
Onder de potentiële inschrijvers die we met deze aanbesteding willen bereiken…

...bevinden zich onder
nemingen die niet inschrijven 
omdat de transactiekosten 
in verhouding tot de op
drachtwaarde een 
belemmering zijn.

…bevinden zich met name 
MKB en startende onder
nemingen.

…bevinden zich onder
nemingen die geen of 
weinig ervaring hebben 
met inschrijven op een 
aanbesteding.

…bevinden zich onder
nemingen die negatieve 
ervaringen hebben met 
deelname aan een aan
besteding.

Minder kansrijk

...komt het regelmatig 
voor dat een kort geding 
wordt gestart bij het niet 
gegund krijgen van een 
opdracht.

...bevinden zich met name 
ondernemingen die zich 
bij het opstellen van hun 
offerte extern laten onder
steunen door tender
adviesbureaus.

Deze vorm van aanbesteden biedt veel mogelijkheden om de toe tredingsdrempel en transactiekosten voor met name de kleine(re), (lokale) ondernemers te verlagen. 
Daarmee wordt de aanbesteding juist voor deze ondernemingen toegankelijk. Uitgangspunt 3 A4 kan echter zeker ook gebruikt worden voor aanbestedingen 
waarbij de markt enkel bestaat uit grotere ondernemingen.

Advies: Leg in de aanbestedeningsdocumenten en een eventuele plenaire informatiesessie goed uit aan (potentiele) inschrijvers waarom gekozen is voor Uitgangspunt 3 A4.

Let op: Als de drempel om in te schrijven op een openbare procedure ‘te laag’ wordt, kan het voorkomen dat er (te) veel partijen inschrijven. Verwacht je dat dit gebeurt, 
dan kun je ervoor kiezen de niet-openbare procedure toe te passen, waarbij voor zowel de selectie- als de gunningsleidraad Uitgangspunt 3 A4 kan worden toegepast.

Kansrijk

Uit ervaring is gebleken dat 
tenderadviesbureaus, door hun 
vele ervaring in het inschrijven 
op aanbestedingen, beter tot 
hun recht komen bij het gebruik 
van traditionele aanbestedings-
documenten.

In sectoren waar regelmatig 
wordt geprocedeerd tegen een 
gunnings-beslissing kan Uit-
gangspunt 3 A4 leiden tot veel 
vragen in de nota van inlichtingen. 
Bij Uitgangspunt 3 A4 worden de 
gebruikelijke (meestal overbodige) 
rechtsbeschermings-clausules in 
de aanbestedings-documenten 
gereduceerd. Bij een eventueel kort 
geding niet teruggrijpen op allerlei 
rechtbeschermingsclausules. 
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Minder kansrijk

Als opdrachtgever van deze aanbesteding…

Kansrijk KansrijkMinder kansrijk

De tijd om de aanbesteding vorm te geven…

…is onvoldoende om ons 
te verdiepen in deze 
nieuwe vorm van 
aanbesteden.

…zijn we voor deze 
aanbesteding ook op zoek 
naar de voor ons nog 
onbekende leveranciers.

…hebben we weinig 
ervaring met (Europees) 
aanbesteden.

…kunnen we deze  
opdracht functioneel  
beschrijven.

…staan we ervoor open 
om de hoeveelheid tekst 
en juridische kaders in 
de aanbestedingsdocu
menten te reduceren, 
waardoor er meer toegan
kelijke en begrijpelijke 
aanbestedingsdocumen
ten ontstaan.

…is hetzelfde als we nodig 
hebben voor het 
vormgeven van een 
traditionele aanbesteding.

… willen wij (voor deze 
opdracht) zoveel mogelijk 
risico’s en bijbehorende 
maatregelen, die voor 
kunnen komen tijdens het 
aanbestedingsproces,  
beschrijven.

Indien er een tijdsdruk zit 
op het vormgeven van de 
aanbestedingsdocumenten, 
is het af te raden om je voor 
die betreffende opdracht te 
verdiepen in Uitgangspunt 3 A4. 
In dat geval kan beter gekozen 
worden voor reeds bestaande 
templates.

Voor leveranciers die normaal 
gesproken niet inschrijven op 
een aanbesteding vanwege 
de administratieve last en/
of het ontbreken van 
aanbestedingskennis (zoals 
kleinere ondernemingen), wordt 
het door Uitgangspunt 3 A4 
aantrekkelijker om in te schrijven. 
Voor u als opdrachtgever 
betekent dit wellicht meer 
potentiële (lokale) inschrijvers.

Uitgangspunt 3 A4 is ook voor 
opdrachtgevers, welke minder 
ervaring hebben met (Europees) 
aanbesteden, een laagdrempe-
lige wijze om een opdracht op 
een rechtmatige, maar zeker ook 
doelmatige manier aan te beste-
den. Ook voor opdrachtgevers, 
die ervaren zijn in het uitvoeren 
van (Europese) aanbestedingen, 
biedt Uitgangspunt 3 A4 dezelf-
de voordelen. 

Uitgangspunt 3 A4 leent zich er 
met name voor om inschrijvers 
invulling te laten geven op een 
functioneel beschreven opdracht. 
Heeft u als opdrachtgever 
al expliciete eisen over de 
uitvoering van de opdracht (er is 
veel kennis intern aanwezig), dan 
is aanbesteden met Uitgangspunt 
3 A4 minder kansrijk.

Doordat bij Uitgangspunt 
3 A4 met minder tekst 
beter begrijpelijke en 
toegankelijke documenten 
worden gepubliceerd, kan de 
administratieve last worden 
beperkt en ligt de focus in 
het document op de opdracht. 
Als opdrachtgever geef 
je hiermee ook maximaal 
gehoor aan een mogelijke 
wens (inkoopbeleid) om 
aanbestedingen toegankelijker te 
maken voor het MKB.

De opdrachtgever kan om 
 diverse moverende redenen 
per opdracht/aanbesteding de 
afweging maken om de meer 
traditionele aanbestedings- 
documenten te gebruiken, 
waarin meer mitigerende 
maatregelen zijn benoemd 
om mogelijke risico’s tijdens 
het aanbestedingsproces te 
voorkomen of te reduceren. 
Redenen hiervoor kunnen o.a. 
zijn: vechtersmarkt en een hoge 
opdrachtwaarde.

Minder tekst betekent niet auto -
matisch minder werk. Het schrijven 
van een aanbesteding volgens 
Uitgangspunt 3 A4 kost (zeker de 
eerste keren) een tijdsinvestering, 
welke te vergelijken is met het 
vormgeven van traditionele aan-
be stedingsdocumenten. Naar 
mate men bekender wordt met 
deze vorm van aanbesteden kan 
tijdswinst behaald worden t.o.v. het 
vormgeven van meer traditionele 
aanbestedingsdocumenten. Het 
meenemen van het projectteam in 
Uitgangspunt 3 A4 kost, in vergelijk 
met het vormgeven van traditionele 
aanbestedingsdocumenten, wellicht 
extra tijd.
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