamheid kerncompeten-

ties vast die overeenkomen met de 

gewenste ervaring op essentiële 

punten van de opdracht. 

neutraal neutraal Aan de hand van de uitleg in de Gids wordt ervan uitgegaan dat de huidige praktijk aansluit bij dit voorschrift en dus geen 

lasteneffect veroorzaakt. 

16 3.5G-1 De aanbestedende dienst vraagt 

maximaal één referentie per kern-

competentie. 

reductie reductie In de praktijk wordt nu regelmatig naar 2 of 3 referenties gevraagd. Aangenomen wordt dat dit circa 50% van de nationale 

en Europese aanbestedingen zal betreffen. Jurisprudentie zal uiteindelijk moeten bepalen hoeveel van deze afwijkingen 

proportioneel zijn en mogen blijven bestaan.  

Aangenomen wordt dat in 10% van alle aanbestedingen mag worden gekozen voor 'explain'. Dit geeft een toename van 

de lasten voor aanbestedende diensten. In de overige gevallen zal er een reductie zijn voor de lasten van bedrijven en 

aanbestedende diensten (beoordeling). 

Voor de berekening zijn de volgende aannames gehanteerd: 

- Voor bedrijven zal de offertetijd met 30 minuten afnemen.  

- Voor aanbestedende diensten zal de beoordelingstijd 15 minuten korter worden. 

17 3.5G-2 De gevraagde waarde van de refe-

rentieprojecten bedraagt maximaal 

60% van de raming van de onderha-

vige opdracht. 

neutraal neutraal Een grenswaarde aan de waarde van de referentie van maximaal 60% heeft geen directe invloed op de lasten van de 

aanbestedingsprocedure. Wel is het mogelijk dat er meer bedrijven hierdoor de mogelijkheid hebben om in te schrijven. 

Dit mogelijk effect kan binnen de kaders van het huidige onderzoek niet worden gekwantificeerd. 
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18 3.5H De aanbestedende dienst stelt geen 

hogere eisen aan combinaties van 

inschrijvers (samenwerkingsverban-

den) dan aan enkelvoudige inschrij-

vers. 

reductie reductie Het merendeel van de aanbestedende diensten stelt nu al geen zwaardere eisen aan samenwerkingsverbanden. De ver-

wachting is dat slechts een klein deel van de aanbestedende diensten (geschat op 5%) dit wel doet. Door de Gids zouden 

deze eisen vervallen en dit geeft een lastenreductie. Deze reductie wordt geschat op 5 minuten op offertetijd voor bedrij-

ven en de beoordeling door aanbestedende diensten. 

19 3.6 De aanbestedende dienst overweegt 

een langere termijn te hanteren dan 

de minimumtermijnen. 

neutraal neutraal De lasten van de aanbestedingsprocedure op zich zelf zal hierdoor niet veranderen omdat de procedurehandelingen gelijk 

blijven. Denkbaar is wel dat bedrijven in de huidige situatie afzien van inschrijving vanwege een te korte termijn en er 

daardoor meer inschrijvers zouden kunnen komen. Dit mogelijke effect kan binnen de kaders van het huidige onderzoek 

niet worden gekwantificeerd. 

20 3.7 De aanbestedende dienst overweegt 

de inschrijvers toe te staan varian-

ten voor te stellen, indien hij het 

gunningscriterium van economisch 

meest voordelige inschrijving han-

teert. 

neutraal neutraal Wanneer het indienen van varianten op het bestek mogelijk is, moet de aanbestedende dienst aangeven aan welke eisen 

deze moeten voldoen. Het indienen van een variant is voor een bedrijf echter niet verplicht. De aanbestedende dienst is 

overigens ook niet verplicht om varianten toe te staan. In de huidige praktijk worden dergelijke overwegingen wel al 

gemaakt. Aangenomen wordt dat hiermee wordt voldaan aan de huidige praktijk en het lasteneffect neutraal is. Wel moet 

worden voorkomen dat aanbestedende diensten moeten aantonen dat zij varianten hebben overwogen. Dit zou een 

structurele extra last betekenen. 

21 3.8 De aanbestedende dienst biedt een 

vergoeding aan wanneer een ge-

deelte van de te plaatsen opdracht 

moet worden uitgevoerd om de 

inschrijving in te kunnen dienen. 

onbekend onbekend Zowel volgens het Kostenmodel aanbesteden als de respondenten worden kostenvergoedingen in de huidige praktijk ook 

al gegeven. Vooral bij grote niet-openbare aanbestedingen in de categorie werken. Wel kan het leiden tot discussie over 

wat tot de opdracht en wat tot de offerte behoort. Door de discussie kan het zijn dat het aantal vergoedingen of de hoog-

te daarvan zal wijzigen. Op dit moment is echter niet te bepalen of dat zo zal zijn en welke effecten dat zou hebben op de 

lasten. 

22 3.9A De aanbestedende dienst alloceert 

het risico bij de partij die het risico 

het best kan beheersen of beïnvloe-

den. 

neutraal neutraal De formulering van dit voorschrift leidt niet tot aanpassing van de aanbestedingsprocedure en dus niet tot veranderingen 

in de (administratieve) lasten voor aanbestedende diensten en bedrijven. 

23 3.9B De aanbestedende dienst biedt 

tijdens de aanbestedingsprocedure 

potentiele inschrijvers de kans 

suggesties te doen voor aanpassin-

gen aan de conceptovereenkomst of 

af te wijken van de inkoopvoor-

waarden. 

neutraal neutraal Dit is geen verplichting en dus ook geen regeldruk die in het Kostenmodel aanbesteden is meegenomen. Aangenomen 

wordt dat potentiële inschrijvers dit nu ook al kunnen doen in de inlichtingenfase. 

24 3.9C In gevallen waarin voor een bepaald 

soort overeenkomst contractmodel-

len of algemene voorwaarden be-

staan die paritair zijn opgesteld, past 

de aanbestedende dienst deze 

integraal toe. 

reductie reductie In de huidige praktijk wordt regelmatig afgeweken van de eisen uit dergelijke contracten (schatting 30%). Aangenomen 

wordt dat 10% van de afwijkingen kan blijven bestaan en dus een toename van de lasten geeft voor de 'explain'-eis en 

voor 20% de afwijkingen niet meer zullen optreden. In het model zal dit reducties geven in de inlichtingen- en de contract-

fase. Aangenomen wordt dat de inlichtingen- en de contractfase elk 10% minder tijd zullen kosten in deze gevallen voor 

zowel bedrijven als aanbestedende diensten. Verder wordt aangenomen dat dit vooral van toepassing is bij openbare 

nationale en Europese aanbestedingen en dat circa 40% van de aanbestedingen dergelijke overeenkomsten of algemene 

voorwaarden kent. 

25 3.9D-1 De aanbestedende dienst verlangd 

geen aansprakelijkheid die op geen 

enkele manier is gelimiteerd. 

neutraal neutraal De limitering van de aansprakelijkheid heeft geen invloed op de aanbestedingsprocedure zelf en daarmee ook niet op de 

lasten daarvan voor bedrijven. Hiermee vallen eventuele lasteneffecten buiten de kaders van het onderzoek. 
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26 3.9D-2 Bij de beoordeling welke limitering 

van de aansprakelijkheid proportio-

neel is, slaat de aanbestedende 

dienst in ieder geval acht op 1) de 

risico's die de aanbestedende dienst 

daadwerkelijk loopt en 2) de gebrui-

kelijke aansprakelijkheidseis in de 

betreffende branche of voor de 

betreffende opdracht naar aard en 

omvang. 

neutraal neutraal De limitering van de aansprakelijkheid heeft geen invloed op de aanbestedingsprocedure zelf en daarmee ook niet op de 

lasten daarvan voor bedrijven. Hiermee vallen eventuele lasteneffecten buiten de kaders van het onderzoek. 

27 3.9E De aanbestedende dienst verlangt 

niet dat een inschrijver vooraf ga-

randeert dat, in geval een andere 

wederpartij een betere prijs krijgt 

voor hetzelfde product of dezelfde 

dienst, de aanbestedende dienst 

deze dan met terugwerkende kracht 

ook moet krijgen. 

neutraal neutraal Dit zal de lasten tijdens de aanbestedingsprocedure niet wijzigen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de prijzen van de 

producten, maar deze lasten zijn niet meegenomen in de lastenberekening voor de Aanbestedingswet. 

28 4.2 De aanbestedende dienst verlangt 

van de inschrijver geen andere 

vormvereisten dan welke tot doel 

hebben te komen tot een objectieve 

vergelijking van de inschrijvingen. 

 reductie  reductie Voor een deel van de aanbestedende diensten sluit dit voorschrift aan bij de huidige praktijk. Aangenomen wordt dat 

minder ervaren aanbestedende diensten nog wel uitgebreidere eisen stellen. Het volgen van de Gids kan dan leiden tot 

een beperkte reductie van de lasten voor bedrijven bij het opstellen van de offerte. Voor de aanbestedende diensten zal 

een beperkte reductie gelden bij het opstellen van stukken. 

Aangenomen wordt dat een dergelijk effect alleen merkbaar is bij nationale en Europese aanbestedingen. Voor de bere-

kening van de reductie zijn de volgende schattingen gemaakt: 

- Voor circa 20% van de nationale en Europese aanbestedingen wordt een reductie behaald. 

- De reductie is 20 minuten per aanbesteding voor zowel de aanbestedende diensten (opstellen bestek) als de inschrijvers. 

 


