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Advies 607 | Samenvatting 

 
De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een 
overheidsopdracht voor diensten voor het ontwerp van een gemeentehuis. De 
brancheorganisatie klaagt terecht over de aansprakelijkheidsvoorwaarde (klacht-
onderdeel 1) en een selectiecriterium waarin ervaring wordt gevraagd met het ont-
werpen van een duurzaam gebouw met één van vier bepaalde duurzaamheids-
meetsystemen (klachtonderdeel 5). 
 
Klachtonderdeel 1  
De brancheorganisatie klaagt dat aanbesteder in het kader van de aansprakelijk-
heidsvoorwaarde onvoldoende acht heeft geslagen op de aspecten uit Voorschrift 
3.9 D, lid 2, Gids Proportionaliteit. Voor zover de brancheorganisatie klaagt dat de 
verzekeringseis onvoldoende transparant is, acht de Commissie klachtonderdeel 1 
ongegrond. 
 
In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de te vergoeden schade is beperkt tot 
een bedrag gelijk aan viermaal de vergoeding, inclusief meerwerk. In de Nota van 
Inlichtingen is vervolgens bepaald dat de te vergoeden schade is beperkt tot een 
bedrag van viermaal de vergoeding per gebeurtenis (dan wel samenhangende 
reeks van gebeurtenissen). Naar het oordeel van de Commissie heeft aanbesteder 
er onvoldoende blijk van gegeven rekening te hebben gehouden met de in de be-
treffende branche en voor de betreffende soort opdracht gebruikelijke aansprake-
lijkheid van de opdrachtnemer. Een aansprakelijkheid in het kader van een groot 
project van viermaal de vergoeding, inclusief meerwerk, per gebeurtenis (dan wel 
samenhangende reeks van gebeurtenissen) zonder verdere limitering is in de 
markt niet gebruikelijk.  

 
Ook heeft aanbesteder zich er onvoldoende rekenschap van gegeven of de door 
aanbesteder bepaalde aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer volledig verzeker-
baar is. Nu het aantal gebeurtenissen waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk 
kan worden gehouden niet beperkt is, is de mogelijke aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer in zoverre ongelimiteerd. Het is dan ook de vraag of de mogelijke 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volledig verzekerbaar is.  

 
Naar het oordeel van de Commissie is aanbesteder afgeweken van Voorschrift 3.9 
D, lid 2, Gids Proportionaliteit en heeft aanbesteder die afwijking onvoldoende ge-
motiveerd. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 1 in zoverre gegrond.  

 
Ten overvloede heeft de Commissie nog het volgende opgemerkt.  

 
Om te beginnen, merkt de Commissie op dat de maximale aansprakelijkheid van 
de opdrachtnemer per gebeurtenis ten tijde van de selectiefase nog niet bekend 
is, nu het honorarium pas in de gunningsfase wordt bekendgemaakt. 

 
Verder merkt aanbesteder terecht op dat de DNR 2011 geen paritair opgestelde 
voorwaarden zijn (zie 4.4.2 hiervoor). Het is dus niet gezegd dat de regeling uit de 
DNR 2011 de in de betreffende branche – voor de betreffende soort opdracht – 
gebruikelijke aansprakelijkheid weergeeft.  

 
Bij het bepalen van de aansprakelijkheidsregeling is nog het volgende van belang. 
De Commissie heeft geen aanwijzingen aangetroffen dat de onderhavige opdracht 
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naar zijn aard bijzonder complex is. Dat sprake is van een integrale adviesopdracht 
is ook geen reden om een hogere totale aansprakelijkheid te bepalen. Verder kan 
de Commissie de opmerking van aanbesteder niet goed plaatsen dat hij geen in-
vloed heeft op de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer. 

 
Voorts kan een aanbestedende dienst die de aansprakelijkheid van een opdracht-
nemer wil limiteren, beter een plafondbedrag overeenkomen dan een maximum 
aantal gebeurtenissen vastleggen waarvoor een opdrachtnemer aansprakelijk kan 
worden gehouden. Niet elke schadeveroorzakende gebeurtenis hoeft immers een 
grote schade tot gevolg te hebben en met het vastleggen van een maximum aantal 
gebeurtenissen loopt een aanbestedende dienst juist het risico bij latere schade-
veroorzakende gebeurtenissen met grote schadeposten te blijven zitten. 

 
Aanbesteder zou in dit kader ook een ontwerpverzekering voor opdrachtgevers 
kunnen afsluiten. Hij zou de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer dan kunnen 
bepalen op een gebruikelijk en voor opdrachtnemers goed verzekerbaar niveau en 
voor het meerdere een ontwerpverzekering voor opdrachtgevers kunnen afsluiten.  
 
Klachtonderdeel 2  
Klachtonderdeel 2 betreft de SROI uitvoeringsvoorwaarde van 2% van de gefac-
tureerde opdrachtsom. De brancheorganisatie acht dit percentage disproportio-
neel. 
 
Naar het oordeel van de Commissie heeft aanbesteder voldoende rekening gehou-
den met het feit dat sprake is van specialistische dienstverlening van intellectuele 
aard door een SROI-verplichting van 2% van de opdrachtsom te hanteren. Ook bij 
omvangrijke opdrachten voor specialistische dienstverlening van intellectuele aard 
zijn er immers wel mogelijkheden om aan een beperkte SROI-verplichting te vol-
doen. Naar het oordeel van de Commissie is de SROI-verplichting van 2% van de 
opdrachtsom in dit geval niet disproportioneel. Daarmee acht de Commissie klacht-
onderdeel 2 ongegrond. 

 
Ten overvloede heeft de Commissie nog het volgende opgemerkt. Bij de vast-
stelling van de hoogte van het honorarium zal aanbesteder wel rekening moeten 
houden met de onderhavige SROI-verplichting.   

 
Klachtonderdeel 3  
Klachtonderdeel 3 ziet op de beperking van de mogelijkheid dat verschillende ge-
gadigden een beroep doen op dezelfde onderaannemer om te voldoen aan de ge-
schiktheidseisen of dat een dergelijke onderaannemer ook nog zelfstandig of in 
combinatie een verzoek tot deelneming indient. De brancheorganisatie acht deze 
beperking disproportioneel.  
 
De Commissie neemt in het verlengde van het bepaalde in artikel 1.10 Aw 2012 
tot uitgangspunt dat een beperkende eis als de onderhavige toelaatbaar zal zijn 
wanneer een aanbestedende dienst met die eis een legitiem doel van algemeen 
belang nastreeft, die eis geschikt is om dat doel te verzekeren en de eis niet verder 
gaat dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken. 

 
De Commissie neemt voorshands aan dat het doel dat aanbesteder met de beper-
kende eis nastreeft – te weten het voorkomen van collusie en het tot stand brengen 
van een eerlijke mededinging – in beginsel een legitiem doel van algemeen belang 
is. Naar het oordeel van de Commissie is de beperking van de mogelijkheid dat 
verschillende gegadigden een beroep doen op dezelfde onderaannemer om te vol-
doen aan de geschiktheidseisen of dat een dergelijke onderaannemer ook nog zelf-
standig of in combinatie een verzoek tot deelneming indient, geschikt om het be-
oogde doel te bereiken. Ook gaat de beperking naar het oordeel van de Commissie 
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in beginsel niet verder dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. In dat 
kader acht de Commissie van belang dat het een Europese niet-openbare aanbe-
stedingsprocedure betreft waarin maximaal 5 gegadigden zullen worden uitgeno-
digd tot inschrijving. Indien gegadigden zich met dezelfde onderaannemer zouden 
mogen aanmelden, of dat een dergelijke onderaannemer ook nog zelfstandig of in 
combinatie een verzoek tot deelneming mag indienen, bestaat daarmee het risico 
dat de concurrentie op het niveau van deze onderneming al vóór inschrijving ge-
heel of gedeeltelijk zal zijn uitgeschakeld. Het vragen van een verklaring als be-
doeld in artikel 2.32.3 ARW 2016 (Model K-verklaring) van de inschrijvers kan dit 
risico niet wegnemen. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 3 ongegrond. 
 
Ten overvloede heeft de Commissie nog het volgende opgemerkt. Of het doel-
matig is de mogelijkheid om een beroep te doen op dezelfde onderaannemer te 
beperken, hangt van de desbetreffende markt af. In dit kader heeft de brancheor-
ganisatie aangevoerd dat er honderden geschikte architectenbureaus zijn, maar 
slechts een handjevol geschikte adviseurs op het gebied van duurzaamheid en 
bouwfysica. Daarmee kan de beperking van de mogelijkheid een beroep op derden 
te doen tot gevolg hebben dat de mededinging op het niveau van de architecten-
bureaus juist sterk wordt beperkt.  
 
Klachtonderdeel 4  
De brancheorganisatie klaagt dat twee selectiecriteria onvoldoende transparant 
zijn. De Commissie acht klachtonderdeel 4 ongegrond. 
 
Klachtonderdeel 5  
Aanbesteder heeft nog niet bepaald welk duurzaamheidsmeetsysteem bij dit pro-
ject zal worden voorgeschreven. Hij vraagt ervaring met het ontwerpen van een 
duurzaam gebouw met één van vier bepaalde duurzaamheidsmeetsystemen, ter-
wijl ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw met gebruik van een 
ander duurzaamheidsmeetsysteem niet is toegestaan. De brancheorganisatie acht 
dit selectiecriterium disproportioneel. 
 
Gezien de duurzaamheidsambities van aanbesteder met het gebouw heeft het vra-
gen van ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw naar het oordeel 
van de Commissie voldoende verband met het voorwerp van de opdracht. Een 
duurzaamheidsmeetsysteem is slechts een middel om de duurzaamheid van een 
gebouw te meten. Naar het oordeel van de Commissie betreft het gebruik van een 
duurzaamheidsmeetsysteem echter niet een essentieel punt van de opdracht in de 
zin van Voorschrift 3.5 F Gids Proportionaliteit. Zeker niet, nu nog niet bekend is 
welk duurzaamheidsmeetsysteem voor dit project zal worden voorgeschreven.  

 
Naar het oordeel van de Commissie houdt het selectiecriterium onvoldoende ver-
band met het voorwerp van de opdracht. Gegadigden met ervaring met het ont-
werpen van een duurzaam gebouw met andere duurzaamheidsmeetsystemen wor-
den ten onrechte op achterstand gezet. Naar het oordeel van de Commissie is het 
dan ook disproportioneel dat aanbesteder ervaring vraagt met het ontwerpen van 
een duurzaam gebouw met één van vier bepaalde duurzaamheidsmeetsystemen, 
zonder ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw met gebruik van 
een ander duurzaamheidsmeetsysteem toe te staan. Daarmee acht de Commissie 
klachtonderdeel 5 gegrond.  

   
Klachtonderdeel 6  
De brancheorganisatie acht het disproportioneel dat ervaring met vier duurzaam-
heidsmeetsystemen wordt gevraagd, terwijl aanbesteder voornemens is om één 
duurzaamheidssysteem te gaan gebruiken. 
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Aanbesteder heeft gekozen voor vier duurzaamheidsmeetsystemen. Eén van deze 
vier systemen zal bij de uitvoering van de opdracht worden toegepast. Nu aanbe-
steder zich wil laten adviseren over de vier duurzaamheidsmeetsystemen houdt 
het selectiecriterium naar het oordeel van de Commissie voldoende verband met 
het voorwerp van de opdracht. De Commissie acht het dan ook niet disproportio-
neel dat in het kader van het selectiecriterium ervaring wordt gevraagd met vier 
bepaalde duurzaamheidsmeetsystemen. Daarmee acht de Commissie klachtonder-
deel 6 ongegrond. 
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Advies 607 

 
1. Feiten  

 
1.1. Aanbesteder heeft op 2 november 2020 een Europese niet-openbare aanbeste-

dingsprocedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor diensten voor het 
ontwerp van een gemeentehuis. 
  

1.2. In de Aankondiging van 2 november 2020 is, onder meer, het volgende bepaald: 
 

‘II.1.4) Korte beschrijving 
 
[Aanbesteder] is voornemens een nieuw stadhuis te realiseren. [Een orgaan van 
Aanbesteder] heeft het besluit genomen dat het nieuwe stadhuis zal worden ont-
wikkeld op [Locatie]. Inmiddels zijn de voorbereidingen volop gestart, wat heeft 
geresulteerd in een concept-ambitiedocument: Een huis voor de [Stad]. De ambitie 
is een toekomstbestendig huis voor de stad waar ontmoeting centraal staat. [Aan-
besteder] wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten voor het 
totaalontwerp van het nieuwe stadhuis. De opdracht van het integraal ontwerp-
team is het ontwerpen van het nieuwe huis voor de stad en het informeren en 
adviseren daarover om [Aanbesteder] op die manier te helpen onderzoeken wat 
zij nodig heeft. Onderdeel daarvan is het maken van een (getekend) programma 
van eisen met een schetsontwerp.’ 

 
1.3. In de Selectieleidraad van 2 november 2020 is, onder meer, het volgende bepaald: 

 
‘2  Algemene informatie 
 
(…) 
 
2.2  Procedure 
Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van de niet- openbare pro-
cedure conform de Aanbestedingswet. Met het aantal partijen dat zich op de markt 
begeeft kunnen veel meer dan vijf samenwerkingsverbanden worden gevormd die 
een aanvraag tot deelname kunnen doen. Om de inspanningen voor zowel de 
markt als [Aanbesteder] te beperken wordt een voorselectie gehanteerd. 
 
De niet-openbare aanbestedingsprocedure kent twee fasen. 
Deze selectieleidraad heeft betrekking op de eerste fase, de selectiefase, waarin 
geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld een aanvraag tot 
deelname in te dienen. Op basis van de ingeleverde informatie selecteert een be-
oordelingsteam van [Aanbesteder] welke gegadigden in de inschrijffase in de ge-
legenheid worden gesteld om een inschrijving te doen. 
Dit is de selectieleidraad voor de selectie van gegadigden voor het project Huis 
voor de [Stad] en betreft de contractering van het integraal ontwerpteam. Middels 
de selectiefase zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor deelname 
aan de inschrijffase. 
 
De te volgen procedure in de inschrijffase, inclusief de gunningcriteria, zal worden 
beschreven in de uitnodiging tot inschrijving, die de geselecteerde gegadigden ont-
vangen. 
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Gunningscriterium 
De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van: de beste prijs-kwali-
teitverhouding. Dit wordt in de uitnodiging tot inschrijving nader uitgewerkt. 
 
2.3  Maatschappelijk verantwoord inkopen 
(…) 
 
De duurzaamheidsambities die gelden voor het te realiseren gebouw zijn uitge-
werkt in het concept ambitiedocument (zie bijlage D). Op basis daarvan hebben 
wij de geschiktheidseisen (en de selectiecriteria) beschreven die aan het integrale 
ontwerpteam worden gesteld in deze selectiefase. 
 
(…) 
 
3 Beschrijving van de opdracht 
 
3.1 Inhoud van de opdracht 
 
(…) 
 
Opdracht 
De opdracht van het integraal ontwerpteam is het ontwerpen van het nieuwe huis 
voor de stad en het informeren en adviseren daarover om ons op die manier te 
helpen onderzoeken wat wij nodig hebben. Onderdeel daarvan is het maken van 
een (getekend) programma van eisen met een schetsontwerp. Het programma van 
eisen krijgt pas gedurende het schetsontwerptraject zijn definitieve vorm, middels 
een iteratief proces waarin de stad, [een orgaan van Aanbesteder] en de mede-
werkers worden betrokken. De exacte ruimtelijke scope is nog niet bekend. Mede 
gezien de onduidelijkheid omtrent de COVID-effecten kunnen nog niet alle ruimte-
lijke kaders worden vastgesteld. Voor nu wordt uitgegaan van een projectomvang 
van circa 22.000 m2 BVO. Dat is inclusief 3.500 m2 BVO voor parkeren. Dat houdt 
nog geen rekening met de effecten van meer thuiswerken en hybride werken. We 
willen flexibel zijn in zowel de ruimtebehoefte als -gebruik van het gebouw. Ver-
huur willen we daarbij inzetten als flex-instrument. Het publieke deel van het huis 
voor de stad huisvest onder andere het bestuurscentrum, de fysieke dienstverle-
ning aan inwoners, horeca en biedt plek om samen met partners en inwoners te 
werken aan de belangrijke opgaves waar de stad voor staat. Het kantoordeel van 
het huis voor de stad huisvest o.a. de drie werksoorten i) opgavegericht werken, 
ii) bedrijfsvoering en iii) dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Het formuleren 
van persona’s om programma en ruimtebehoefte nader te kunnen duiden is in 
ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2020 worden afgerond. Er werken nu 
1349 medewerkers die straks een plek moeten krijgen. We gaan uit van een band-
breedte van 1300-1400 medewerkers. Als opleverdatum wordt rekening gehouden 
met medio 2025. Of het gebouw (bij oplevering en/of op een ander moment) moet 
zijn voorzien van een duurzaamheidscertificaat en van welke instantie, dat is nog 
onderwerp van gesprek. 
 
(…) 
 
3.3  Overeenkomst 
[Aanbesteder] wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten voor 
het totaalontwerp van het nieuwe stadhuis. Het betreft een ontwerp- en advies-
overeenkomst voor alle projectfasen en -disciplines op basis van de DNR-2011 
(versie juli 2013) met door [Aanbesteder] standaard van toepassing verklaarde 
afwijkingen. De overeenkomst wordt verstrekt bij uitnodiging tot inschrijving. De 
DNR-2011 en de afwijkingen daarop zijn als bijlage toegevoegd. Bij de start van 
de inschrijffase staan deze voorwaarden vast. Indien gegadigde vragen of 
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opmerkingen heeft omtrent de DNR-2011 en de daarop van toepassing verklaarde 
afwijkingen, dan dient gegadigde dat nu in selectiefase aan de orde te stellen. 
Gegadigde wordt verzocht de vragen gemotiveerd en onderbouwd te stellen. 
 
Figuur 3.: Traditionele bouworganisatievorm. 
 
De werkzaamheden van het integraal ontwerpteam zijn op hoofdlijnen: 
 

Fase o.b.v. DNR-STB-2014 Integreaal ontwerpteam 

Fase 1: Initiatief Haalbaarheid Geen werkzaamheden. 

Fase 2 en 3: Projectdefinitie en 
Structuurontwerp 

Ondersteunen [Aanbesteder] bij ontwikkelen PvE, ma-
ken van het getekend PvE en Schetsontwerp incl. 
bouw-exploitatiekosten (o.a. MJOP en energie) (gete-
kend PVE) actieve rol in participatie 
extern/intern. 

Fase 4: Voorontwerp Maken ontwerp (alle disciplines) incl. bouw-exploi-
tatiekosten actieve rol in participatie extern/intern 

Fase 5: Definitief ontwerp Maken ontwerp (alle disciplines) incl. bouw-exploi-
tatiekosten actieve rol in participatie extern/intern 

Fase 6: Technisch ontwerp-Bestek Maken ontwerp (alle disciplines) incl. bouw-exploitatiekos-
ten 

Fase 7: Prijs- en contractvorming Ondersteunen [Aanbesteder] 

Fase 8: Uitvoeringsgereed ontwerp Maken ontwerp (alle disciplines) 

Fase 9: Uitvoering Ondersteunen gemeente en bouwmanager 

Fase 10: Gebruik-Exploitatie Maken raming exploitatiekosten (o.a. MJOP en energie) 
 
Om meer inzicht te geven in de afbakening van werkzaamheden wordt bij uitnodi-
ging tot inschrijving een DNR- STB demarcatielijst verstrekt waarin wordt aange-
geven welke werkzaamheden exact tot de taken van het integraal ontwerpteam 
horen en welke werkzaamheden door [Aanbesteder], c.q. door [Aanbesteder] aan 
te wijzen derden, worden verricht. 
 
(…) 
 
4.7 Klachtenregeling 
[Aanbesteder] kent een klachtenregeling voor aanbestedingen. De klachtenrege-
ling is als bijlage C geüpload in TenderNed en eveneens gepubliceerd (…). 
 
(…) 
 
5 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
 
(…) 
 
5.3 Geschiktheidseisen 
 
(…) 
 
5.3.4 Geschiktheidseis D: Dekking tegen aansprakelijkheidsrisico’s 
De gegadigde dient te beschikken over, of dient te verklaren bij eventuele op-
drachtverlening af te sluiten, een verzekering tegen beroepsrisico’s die mogelijke 
schade bij uitvoering van de opdracht dekt. De aansprakelijkheid voor schade ver-
oorzaakt door de Gegadigde is gedekt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en tot 
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€ 5.000.000 per jaar voor ten minste de duur van de opdracht. 
 
De gegadigde dient te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
met een dekking van minimaal een en een achtste miljoen Euro (€ 1.125.000,-) 
per gebeurtenis met minimaal 2 gebeurtenissen per jaar en dient een einddatum 
te kennen die gelegen is na het tijdstip waarop de opdrachtnemer aan al zijn ver-
plichtingen heeft voldaan. 
 
Deze verklaring geschiedt middels rechtsgeldige ondertekening van het UEA. De 
gegadigde dient na voorlopige selectie een kopie van het polisblad, verzekerings-
bewijs of verzekeringscertificaat te overleggen. 
  
5.3.5 Geschiktheidseis E: Minimale eis kerncompetenties 
Deze aanbesteding betreft de contractering van een integraal ontwerpteam. Bin-
nen dat team bevinden zich een aantal essentiële disciplines waarvoor [Aanbeste-
der] op geschiktheid zal toetsen. Daarvoor zijn geschiktheidseisen opgesteld. Voor 
de overige disciplines, zal [Aanbesteder] pas bij inschrijving vragen om daarvan 
een opgave te doen. 
 
(…) 
 
Voorwaarden: 

• (…) 
• De referentie mag afkomstig zijn van de gegadigde, combinant of derde, 

waarbij geldt dat deze afkomstig is van de partij die in onderhavige op-
dracht is belast met de werkzaamheden waar de referentie (kerncompe-
tentie) betrekking op heeft en daar ook in deze opdracht voor wordt inge-
zet. 

• (…) 
• De referentieprojecten zijn uitgevoerd naar tevredenheid van opdrachtge-

ver en zijn niet langer dan 5 jaar geleden afgerond (gerekend vanaf de 
deadline voor de aanvraag tot deelname in de onderhavige procedure). 
[Aanbesteder] kiest hier voor een langere termijn dan de wettelijke drie 
jaar, aangezien het een vrij grote opgave betreft en het aantal grote op-
drachten dat de afgelopen jaren op de markt is gekomen anders te beperkt 
is om een geschikt deelnemersveld voor deze opdracht te creëren. 

• (…) 
Gegadigde moet minimaal beschikken over kerncompetenties met onderstaande 
ervaringseisen: 
 
(…) 
 
Kerncompetentie 3: Duurzaamheidsadvies 
Gegadigde beschikt over ervaring met klant- en ontwerpadvies ten aanzien van 
door duurzaamheid gestuurde ontwerpkeuzen (tenminste vanaf Voorlopig Ontwerp 
t/m Definitief Ontwerp), die hebben geleid tot daadwerkelijk in het gebouw(- en 
landschaps)ontwerp doorgevoerde duurzaamheidsmaatregelen. 
 
De duurzaamheidsmaatregelen in de referentie zien toe op de duurzaamheids-
ambities van [Aanbesteder], zoals die zijn gevat in bijlage D Concept ambitiedo-
cument; 

- namelijk de belangrijkste ambities: i) Bewuste investering, ii) Slim ruimtege-
bruik, iii) Gezonde werkomgeving, en; 

- de ondersteunende ambities: iv) Water & Klimaat, v) Materialen / Circulaire 
economie, vi) Energie/ CO2, vii) Mobiliteit, viii) Ecologie. Gegadigde wordt 
verzocht dit op het referentieformulier toe te lichten. 
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(…) 
 
5.3.6 Geschiktheidseis F: Duurzaamheid (milieu) 
Gezien het belang van duurzaamheid, werken wij alleen samen met opdrachtne-
mers die zorg tonen voor het milieu. Gegadigde toont aan dat hij beschikt over 
tenminste één van de volgende certificaten c.q. verklaringen:  
a. ISO-14001 
b. ISO 50001 
c. CO2-bewustzijnscertificaat (gelijk aan niveau 1 of hoger) 
d. Milieubarometer certificaat 
e. EMAS-milieuverklaring 
f. Zelfverklaring ISO26001 
g. Duurzaamheidsverslag conform GRI-standaard. 
 
(…) 
 
Gelijkwaardigheid kan worden aangetoond, doordat gegadigde aangeeft op welke 
wijze de belangrijkste elementen van één of meerdere van de certificeringen zijn 
geborgd binnen de organisatie van gegadigde. Gegadigde dient direct bij aanvraag 
tot deelname te onderbouwen en aan te tonen dat van gelijkwaardigheid sprake 
is. [Aanbesteder] zal aan de hand van de informatie bij de aanvraag tot deelname 
hierop toetsen. 
 
(…) 
 
5.4 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment 
[Aanbesteder] vindt het belangrijk om samen met opdrachtnemers te investeren 
in een inclusieve, duurzame en sociale stad en regio. Daarom maakt Social Return 
on Investment (SROI) al jaren onderdeel uit van de inkoop- en subsidievoorwaar-
den. Als minimale SROI-inspanning geldt voor deze opdracht een waarde van 2% 
van de opdrachtsom. 
 
Bouwblokkenmethode en SROI-verplichting 
Voor de invulling van SROI heeft [Aanbesteder] gekozen voor de ‘bouwblokken-
methode’. Aan ieder bouwblok (zie het schema) is een relatieve inspanningswaarde 
gekoppeld, uitgedrukt in fictieve geldbedragen. Het beleid van [Aanbesteder] be-
paalt dat de opdrachtnemer in beginsel verplicht is om SROI-inspanningen te le-
veren ter waarde van 5% van de gefactureerde opdrachtsom. De opdrachtnemer 
kan de bouwblokken stapelen, totdat aan de SROI-verplichting is voldaan. Voor 
deze opdrachten is besloten om gemotiveerd af te wijken van de 5% regel en een 
lagere SROI-inspanning verplicht te stellen. 
 
De SROI-inspanningen mogen binnen de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in 
de bedrijfsvoering of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel 
dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij 
[Aanbesteder] wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activitei-
ten worden niet meegenomen. Daarnaast dienen de activiteiten te starten na het 
begin van de opdracht en mogen deze doorlopen na het beëindigen van de op-
dracht. 
 
(…) 
 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de SROI-verplich-
ting, ook indien de activiteiten bij bijvoorbeeld een toeleverancier worden uitge-
voerd. De opdrachtnemer dient hierover verantwoording af te leggen aan het 
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Werkgeversservicepunt (WSP) van [Aanbesteder], dat de uitvoering controleert. 
Het WSP kan ook adviseren en faciliteren bij de invulling van SROI. (…)  
 
Het proces na gunning 
De opdrachtnemer dient na definitieve gunning, binnen één week, contact op te 
nemen met het WSP. In samenspraak met het WSP stelt de opdrachtgever een 
plan van aanpak op waaruit blijkt op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. 
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: 
  

1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte 
opdrachtsom 

2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet 
3. Indien door de opdrachtgever ‘maatschappelijke activiteiten’ worden ingezet 

zal vooraf een waarde door het WSP worden bepaald 
4. Eventuele tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken 
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken 
6. Akkoord WSP 

 
Het resultaat van deze fase is een plan dat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is 
gereed en goedgekeurd door het WSP binnen 6 weken na gunning opdracht. Het 
WSP kan deze termijn schriftelijk verlengen tot maximaal 12 weken. 
 
(…) 
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Schema Bouwblokken 
Soort kandidaat / bouwblok Inspanningswaarde Social 

Return 2019 (op basis van 
een fulltime jaarcontract) 

Participatiewet-uitkering € 40.000 

Wajong/Doelgroep Banenafspraak € 50.000 

WW-uitkering € 20.000 

WIA/WAO € 40.000 

Niet-uitkeringsgerechtigde (NUGger) € 10.000 

Leeftijdstoeslag 50+ € 10.000 

Beroepsbegeleidend (BBL) traject/leerwerkplek, MBO-3, MBO-4 € 25.000 

Beroepsbegeleidend (BBL) traject/leerwerkplek, MBO-1, MBO-2 € 35.000 

Beroepsopleidend (BOL) traject/stageplek, MBO-3, MBO-4 € 10.000 

BOL traject / stageplek PrO, VSO, MBO-1, MBO-2 € 20.000 

Maatschappelijke activiteit, bijvoorbeeld 
 inkopen van producten en diensten/detacheringen bij 

sociaal ondernemers1 en Sociale Werkvoorzieningen, 

 delen van kennis, expertise en/of middelen ten behoeve 
van de doelgroep Social Return, 

 hulp/steun/kennis bieden aan een lokaal initiatief (bij-
voorbeeld van een social enterprise) dat bijdraagt aan een 
inclusieve samenleving 

€100 per besteed uur 
per medewerker en/of 
betaalde factuur 

Eenmalige bonus Extra inspanningswaarde 
boven op bovenstaande be-
dragen 

Statushouders € 10.000 

Een kandidaat een vast dienstverband aanbieden € 10.000 
 
(…) 
 
5.5  Verdere voorwaarden ten aanzien van de mededinging 
 
5.5.1 Eénmaal inschrijven 
Rechtspersonen en vennootschappen kunnen zich slechts eenmaal zelfstandig (c.q. 
als hoofdaannemer) óf als combinant of derde in een samenwerkingsverband in-
schrijven. 
 
(…) 
 
5.5.3 Combinaties 
(…) 
 
De deelnemers aan een combinatie mogen niet als deelnemer van een andere 
combinatie, op eigen titel of als onderaannemer inschrijven. Indien blijkt dat on-
dernemingen zich hieraan niet hebben gehouden, zal: 

• Ingeval een deelnemer eveneens als onderaannemer heeft ingeschreven, de 
aanvraag tot deelname van de betreffende combinatie(s) van de aanbeste-
ding worden uitgesloten. 
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• Ingeval een deelnemer eveneens op eigen titel een aanvraag tot deelname 
heeft ingediend, de aanvraag tot deelname op eigen titel van de aanbeste-
ding worden uitgesloten. 

• Ingeval een deelnemer met meerdere combinaties heeft ingeschreven, zal 
aan de betreffende combinaties worden verzocht te bepalen welke gegadigde 
wordt uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Wanneer niet of niet tij-
dig aan dit verzoek wordt voldaan, zal [Aanbesteder] dit met behulp van een 
loting bepalen. De uitkomst van deze loting is bindend voor alle belangheb-
benden. 

  
5.5.4 Beroep op derde 
Indien de gegadigde een beroep doet op een derde voor het voldoen aan (één van 
de) eisen uit deze selectieleidraad worden de volgende eisen gesteld: 

• De gegadigde is bij opdrachtverlening jegens [Aanbesteder] volledig aan-
sprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dat wil zeggen ook voor de 
werkzaamheden die hij door derden laat verrichten. Hij verstrekt alle gege-
vens die nodig zijn voor de selectie en gunning. 

• Indien gegadigde met betrekking tot deze aanbesteding voornemens is om 
voor delen van de gevraagde diensten een beroep op een derde te doen, 
dient in dat geval duidelijk in het UEA (Deel II C van het UEA) omschreven 
te worden op welk deel van de diensten dit betrekking heeft, waarbij de 
taakverdeling en de betreffende werkzaamheden worden omschreven. De 
betreffende derde dient daadwerkelijk dienovereenkomstig te worden inge-
zet bij de uitvoering van de opdracht. Ook dient de betreffende derde zelf 
een UEA in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Met de ondertekening 
van het UEA verklaart de derde dat de gegadigde over de bekwaamheden 
van de derde(n) kan beschikken en daadwerkelijk de betreffende werkzaam-
heden zal uitvoeren. De gegadigde dient bij aanvraag tot deelname het UEA 
van deze derde samen met het uittreksel van het handelsregister in. 

• Alle gestelde uitsluitingsgronden zijn van toepassing op de derde. (…) 
 

In het geval er een beroep wordt gedaan op een derde mag deze niet (tevens) op 
eigen titel een aanvraag tot deelname indienen voor deze aanbestedingsprocedure. 
Hetzelfde geldt voor de gegadigde; de gegadigde mag zich niet (tevens) als on-
deraannemer inschrijven. Indien een situatie zich voordoet waarin een onderaan-
nemer ook als zelfstandig gegadigde heeft ingeschreven, zal de aanvraag tot deel-
name van de onderaannemer als zelfstandig gegadigde worden uitgesloten van de 
aanbestedingsprocedure. 
 
Derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van geschiktheid en/of se-
lectie mogen niet als derde voor verschillende gegadigden fungeren. Ingeval een 
derde bij meerdere gegadigden als derde fungeert, dan zal [Aanbesteder] met be-
hulp van een loting bepalen welke gegadigde wordt uitgesloten van de aanbeste-
dingsprocedure. De uitkomst van deze loting is bindend voor alle belanghebben-
den. 
 
5.5.5 Inzet onderaannemers 
Onderaannemers waarop geen beroep als derde wordt gedaan in het kader van 
geschiktheid en/of selectie, en welke zullen worden ingezet ten behoeve van de 
uitvoering van de opdracht, hoeven nog niet te worden opgegeven op het UEA (zie 
UEA deel II D) dat bij aanvraag tot deelname wordt ingediend. Pas bij inschrijving 
dient gegadigde een opgave te doen met vermelding voor welke onderdelen on-
deraannemers zullen worden ingezet. Deze onderaannemers (derden waarop geen 
beroep wordt gedaan) mogen wel als onderaannemer voor verschillende gegadig-
den fungeren, mits de vigerende mededingingsregelgeving dit niet uitsluit alsmede 
daardoor de eerlijke mededinging niet wordt belemmerd. 
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(…) 
 
6 Wijze van beoordeling van de aanvragen tot deelname 
 
6.1 Stappenplan beoordeling aanvragen tot deelname 
De beoordeling van de ingediende aanvraag tot deelname verloopt als volgt: 
 
(…) 
 
Stap 3 Beoordelen selectiecriteria 
Beoordeling op basis van selectiecriteria vindt enkel plaats indien na stap 2 meer 
dan vijf gegadigden geschikt zijn bevonden. Beoordeling aan de hand van de se-
lectiecriteria heeft als doel dat een ranking kan worden gemaakt om te bepalen 
welke vijf gegadigden worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijffase. 
 
In de nadere selectie worden als selectiecriteria gehanteerd: 
 
 Selectiecriterium Punten Max. aantal pun-

ten 
(…) (…) (…) (…) 

4 Ervaring ontwerpen duur-
zaam utiliteitsgebouw 

10 / 7 / 4 / 2 / 0 10 

5 Ervaring met diverse 
duurzaamheidsmeetsystemen 

10 / 7 / 4 / 2 / 0 10 

 Totaal  90 punten 
 
Op basis van het ingediende referentieproject worden punten toegekend. 
 
6.2 Selectiecriteria 
Het staat de gegadigde vrij om voor de selectiecriteria dezelfde referentieprojecten 
in te dienen als voor de minimale technische bekwaamheid (5.3.5). Voor de selectie 
dient voor elk selectiecriterium een apart referentieformulier ingediend te worden, 
waarbij deze specifiek betrekking heeft op het betreffende selectiecriterium. Ge-
gadigde dient dit duidelijk te vermelden op het referentieformulier (bijlage B). 
 
Voorwaarden: 

• Gegadigde dient maximaal één referentie in per selectiecriterium, om aan te 
tonen over de betreffende ervaring te beschikken. Het is toegestaan een 
referentie voor meerdere criteria in te zetten. 

• De referentie mag afkomstig zijn van de gegadigde, combinant of derde, 
waarbij geldt dat deze afkomstig is van de partij die in onderhavig opdracht 
is belast met de werkzaamheden waar de referentie (kerncompetentie) be-
trekking op heeft en daar ook in deze opdracht voor wordt ingezet. 

(…) 
• De referentieprojecten zijn uitgevoerd naar tevredenheid van opdrachtgever 

en zijn niet langer dan 5 jaar geleden afgerond (gerekend vanaf de deadline 
voor aanvraag tot deelname in onderhavige aanbestedingsprocedure), tenzij 
anders vermeld. 

(…) 
 

Selectiecriterium 4: Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw 
Voor het project geldt een forse duurzaamheidsambitie, zoals omschreven in het 
concept ambitiedocument (zie bijlage D). Er is nog geen duurzaamheidsmeetsys-
teem voorgeschreven; deze wordt na gunning gezamenlijk door opdrachtgever en 
opdrachtnemer bepaald. Om een zo hoog mogelijke ambitie te bereiken is het van 
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meerwaarde dat de partij die belast is met de ontwerpwerkzaamheden (voor ar-
chitectonisch, functioneel, bouwkundig ontwerp) ervaring heeft met het toepassen 
van een duurzaamheidsmeetsysteem bij het ontwerpen en dat heeft geleid tot een 
duurzaam ontwerp/ gebouw. 
 
(…) 
 
Puntentoekenning: 
 

Duurzaamheidsprestatie Aantal 
punten 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat BREEAM-NL of BREEAM-NL- 
Expertverklaring kwalificatie ten minste ‘outstanding’ of 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat GPR Gebouw of GPR-Expertverkla-
ring (kwaliteitsbeeld) GPR Gebouw met een score van ten minste 8,0 voor 
de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomst-
waarde of 

• Certificaat/ LEED-Expertverklaring LEED (BD+C) kwalificatie ten minste 
‘platinum’. 

• Certificaat/ WELL-Expertverklaring WELL kwalificatie ten minste ‘platinum’. 

10 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat BREEAM-NL of BREEAM-NL- 
Expertverklaring kwalificatie ten minste ‘excellent’ of 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat GPR Gebouw of GPR-Expertverkla-
ring (kwaliteitsbeeld) GPR Gebouw met een score van ten minste 7,0 voor 
de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomst-
waarde of 

• Certificaat/ LEED-Expertverklaring LEED (BD+C) kwalificatie ten minste ‘gold’. 
• Certificaat/ WELL-Expertverklaring WELL kwalificatie ten minste ‘gold’. 

7 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat BREEAM-NL of BREEAM-NL- 
Expertverklaring kwalificatie ten minste ‘ very good’ of 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat GPR Gebouw of GPR-Expertverkla-
ring (kwaliteitsbeeld) GPR Gebouw met een score van ten minste 6,5 voor 
de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomst-
waarde of 

• Certificaat/ LEED-Expertverklaring LEED (BD+C) kwalificatie ten minste ‘silver’. 
• Certificaat/ WELL-Expertverklaring WELL kwalificatie ten minste ‘silver’. 

4 

• Ontwerpcertificaat/ Oplevercertificaat BREEAM-nl of BREEAM-
NL- expertverklaring kwalificatie ten minste good of 

• Certificaat/ LEED-Expertverklaring LEED (BD+C) kwalificatie ten minste ‘bronze’. 
• Certificaat/ WELL-Expertverklaring WELL kwalificatie ten minste ‘bronze’. 
• Aantoonbare toepassing vergaande optimalisering van gebouwkwaliteit met 

door duurzaamheid gestuurde ontwerpkeuzen. 

2 

• In alle andere gevallen dan hierboven beschreven 0 
 
Selectiecriterium 5: Ervaring met diverse duurzaamheidsmeetsystemen 
Omdat nog niet is bepaald welk duurzaamheidsmeetsysteem wordt toegepast voor 
het Project, is het van meerwaarde als de partij die belast is met het duurzaam-
heidsadvies ervaring heeft met verschillende duurzaamheidsmeetsystemen, toe-
gepast op een Utiliteitsgebouw van ten minste 5.000 m2 BVO. 
 
Duurzaamheidssystemen: 

- BREEAM-NL 
- GPR Gebouw 
- WELL 
- LEED 
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Puntentoekenning: Indien gegadigde middels een ontwerpcertificaat/ oplever-
certificaat/ expertverklaring kan aantonen dat het duurzaamheidsadvies in de af-
gelopen vijf c.q. acht jaar (gerekend vanaf de deadline voor het indienen van de 
aanvraag tot deelname in onderhavige aanbestedingsprocedure) is gegeven in het 
kader van een specifiek duurzaamheidsmeetsysteem en heeft geleid tot een certi-
ficaat, dan wel dat een onafhankelijk expert verklaart dat het systeem als zodanig 
is gebruikt. Door de duurzaamheidsadviseur is omtrent alle aspecten van het duur-
zaamheidsmeetsysteem geadviseerd. 
  
Onder expert wordt verstaan een als zodanig gekwalificeerde en gecertificeerde 
deskundige, waarbij de organisatie van het betreffende systeem de persoon als 
deskundige erkent. 
 

Aantal systemen punten 

Ervaring betreft alle 4 de systemen 
(waarvan twee systemen in de afgelopen 5 jaar en overige in afgelopen 8 jaar) 

10 

Ervaring betreft alle 3 de systemen 
(waarvan twee systemen in de afgelopen 5 jaar en overige in afgelopen 8 jaar) 

7 

Ervaring betreft 2 sys-
temen (in afgelopen 5 
jaar) 

4 

Ervaring betreft 1 
systeem (in afgelo-
pen 5 jaar) 

2 

Ervaring betreft 0 systemen 0 
 
(…)’ 
 

1.4. In Bijlage F “Addendum [Aanbesteder] behorende bij de DNR 2011” is, onder meer, 
bepaald: 
 
‘Aansprakelijkheid: 
1.1 De te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan vier maal de 
vergoeding, inclusief eventueel meerwerk. 
(…)’ 
  

1.5. De brancheorganisatie heeft op 9 november 2020 aan aanbesteder een brief ge-
stuurd met een aantal (kritische) vragen met het verzoek deze in de Nota van 
Inlichtingen te beantwoorden. Deze vragen betreffen, onder meer, de volgende 
onderwerpen (zie de bij de Commissie ingediende klacht en de onderbouwing daar-
van in paragrafen 2 en 3 hierna):  
 
- de beperking van de mogelijkheid een beroep te doen op een derde in paragraaf 
5.5.1 en de laatste alinea van paragraaf 5.5.4 van de Selectieleidraad; 
- de SROI-verplichting van paragraaf 5.4 van de Selectieleidraad; 
- het vragen van ervaring met bepaalde duurzaamheidsmethodieken in selectiecri-
terium 4 van paragraaf 6.2 van de Selectieleidraad en de vraag of ook ervaring 
met vergelijkbare duurzaamheidsmethodieken is toegestaan; 
- het vragen van ervaring met vier duurzaamheidsmeetsystemen in selectiecrite-
rium 5 van paragraaf 6.2 van de Selectieleidraad.   
 

1.6. In de Nota van Inlichtingen van 23 november 2020 zijn, onder meer, de volgende 
vragen en antwoorden opgenomen:  
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1.6.1. Vraag 1: ‘In de leidraad, par. 5.5.4 staat dat een als een beroep wordt gedaan op 
een derde, deze niet als derde voor verschillende gegadigden mag fungeren. Er 
zijn minder (technische) adviseurs dan er architecten zijn en wij zijn inmiddels al 
door meerdere partijen benaderd om met hen in te schrijven als derde. Wij ver-
zoeken u daarom om deze bepaling te herzien zodat wij met meerdere partijen 
mogen inschrijven. In andere aanbestedingen wordt dit nagenoeg altijd toege-
staan, en mochten wij met meerdere partijen voor de gunningfase geselecteerd 
worden (waarmee wij ervaring hebben), kunnen wij borgen dat er geen onderlinge 
beïnvloeding ontstaat door het oprichten van meerdere interne projectteams. Te-
vens het verzoek deze vraag z.s.m. te beantwoorden zodat we een juiste keuze 
kunnen maken.’ 
 
Antwoord: ‘Niet akkoord, de kerncompetenties die zijn geformuleerd sluiten aan 
bij de essentiele onderdelen van het voorwerp van de onderhavige opdracht 'Inte-
graal ontwerpteam'. Met een beroep op derden wordt de derde integraal onderdeel 
van de gegadigde (en inschrijver), net als de 'hoofdaannemer' slechts eenmaal 
mag inschrijven, geldt dit onverkort ook voor derden waar een beroep op wordt 
gedaan. De voorgestelde maatregelen bieden onvoldoende borgen ten aanzien van 
het voorkomen van onderlinge beïnvloeding middels het oprichten van interne pro-
jectteams binnen één en dezelfde organisatie bieden onvoldoende zekerheid over 
geheel onafhankelijke inschrijvingen. Het gegeven dat er minder technische advi-
seurs zijn dan architecten betekent niet dat de markt dermate klein is dat er geen 
sprake is van voldoende concurrentiestelling.’ 
 

1.6.2. Vraag 11: ‘In paragraaf 5.5.1 en 5..5.4 van de selectieleidraad wordt vermeld dat 
een derde slechts mee mag doen met 1 gegadigde en dat het meedoen van een 
derde bij meerdere gegadigden niet toegestaan is. In ieder geval voor de discipli-
nes brandveiligheid, duurzaamheid en bouwfysica wordt hiermee de hoeveelheid 
partijen die zich kunnen inschrijven onevenredig beperkt, omdat het aantal ge-
schikte adviesbureaus hierin beperkt is. Wij verzoeken u dit te herzien en voor 
deze disciplines toe te staan dat meerdere gegadigden een beroep kunnen doen 
op dezelfde derde. Is dit akkoord?’ 
 
Antwoord: ‘Niet akkoord, de kerncompetenties die zijn geformuleerd sluiten aan 
bij de essentiele onderdelen van het voorwerp van de onderhavige opdracht 'Inte-
graal ontwerpteam'. Met een beroep op derden wordt de derde integraal onderdeel 
van de gegadigde (en inschrijver), net als de 'hoofdaannemer' slechts eenmaal 
mag inschrijven, geldt dit onverkort ook voor derden waar een beroep op wordt 
gedaan. Het gegeven dat er minder adviseurbereaus zijn dan andere disciplines 
betekent niet dat de markt dermate klein is dat er geen sprake is van voldoende 
concurrentiestelling.’ 
 

1.6.3. Vraag 12: ‘Selectiecriterium 5 vraagt om een referentieproject waarbij meerdere 
duurzaamheidssystemen zijn toegepast. Aangezien het onlogisch is om meerder 
systemen naast elkaar in 1 project toe te passen, vanwege de administratieve last, 
de tegenstrijdigheden tussen systemen en verschillende certificeringseisen, wordt 
altijd voor 1 methodiek gekozen, hooguit in combinatie met 1 relatief eenvoudiger 
beoordelingsmethodiek zoals GPR. Wij stellen voor dit criterium vanwege overlap 
met criterium 4 te laten vervallen. Bent u bereid dit criterium 5 te laten vervallen?’ 
 
Antwoord: ‘Nee. Selectiecriterium 4 (architect) heeft betrekking op een andere 
discipline dan selectiecriterium 5 (duurzaamheidsadviseur). Selectiecriterium 5 
hoeft niet met één referentieproject te worden aangetoond. Dat mag met meerdere 
referentieprojecten. Dus een referentie per toegepast duurzaamheidsmeetsys-
teem.’ 
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1.6.4. Vraag 19: ‘Mag selectiecriterium 4 ook door een andere partij in het samenwer-
kingsverband worden aangeleverd, zoals de installatie adviseur, of moet dit door 
de architect ingevuld worden?’ 
 
Antwoord: ‘Ja, daar mag u van uit gaan.’ 
 

1.6.5. Vraag 24: ‘1.1: de te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan vier 
maal de vergoeding. Niet duidelijk is echter waar deze beperking exact betrekking 
op heeft, daar de beperking ‘per opdracht’ niet is overgenomen conform DNR. Dit 
zou dan ook zo geïnterpreteerd kunnen worden dat sprake is van bijv. een beper-
king per gebeurtenis, of per jaar. Wij gaan er echter vanuit dat u, in lijn met DNR, 
een beperking per opdracht bedoelt. Voorts gaat DNR uit van een maximale kop-
peling van driemaal het honorarium. Bent u derhalve bereid om deze bepaling als 
volgt aan te passen: de door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht 
beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van 
€ 2.500.000,-?’ 
 
Antwoord: ‘De beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is per gebeur-
tenis (reeks van samenhangende gebeurtenissen).’ 
 

1.6.6. Vraag 37 (betreffende Geschiktheidseis D in paragraaf 5.3.4 van de Selectielei-
draad): ‘U vraagt hier een buitengewoon hoge en ongebruikelijke dekking van onze 
aansprakelijkheid bij schades. Het is maar de vraag of we het project voor deze 
bedragen verzekerd krijgen. Bent u bereid deze eis bij te stellen naar gebruikelijke 
en gangbare dekking in bouwprojecten? Wat te doen als we het niet verzekerd 
kunnen krijgen?’ 
 
Antwoord: ‘Geschiktheidseis D (Dekking tegen aansprakelijkheidsrisico’s) wordt 
niet aangepast. Dat in verband met de opdrachtwaarde en waarde van de schade 
bij eventuele gebeurtenissen. Deze waarde wordt vaker bij projecten toegepast en 
[Aanbesteder] gaat er dan ook vanuit dat dit verzekerbaar is.’ 
 

1.6.7. Vraag 39: ‘Bij een inschrijving in combinatie moeten combinanten gezamenlijk vol-
doen aan de gestelde eisen. In het geval van de verzekering, mogen dan beide 
verzekeringen bij elkaar 'opgeteld' worden met oog op de beoogde dekking?’ 
 
Antwoord: ‘Nee. Iedere partij in de combinatie dient afzonderlijk aan de gestelde 
verzekeringseis te voldoen.’ 
 

1.6.8. Vraag 60: ‘n §3.3. wordt gesteld dat [Aanbesteder] met één opdrachtnemer een 
overeenkomst wenst te sluiten. [Aanbesteder] is dus op zoek naar een architect 
die bij, wijze van Total Engineering, een combinatie vormt of een heel team van 
adviseurs contracteert. [Aanbesteder] heeft daarnaast een hoge ambitie op het 
vlak van alle disciplines in het team van de architect en zijn adviseurs. In de se-
lectieprocedure is echter gesteld dat combinanten of door de architect te contrac-
teren adviseurs slechts in één team mogen deelnemen. Dit geldt voor deze advi-
seurs dus zowel voor een rol als combinant of als onderaannemer (derde op wiens 
draagkracht, lees expertise, een beroep wordt gedaan). Omdat alle architecten in 
dezelfde kleine vijver van vooraanstaande deskundigen vissen, waarbij de spoeling 
voor sommige disciplines wel heel erg dun is, is het door middel van de voorge-
stelde procedure niet mogelijk is om een team samen te stellen dat de maximale 
kwaliteiten die [Aanbesteder] zoekt. Er ontstaan dus helaas veelal sub-optimale 
teams. Wij adviseren [Aanbesteder] om die reden de afzonderlijke belangrijkste 
adviseurs in separate procedures te selecteren, zodat de meest geschikte adviseurs 
voor deze ambitieuze opgave in het uiteindelijke team kunnen deelnemen en hun 
selectie niet van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” afhangt. Is 
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[Aanbesteder] bereid om de procedure te heroverwegen en de thans aan de archi-
tect gestelde vraag in die zin te beperken?’ 
 
Antwoord: ‘De kerncompetenties die zijn geformuleerd sluiten aan bij de essentiele 
onderdelen van het voorwerp van de onderhavige opdracht 'Integraal ontwerp-
team'. Het is aan de markt om zelf het team samen te stellen en als gegadigde 
aan te bieden waarbinnen zij zelf optimaal kunnen samenwerken om te komen tot 
uitvoering van de opdracht zoals door [Aanbesteder] geformuleerd. De stelling dat 
er per definitie sprake is van sub-optimale teams volgt [Aanbesteder] niet.’ 
 

1.6.9. Vraag 65: ‘In §5.4 wordt ingegaan op SROI volgens de ‘bouwblokkenmethode’. 
Hoe moet de invulling van SROI worden gezien in relatie tot het in §7.3 genoemde 
genoemde gunningscriterium prijs 0% (vaste prijs)?’ 
 
Antwoord: ‘De SROI inspanningswaarde wordt berekend over de totale gecontrac-
teerde opdrachtsom, en heeft geen verband met het gunningscriterium prijs. Het 
is een uitvoeringsvoorwaarde.’ 

 
1.6.10. Vraag 66: ‘U vraagt naar de ervaring van de degene "... die belast is met de ont-

werpwerkzaamheden (voor architectonisch, functioneel, bouwkundig) ...". Mogen 
we ervan uitgaan dat we hier ook de ervaring van een ander teamlid dan de archi-
tect mogen inzetten om de ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw 
in te zetten? Het gaat tenslotte juist bij duurzaamheidsexpertise om de TE erva-
ring?’ 
 
Antwoord: ‘Ja, daar mag u van uit gaan.’ 
 

1.6.11. Vraag 75: ‘Bij selectiecriterium 5 kan het maximaal te behalen aantal van 10 pun-
ten worden behaald indien wordt aangetoond dat de partij die belast is met het 
duurzaamheidsadvies ervaring heeft met alle vier de in dit criterium genoemde 
duurzaamheidssystemen. Wij achten deze eis disproportionieel (mede gezien het 
feit dat dergelijke partijen slechts met één zich als gegadigde aanmeldende partij 
mogen meedoen). Bent u bereid deze eis te heroverwegen of in zijn geheel af te 
zien van selectiecriterium 6?’ 
 
Antwoord: ‘Selectiecriterium 5 hoeft niet met één referentieproject te worden aan-
getoond. Dat mag met meerdere referentieprojecten. Dus een referentie per toe-
gepast duurzaamheidsmeetsysteem. Het selectiecriterium vervalt niet.’ 
 

1.6.12. Vraag 80: ‘Vanuit verschillende adviseurs wordt aangegeven dat het zeer onge-
bruikelijk is dat een gebouw wordt ontworpen op basis van meerdere duurzaam-
heidmeetsystemen. Meestal kiest een opdrachtgever er één, maximaal twee. Kunt 
u de puntentoekenning voor dit criterium bijstellen naar een telling die correspon-
deert met de huidige marktsituatie?’ 
 
Antwoord: ‘Selectiecriterium 5 hoeft niet met één referentieproject te worden aan-
getoond. Dat mag met meerdere referentieprojecten. Dus een referentie per toe-
gepast duurzaamheidsmeetsysteem. Het selectiecriterium wordt niet aangepast.’ 
 

1.6.13. Vraag 86: ‘We verzoeken u de aansprakelijkheid voor beroepsrisico's in lijn te bren-
gen met de DNR (max 2.500.000 per gebeurtenis en max 2.500.000 per jaar).’ 
 
Antwoord: ‘Geschiktheidseis D (Dekking tegen aansprakelijkheidsrisico’s) wordt 
niet aangepast. Dat in verband met de opdrachtwaarde en waarde van de schade 
bij eventuele gebeurtenissen.’ 
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1.6.14. Vraag 87 (betreffende selectiecriterium 5): ‘Ervaring in LEED komt bijna niet voor 
in Nederland en is Amerikaans van origine. Waarom deze eis waar maar een paar 
partijen in Nederland aan kunnen voldoen? Enkel omdat de opdrachtgever nog niet 
weet welke certificering ze willen gaan toepassen? LEED als kwalificatie is dan een 
onnodig zware eis. BREEAM-NL, GPR of WELL zijn beter geschikt. Verzoek om deze 
te laten vervallen.’ 
 
Antwoord: ‘Uw opmerking is terecht, alleen denken wij dat dit niet leidt tot inwilli-
gen LEED is inderdaad beperkt. In de eerste plaats betreft het hier een Europese 
aanbesteding en willen wij voorkomen dat de eisen discriminatoir zijn voor buiten-
landse partijen. Ten tweede betreft het een selectiecriterium, geen eis. U kunt 87 
van de 90 punten behalen zonder LEED. LEED heeft bepaalde specifieke voor- en 
nadelen. Het is daarom een meerwaarde als er een breder vergelijk (vanuit de 
praktijk) kan worden gemaakt tussen de verschillende systemen/certificeringen. 
Wij denken dat wij op deze manier een proportionele invulling hebben gegeven aan 
een bij ons levende behoefte.’ 
 

1.6.15. Vraag 88: ‘Bij het afsluiten van een projectverzekering voor de door u genoemde 
bedragen komen extra premiekosten. Is hier aanvullend budget voor opgenomen 
in het honorarium?’ 
 
Antwoord: ‘Bouwkosten en honorarium worden bij de start van de inschrijffase 
bekend gemaakt. Buiten het honorarium worden geen aanvullende vergoedingen 
toegekend voor premies. Dat is onderdeel van het honorarium.’ 
 

1.6.16. Vraag 91: ‘Bent u bereid om de uitvraag voor de duurzaamheidseis en de bij te 
stellen, door toe te staan dat de gestelde eis omtrent ervaring met verschillende 
duurzaamheidsmeetsystemen (bijvoorbeeld zowel BREEAM als WELL) door ver-
schillende projecten aangetoond mag worden, en aangedragen mag worden vanuit 
verschillende partijen in de inschrijvende combinatie.’ 
 
Antwoord: ‘Selectiecriterium 5 hoeft niet met één referentieproject te worden aan-
getoond. Dat mag met meerdere referentieprojecten. Dus een referentie per toe-
gepast duurzaamheidsmeetsysteem. De ervaring moet afkomstig zijn van de partij 
die wordt ingezet t.b.v. het duurzaamheidsadvies.’ 
 

1.6.17. Vraag 96: ‘Bij punt 5.5.4. zegt u: Derden waarop een beroep wordt gedaan in het 
kader van geschiktheid en/of selectie mogen niet als derde voor verschillende ge-
gadigden fungeren. Er zijn minder adviseurs dan architecten. Door deze eis zullen 
vele (geschikte) architecten niet in staat zijn een team samen te stellen en dus 
niet inschrijven. Of zij moeten noodgedwongen met een partij samenwerken die 
niet de eerste keuze is. Zou u deze eis daarom kunnen laten vallen?’ 
 
Antwoord: ‘Niet akkoord, de kerncompetenties die zijn geformuleerd sluiten aan 
bij de essentiele onderdelen van het voorwerp van de onderhavige opdracht 'Inte-
graal ontwerpteam'. Met een beroep op derden wordt de derde integraal onderdeel 
van de gegadigde (en inschrijver), net als de 'hoofdaannemer' slechts eenmaal 
mag inschrijven, geldt dit onverkort ook voor derden waar een beroep op wordt 
gedaan. Het gegeven dat er minder adviseurbereaus zijn dan andere disciplines 
betekent niet dat de markt dermate klein is dat er geen sprake is van voldoende 
concurrentiestelling.’ 
 

1.6.18. Vraag 111 (betreffende paragraaf 5.5.4 Selectieleidraad): ‘In de laatste alinea 
staat omschreven dat een derde waarop beroep wordt gedaan niet als derde voor 
verschillende gegadigden mag fungeren. Dit is een disproportionele beperking van 
de mogelijkheid om een beroep te doen op derden en is in tegenspraak van art. 
2.94 lid 1 Aw. Verzoek aan de aanbestedende dienst om deze beperking in te 
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trekken? Er zijn andere, meer proportionele mogelijkheden om concurrentiever-
valsing tegen te gaan.’ 
 
Antwoord: ‘Niet akkoord. Artikel 2.94 lid 1 stelt enkel dat een aanbestedende 
dienst een beroep op een derde niet (ongemotiveerd) mag verbieden. In deze aan-
besteding wordt een beroep op derden niet verboden, enkel voorgeschreven dat 
slechts éénmaal een aanvraag tot deelname mag worden ingediend. Dit is niet in 
strijd met de wet en - gezien het voorwerp van de opdracht - ook niet disproporti-
oneel.’ 
 

1.6.19. Vraag 120: ‘Beroep op derde, een derde mag zich maximaal aan 1 partij commit-
teren. Is opdrachtgever zich ervan bewust dat hij hiermee het aantal partijen wat 
zich zal aanmelden onnodig beperkt?’ 
 
Antwoord: ‘[Aanbesteder] is zich bewust van het feit dat de markt beperkt wordt 
door het aantal aanmeldingen te beperken tot één per gegadigde. Dit betekent 
echter niet dat er sprake is van onvoldoende concurrentiestelling.’ 
 

1.6.20. Vraag 126: ‘Selectiecriterium 4. Is het acceptabel dat deze referentie wordt gele-
verd door de partij die in zowel de referentie als in dit beoogde team verantwoor-
delijk was voor constructie, installatietechniek, brandveiligheid, duurzaamheid en 
bouwfysica?’ 
 
Antwoord: ‘Ja, dit is akkoord.’ 
 

1.6.21. Vraag 133: ‘Selectiecriterium 4: is het bewust dat voor alle scores een Well ex-
pertverklaring nodig is (na de eerste twee bullets staat ‘of’ maar na de derde niet). 
Well krijgt hierdoor een extreem hoge waarde terwijl dit ook bij selectiecriterium 5 
wordt beoordeeld.’ 
 
Antwoord: ‘Het woord 'of' is een aantal keer per abuis niet opgenomen in de op-
somming van certificaten in de tabel bij selectiecriterium 4. In alle gevallen moet 
het woord 'of' tussen de opsommingen worden gelezen. Het is dus niet zo dat voor 
alle scores een Well certificaat/expertverklaring nodig is om voor puntentoeken-
ning in aanmerking te komen.’ 
 

1.6.22. Vraag 138 (betreffende Bijlage F “Addendum [Aanbesteder] behorende bij de DNR 
2011”): ‘Artikel 1.1: In lijn met artikel 15 DNR en om alle eventuele misverstanden 
te voorkomen stelt gegadigde voor om ‘per opdracht’ toe te voegen. Tevens dient 
er een vastomlijnd maximaal schadebedrag te worden afgesproken in het kader 
van de eisen omtrent verzekerbaarheid van de opdracht. Gegadigde stelt derhalve 
de volgende aanpassingen aan artikel 1.1 voor: De door de adviseur te vergoeden 
schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan vier maal de vergoeding, 
inclusief eventueel meerwerk, met een totaal maximum van EUR 2.500.000. Kunt 
u bovengenoemd voorstel bevestigen?’ 
 
Antwoord: ‘[Aanbesteder] gaat niet akkoord. De beperking van de omvang van de 
aansprakelijkheid is per gebeurtenis (reeks van samenhangende gebeurtenissen).’ 
 

1.6.23. Vraag 140: ‘De geschiktheidseis D achten wij disproportioneel. Gezien de hoogte 
van de eis en de te verwachten doorlooptijd resulteert een totale bedrag van aan-
sprakelijkheid dat niet in verhouding staat tot de opgave. Wij vragen u deze eis 
aan te passen en bijvoorbeeld de bepalingen van de DNR van toepassing te ver-
klaren.’ 
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Antwoord: ‘Geschiktheidseis D (Dekking tegen aansprakelijkheidsrisico’s) wordt 
niet aangepast. Dat in verband met de opdrachtwaarde en waarde van de schade 
bij eventuele gebeurtenissen.’ 
 

1.6.24. Vraag 149 (betreffende geschiktheidseis F in paragraaf 5.3.6 van de Selectielei-
draad): ‘Wij zijn BCORP gecertificeerd; een internationaal certificaat voor Duur-
zaamheid; kan dat als gelijkwaardig worden gezien en ingediend?’ 
 
Antwoord: ‘Deze certificering voldoet. Aan de opsomming in paragraaf 5.3.6 wordt 
toegevoegd 'h. B Corporation'.’ 
 

1.7. Op 30 november 2020 heeft de brancheorganisatie per e-mail aan aanbesteder 
laten weten inmiddels een twintigtal bezwaren te hebben ontvangen over de on-
derhavige aanbestedingsprocedure. Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen 
brengt de brancheorganisatie, onder meer, het volgende aanvullende bezwaar naar 
voren (zie de bij de Commissie ingediende klacht en de onderbouwing daarvan in 
paragrafen 2 en 3 hierna). De brancheorganisatie vraagt om een aansprakelijk-
heidsvoorwaarde die verzekerbaar is. Volgens de brancheorganisatie is de contrac-
tuele aansprakelijkheid van viermaal het honorarium per gebeurtenis (dan wel sa-
menhangende reeks van gebeurtenissen) niet verzekerbaar (zie Bijlage F “Adden-
dum [Aanbesteder] behorende bij de DNR 2011” en de antwoorden op vragen 24, 
86 en 138 van de Nota van Inlichtingen in 1.4 en 1.6.5, 1.6.13 en 1.6.22 hiervoor).  
 

1.8. Brancheorganisatie 2 voert in een brief aan aanbesteder bezwaren aan tegen de 
volgende twee voorwaarden: 
 
- de beperking van de mogelijkheid een beroep te doen op een derde in paragraaf 
5.5.1 en de laatste alinea van paragraaf 5.5.4 van de Selectieleidraad; 
- de aansprakelijkheidsvoorwaarden (zie Bijlage F “Addendum [Aanbesteder] be-
horende bij de DNR 2011” en de antwoorden op vragen 24, 86 en 138 van de Nota 
van Inlichtingen in 1.4 en 1.6.5, 1.6.13 en 1.6.22 hiervoor). 
  

1.9. Op 2 december 2020 heeft aanbesteder de brancheorganisatie per e-mail geant-
woord (zie de reactie op de bij de Commissie ingediende klacht in paragraaf 4 
hierna). Met deze e-mail reageert aanbesteder tevens op de brief van brancheor-
ganisatie 2.  
 

1.10. Op 2 december 2020 heeft de brancheorganisatie, mede namens brancheorgani-
satie 2, per e-mail een klachtbrief ingediend bij aanbesteder (zie de bij de Com-
missie ingediende klacht en de onderbouwing daarvan in paragrafen 2 en 3 hierna). 
 

1.11. Op 3 december 2020 heeft aanbesteder de brancheorganisatie per e-mail bericht 
dat het klachtenmeldpunt van aanbesteder de klacht in behandeling neemt en dat 
de aanbestedingsprocedure gedurende de klachtbehandeling niet zal worden op-
geschort. 
 

1.12. De brancheorganisatie heeft op 3 december 2020 een klacht ingediend bij de Com-
missie (zie paragrafen 2 en 3 hierna). 
 

1.13. Aanbesteder heeft op 16 december 2020 een reactie ingediend (zie paragraaf 4 
hierna). 
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2. Beschrijving klacht 
 

2.1. Klachtonderdeel 1 
 
Aanbesteder heeft in het kader van de aansprakelijkheidsvoorwaarde onvoldoende 
acht geslagen op de aspecten uit Voorschrift 3.9 D, lid 2, Aw 2012. Tevens is niet 
transparant wat een passende verzekering is.  

 
2.2. Klachtonderdeel 2 

 
De SROI uitvoeringsvoorwaarde van 2% van de gefactureerde opdrachtsom is dis-
proportioneel. 

 
2.3. Klachtonderdeel 3 

 
Aanbesteder handelt in strijd met het proportionaliteitsbeginsel door het beroep op 
derden onnodig in te perken, in die zin dat een derde op wie een beroep wordt 
gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen zich slechts aan één gegadigde 
mag verbinden en ook niet tevens zelfstandig of in combinatie een verzoek tot 
deelneming mag indienen. 
 

2.4. Klachtonderdeel 4 
 
Selectiecriterium 4 (“Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw”) en Selectiecriterium 
5 (“Ervaring met diverse duurzaamheidsmeetsystemen”) zijn onvoldoende trans-
parant. 
 

2.5. Klachtonderdeel 5 
 
Selectiecriterium 4 (“Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw”) is disproportioneel. 
 

2.6. Klachtonderdeel 6 
 
Selectiecriterium 5 (“Ervaring met diverse duurzaamheidsmeetsystemen”) is dis-
proportioneel. 
 
 

3. Onderbouwing klacht 
 

3.1. Klachtonderdeel 1 
 

3.1.1. De brancheorganisatie en brancheorganisatie 2 hebben meerdere klachten van le-
den ontvangen over de aansprakelijkheidseis en de daarmee verband houdende 
geschiktheidseis betreffende adequate verzekering. Bijlage F stelt dat de contrac-
tuele aansprakelijkheid in afwijking van de DNR viermaal de vergoeding zal bedra-
gen (zie 1.4 hiervoor). In de Nota van Inlichtingen is dit verzwaard naar viermaal 
de vergoeding per gebeurtenis (dan wel samenhangende reeks van gebeurtenis-
sen, zie de antwoorden op vragen 24, 86 en 138 in 1.6.5, 1.6.13 en 1.6.22 hier-
voor). De brancheorganisatie acht de aansprakelijkheidseis disproportioneel. Aan-
besteder houdt geen rekening met gebruikelijke aansprakelijkheidseisen en 'ver-
zekerbaarheid'. Ook heeft aanbesteder niet gemotiveerd waarom zijn project veel 
risicovoller is dan vergelijkbare opdrachten en een veel ruimere aansprakelijkheid 
dus passend zou zijn. Er is een mismatch tussen de aansprakelijkheid en de ver-
plichte adequate verzekering (geschiktheidseis D in paragraaf 5.3.4 van de Selec-
tieleidraad in 1.3 hiervoor). Een sluitende dekking is immers niet mogelijk. Ook is 
onduidelijk wat een passende verzekering zou zijn.  
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3.1.2. De brancheorganisatie onderkent dat de aansprakelijkheidsclausule geen onbe-
perkte aansprakelijkheid behelst in de zin van Voorschrift 3.9 D van de Gids Pro-
portionaliteit. Echter, het tweede lid van dit voorschrift stelt dat bij de bepaling van 
een proportionele limitering van de aansprakelijkheid de aanbesteder in ieder geval 
acht moet slaan op het risicoprofiel van de opdracht en de gebruikelijke aanspra-
kelijkheidseisen in de betreffende branche. En in de toelichting bij dit artikel wordt 
ook gesteld dat er acht geslagen moet worden op de verzekerbaarheid. De bran-
cheorganisatie is van mening dat aanbesteder dat onvoldoende heeft gedaan en 
dat de aansprakelijkheidsclausule daardoor disproportioneel is. De opdrachtnemer 
kan aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag van viermaal het honorarium. 
Het vaste honorarium wordt pas in de inschrijvingsfase bekend gemaakt, dus pas 
dan weten de geselecteerde gegadigden wat de maximum claim per gebeurtenis 
is. Op basis van ramingen kan geconcludeerd worden dat dit bedrag in ieder geval 
ruim boven de € 10.000.000 zal liggen. Een aansprakelijkheid van meer dan 
€ 10.000.000 per gebeurtenis is een veelvoud van de gangbare aansprakelijk-
heidseisen in de architecten- en ingenieursbranche bij vergelijkbare opdrachten. 
Aanbesteder heeft niet gemotiveerd waarom onderhavige opdracht dusdanig risi-
covol is, dat een veel zwaardere aansprakelijkheidseis dan gangbaar noodzakelijk 
is.  

 
3.1.3. Aanbesteder heeft volgens klagers ook onvoldoende aandacht besteed aan de ver-

zekerbaarheid van zijn eis en slaat signalen van de markt in de wind. De gangbare 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zijn niet bereid om een aansprakelijkheid 
van meer dan € 10.000.000 bij één gebeurtenis te accepteren, en al helemaal niet 
bij meerdere gebeurtenissen. ‘Alles is verzekerbaar’, is een veelgehoord credo, 
maar in deze toch relatief. Wellicht is het buiten het gangbare circuit mogelijk om 
een projectverzekering te verkrijgen met een hogere dekking (een sluitende dek-
king valt niet te verwachten), maar daar staan torenhoge premies tegenover. In 
dit stadium van de tender is simpelweg niet vast te stellen in hoeverre forse aan-
vullende premies bekostigd kunnen worden uit het vaste honorarium. Dat bedrag 
is immers nog niet bekend. 
 

3.1.4. Aanbesteder hanteert ook de geschiktheidseis dat gegadigden adequaat verzekerd 
moeten zijn. Mede gezien het bepaalde over aansprakelijkheid, is het de vraag wat 
dan een adequate verzekering is. Gesteld zou kunnen worden dat deze eis onvol-
doende transparant is. Aanbesteder stelt in reactie op vragen van de brancheor-
ganisatie dat de geschiktheidseis geen direct verband houdt met de uitvoering van 
de opdracht. De brancheorganisatie ziet dat anders. Een geschiktheidseis hoort 
toch voldoende verband te houden met de opdracht. Potentiële gegadigden lezen 
de geschiktheidseis inzake verzekering zodanig dat het de bedoeling is dat de ver-
zekering adequate dekking voor de aansprakelijkheidsrisico’s van de onderhavige 
opdracht biedt. Dus zij zien wel degelijk een verband tussen verzekeringseis en 
contractuele aansprakelijkheid. En zij constateren een groot gat tussen de aan-
sprakelijkheid en de verzekerbaarheid. Een eigen risico van meerdere miljoenen 
euro’s moet ook aanbesteder niet willen. Dat biedt geen zekerheid. Als het misgaat, 
gaat de partij die de opdracht gegund krijgt failliet en heeft aanbesteder onvol-
doende verhaal. Een ander reëel risico is dat professionele bureaus, die de kleine 
lettertjes van de inkoopvoorwaarden wel lezen, afzien van deelname. 
 

3.2. Klachtonderdeel 2 
 
De brancheorganisatie is voorstander van passende SROI-voorwaarden, maar ver-
zet zich tegen de invulling van de SROI uitvoeringsvoorwaarde in deze aanbeste-
dingsprocedure. Aangezien het een uitvoeringsvoorwaarde betreft, moet er vol-
doende verband bestaan met de uitvoering van de onderhavige opdracht. Aange-
zien het hier hoogwaardige, complexe dienstverlening betreft is het onwaarschijn-
lijk dat de personen, zoals vermeld in het schema in paragraaf 5.4 van de 
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Selectieleidraad ingezet kunnen worden bij de uitvoering van onderhavige opdracht 
(zie 1.3 hiervoor). De brancheorganisatie wijst in dit kader op Advies 93-95. Het 
tegenargument van aanbesteder dat het ‘slechts’ om 2% van de opdrachtwaarde 
gaat, verandert niets in deze constatering. Ook de opmerking dat gedacht kan 
worden aan ondersteunende administratieve werkzaamheden gaat geheel voorbij 
aan de aard van de gevraagde werkzaamheden. Er zit toch wel een limiet aan het 
aantal in te zetten uren algemene administratieve ondersteuning in een opdracht 
als onderhavige. De brancheorganisatie veronderstelt daarbij dat het administra-
tieve proces om tot certificering te komen dusdanig complex is dat specialistische 
kennis vereist is. Dat veronderstelt aanbesteder zelf ook, gezien de aangelegde 
selectiecriteria. 
 

3.3. Klachtonderdeel 3 
 

3.3.1. In paragraaf 5.5.1 en paragraaf 5.5.4, laatste alinea, van de Selectieleidraad stelt 
aanbesteder dat een derde zich slechts eenmaal mag aanmelden als onderdeel van 
een samenwerkingsverband. De brancheorganisatie betoogt dat deze beperkende 
voorwaarde een enorme impact heeft. Er zijn in Nederland honderden geschikte 
architectenbureaus, maar slechts een handjevol geschikte adviseurs op het gebied 
van duurzaamheid en bouwfysica. Als een technische adviseur zich maar aan één 
architectenbureau mag verbinden, wordt het aantal mogelijk te vormen integrale 
ontwerpteams en daarmee de concurrentiestelling enorm beperkt. Er ontstaat een 
run op de technische adviseurs, die de relaties in de markt onder druk zet. Naar 
verwachting hebben vooral de kleinere architectenbureaus het nakijken. De bran-
cheorganisatie deelt niet het standpunt van aanbesteder dat door het derdenbe-
roep de onderaannemer een integraal onderdeel van de gegadigde wordt. Zoals de 
naam reeds stelt, een derde is een derde en dus niet een combinant. De branche-
organisatie is ook van mening dat de beperking van de mogelijkheid een beroep 
op een derde te doen niet noodzakelijk is om marktvervalsing te voorkomen en 
daardoor disproportioneel is. Volgens de brancheorganisatie geeft de vragensteller 
van vraag 1 in de Nota van Inlichtingen een prima alternatief, waarbij de markt-
werking niet in het geding is (zie 1.6.1 hiervoor). 
 

3.3.2. Aanbesteder begrijpt kennelijk de verwijzing van de brancheorganisatie naar arti-
kel 2.94 Aw niet. Dit artikel regelt het derdenberoep. Op grond van lid 1 kan een 
ondernemer zich beroepen op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaam-
heid van een andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridi-
sche aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen, mits 
hij aantoont dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de overheids-
opdracht noodzakelijke middelen. Lid 4 van datzelfde artikel beschrijft waarop de 
aanbesteder de derde kan toetsen. Toetsen of de betreffende derde ook niet voor 
andere ondernemers als derde optreedt in de zin van het eerste lid wordt hier niet 
expliciet genoemd.  

 
3.3.3. Als de voorwaarde al toelaatbaar zou zijn, dan is het een facultatieve uitsluitings-

grond gericht op het tegengaan van concurrentievervalsing. Dan is Voorschrift 3.5 
A van de Gids Proportionaliteit van toepassing, dat stelt dat aanbesteder uitsluitend 
relevante uitsluitingsgronden mag toepassen. De brancheorganisatie is van mening 
dat in strijd met dit voorschrift gehandeld wordt. De beperking van de mogelijkheid 
een beroep te doen op een derde is een draconische maatregel, die afwijkt van de 
gangbare aanbestedingspraktijk en leidt tot een aanzienlijke beperking van de con-
currentiestelling, waardoor met name MKB bureaus benadeeld worden. 

  
3.4. Klachtonderdeel 4 

 
Ter zake dit klachtonderdeel beroept de brancheorganisatie zich op zijn afgeleide 
klachtrecht als brancheorganisatie. De brancheorganisatie acht selectiecriterium 4 
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(“Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw”) onvoldoende transparant in die zin dat 
het niet eenduidig is welke discipline binnen het ontwerpteam deze referentie moet 
indienen (zie paragraaf 6.2 van de Selectieleidraad in 1.3 hiervoor). De Selectielei-
draad en vraag 12 van de Nota van Inlichtingen stellen dat selectiecriterium 4 ziet 
op de architect en selectiecriterium 5 op de duurzaamheidsadviseur (zie 1.6.3 hier-
voor). Echter, vragen 19, 66 en 126 van de Nota van Inlichtingen suggereren dat 
ook een andere adviseur dan de architect een referentie mag indienen voor selec-
tiecriterium 4 (zie 1.6.4, 1.6.10 en 1.6.20 hiervoor). Welk antwoord is nu juist? En 
als selectiecriterium 4 niet alleen ziet op de architect, is het dan ook toegestaan 
dat er een beroep wordt gedaan op een andere adviseur dan de duurzaamheids-
adviseur ter zake selectiecriterium 5 (“Ervaring met diverse duurzaamheidsmeet-
systemen”)? 
 

3.5. Klachtonderdeel 5 
 
Selectiecriterium 4 (“Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw”) kent scores toe op 
basis van de labels/certificaten BREEAM-NL, GPR, LEED en WELL (zie paragraaf 6.2 
van de Selectieleidraad in 1.3 hiervoor). De brancheorganisatie heeft aanbesteder 
erop geattendeerd dat er ook andere methodieken bestaan om duurzaamheid van 
een gebouw te waarderen. Het betreft een Europese aanbesteding, in andere lan-
den wordt gewerkt met andere methodieken. Denk aan DGNB in Duitsland en HQE 
in Frankrijk. Aanbesteder ziet desondanks geen noodzaak om dit criterium aan te 
passen onder verwijzing naar vraag 87 van de Nota van Inlichtingen (zie 1.6.14 
hiervoor). Allereerst constateert de brancheorganisatie dat deze vraag ziet op se-
lectiecriterium 5 en dus niet 4. De strekking lijkt te zijn dat het hier om een selec-
tiecriterium gaat en niet een geschiktheidseis. Aanbesteder gaat er dus vanuit dat 
hij zich bij de scoremogelijkheden mag beperken tot een aantal voorgeschreven 
certificaten en dat hij ondernemers die over een ander certificaat beschikken niet 
in de gelegenheid hoeft te stellen gelijkwaardigheid aan te tonen. De brancheor-
ganisatie kan zich absoluut niet vinden in deze redenatie. Immers, de Gids Propor-
tionaliteit stelt expliciet dat voor selectiecriteria in beginsel hetzelfde geldt als voor 
geschiktheidseisen. Deze aanname wordt ondersteund door meerdere adviezen 
van de Commissie. Volgens de brancheorganisatie is aanbesteder dus gehouden 
om ook gelijkwaardige certificaten te accepteren. 
 

3.6. Klachtonderdeel 6 
 
Uit de Selectieleidraad maakt de brancheorganisatie op dat aanbesteder voorne-
mens is om één duurzaamheidsmeetsysteem te gebruiken bij onderhavige op-
dracht, niet vier verschillende systemen. Bij dit uitgangspunt is het volgens klagers 
niet gepast en disproportioneel dat aanbesteder in selectiecriterium 5 (“Ervaring 
met diverse duurzaamheidsmeetsystemen”) vraagt om ervaring met vier duur-
zaamheidsmeetsystemen (zie paragraaf 6.2 van de Selectieleidraad in 1.3 hier-
voor). De vraag om ervaring met vier van deze systemen houdt onvoldoende ver-
band met onderhavige opdracht. Het feit dat aanbesteder er nog niet uit is welk 
systeem hij wil gaan toepassen verandert deze constatering niet. De brancheorga-
nisatie verzet zich tegen het idee dat een aanbestedende dienst maar kan vragen 
wat hij wil als hij nog niet precies weet wat hij wil met een opdracht. De branche-
organisatie merkt op dat aanbesteder er ook voor had kunnen kiezen de aanbe-
steding beter voor te bereiden en de opdracht pas op de markt te zetten nadat het 
duidelijk was geworden welk duurzaamheidssysteem hij wenst toe te passen. 
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4. Reactie aanbesteder 
 

4.1. In zijn e-mail van 2 december 2020 (zie 1.9 hiervoor) en in de reactie op de bij de 
Commissie ingediende klacht heeft aanbesteder, kort gezegd, als volgt gereageerd 
op de klacht van de brancheorganisatie. 
 

4.2. Aanbesteder stelt zich op het standpunt dat de Commissie de klacht niet in behan-
deling kan nemen omdat het klachtenmeldpunt nog niet op de bij hem ingediende 
klacht heeft gereageerd. In dat kader doet aanbesteder een beroep op zijn klach-
tenregeling. 
 

4.3. Inhoudelijk stelt aanbesteder voorop dat het een integrale opdracht betreft waarbij 
aanbesteder één opdrachtnemer wenst te contracteren. 
 

4.4. Klachtonderdeel 1 
 

4.4.1. De brancheorganisatie onderkent dat aanbesteder geen onbeperkte aansprakelijk-
heid verlangt. De brancheorganisatie stelt echter dat het tweede lid van Voorschrift 
3.9 D van de Gids Proportionaliteit eist dat bij de limitering verplicht door de aan-
bestedende dienst moet worden gekeken naar het risicoprofiel van de opdracht en 
de gebruikelijke aansprakelijkheidseisen in de betreffende branche. Hierbij stelt zij 
dat aanbesteder dit niet dan wel onvoldoende heeft gedaan. Aanbesteder bestrijdt 
deze stelling. Het voorwerp van de opdracht is een integraal ontwerpteam voor de 
realisering van een nieuw stadhuis. Een fout in het ontwerp of een berekening die 
binnen de reikwijdte van de opdracht valt, kan grote financiële consequenties heb-
ben voor aanbesteder. Gezien de integraliteit van de opdracht, de verschillende 
(advies)disciplines die hierin zijn vertegenwoordigd en de financiële gevolgen van 
een ‘fout’, zou een beperking van de aansprakelijkheid van de opdracht in totaliteit 
tot viermaal de opdrachtwaarde onredelijk zijn. De door aanbesteder aangebrachte 
limitering van viermaal de opdrachtwaarde per gebeurtenis (of reeks van samen-
hangende gebeurtenissen) is niet onredelijk. Anders zou aanbesteder bij drie cu-
mulerende ‘fouten’ voor alle schade staan, terwijl deze schade niet voor zijn risico 
en rekening behoort te komen. Aanbesteder heeft geen invloed op de uitvoering 
van de opdracht door de opdrachtnemer. Het is onredelijk en onbillijk te stellen dat 
hij als opdrachtgever wordt geacht (grotendeels) verantwoordelijk en aansprakelijk 
te zijn voor gevolgen van handelingen die buiten haar invloedssfeer vallen. Daar-
naast zal uiteindelijk in een schadeprocedure (in rechte) worden vastgesteld wat 
de omvang van de schade is en in welke mate dit te wijten is aan de opdrachtne-
mer, hierbij wordt rekening gehouden met de exacte omstandigheden van het ge-
val (de gebeurtenis en de gevolgen). Op deze wijze is reeds bij wet geborgd dat er 
geen onredelijke kosten door opdrachtgevers worden verhaald op opdrachtnemer. 
Eveneens is de duur van de aansprakelijkheid van ‘fouten’ via de DNR 2011 beperkt 
tot vijf jaar na oplevering van het ontwerp. Ook heeft aanbesteder benadrukt dat 
het zijn verantwoordelijkheid is om de adviezen van de opdrachtnemer op te vol-
gen en indien hij dit niet doet dan wel aanpassingen doorvoert in de adviezen, dit 
ook voor zijn eigen rekening en risico komt. 
 

4.4.2. Daarnaast wijst aanbesteder er op dat de DNR geen paritaire voorwaarden zijn, 
doch zijn opgesteld door de brancheorganisaties BNA en NL-ingenieurs. Niettemin 
heeft aanbesteder ervoor gekozen het merendeel van deze voorwaarden over te 
nemen en slechts op een beperkt aantal onderdelen (aansprakelijkheid) af te wij-
ken. Hierbij heeft aanbesteder meer aangesloten bij haar eigen inkoopvoorwaar-
den en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 
 

4.4.3. Aanbesteder wijst inzake aansprakelijkheid en proportionaliteit naar een citaat  in 
Rb. Zeeland/West Brabant (vzr) 6 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7530, 
r.o. 4.4:  
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‘De verschillende onderdelen van artikel 14 dienen in samenhang gelezen te wor-
den. Daaruit blijkt, dat geen sprake is van onbeperkte aansprakelijkheid/vrijwa-
ring. Uit artikel 14.1 blijkt dat de opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor 
schade die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad 
van opdrachtnemer of personen waar opdrachtnemer voor aansprakelijk is. Dit is 
in lijn met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (“BW’) en hiermee zijn ook alle 
beperkingen uit het BW, bijvoorbeeld in verband met eigen schuld, van toepassing. 
Niet valt in te zien, waarom het Nederlandse wetgeving en algemene voorwaarden 
die daarbij aansluiten op dit punt disproportioneel zou moeten worden geacht.’ 
 

4.4.4. Daarnaast heeft aanbesteder in de Nota van Inlichtingen erkend dat de kosten van 
het verzekeren van de aansprakelijkheidsrisico’s voor dit project hoger kunnen zijn 
dan gebruikelijk. Hierbij heeft aanbesteder ook toegezegd dat hij bij het vaststellen 
van het honorarium rekening zal houden met deze extra premiekosten (zie hier-
voor het antwoord op vraag 88 van de Nota van Inlichtingen in 1.6.15 hiervoor).  
 

4.4.5. Aanbesteder is van mening dat er geen sprake is van disproportionaliteit en dat hij 
handelt binnen de kaders van de wet. 

 
4.4.6. De verzekeringseis in geschiktheidseis D van paragraaf 5.3.4 van de Selectielei-

draad (zie 1.3 hiervoor) acht aanbesteder voldoende transparant: deze geeft hel-
der en concreet weer aan welke eis inzake verzekeringen moet worden voldaan.  

 
4.4.7. De gestelde verzekeringseis zorgt voor een minimum aan verzekering. Aanbeste-

der meent dat het aan de gegadigden zelf is om te besluiten of en hoe ze zich 
aanvullend willen verzekeren gedurende de uitvoering van de opdracht.  
 

4.5. Klachtonderdeel 2 
 

4.5.1. De brancheorganisatie stelt dat de uitvoeringsvoorwaarde SROI geen verband 
houdt met het voorwerp van de opdracht. Aanbesteder deelt deze mening niet en 
kan de stelling van de brancheorganisatie dat het enkel gaat om specialistische 
kennis en daarom SROI niet mogelijk is niet volgen. Onderdeel van de integrale 
opdracht is eveneens het participatietraject alsmede projectbeheersing, hierin zit-
ten verschillende minder specialistische werkzaamheden. Bij participatie kan in het 
onderhavige project ook worden gedacht aan het betrekken van bijvoorbeeld het 
onderwijs, en het betrekken van sociale ondernemingen, want ook dat zijn moge-
lijke invullingen van SROI. Daarnaast hoeft SROI niet per definitie in de directe 
uitvoering van de opdracht te worden uitgevoerd, maar kan dit ook indirect plaats-
vinden, zoals in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer en door opdrachtnemer 
ingeschakelde derden. De tot de SROI-doelgroep behorende arbeidskrachten kun-
nen ook te werk worden gesteld binnen het bedrijf van de opdrachtnemer, mits de 
door hen te verrichten werkzaamheden betrekking hebben op de uitvoering van de 
overeenkomst (Rb. Den Haag (vzr.) 4 september 2020 
ECLI:NL:RBDHA:2020:8682). Eveneens biedt de bouwblokkenmethode van aan-
besteder een ruime mogelijkheid voor invulling door de opdrachtnemer: bijvoor-
beeld via stages en leerwerkplekken en delen van kennis en expertise ten behoeve 
van de doelgroep Social Return. Het Werkgevers Servicepunt, dat toeziet op de 
realisatie van SROI-verplichtingen, is ook bij deze aanbesteding actief betrokken, 
en benadrukt dat er zelfs in de huidige lastige economische situatie nog steeds wel 
een passende invulling wordt gevonden voor SROI-verplichtingen bij gecontrac-
teerde bedrijven. 
 

4.5.2. Aanbesteder is van mening dat er, gezien de brede en integrale opdracht die het 
voorwerp is van de onderhavige aanbesteding, voldoende mogelijkheden zijn voor 
een opdrachtnemer om de gestelde eis van 2% SROI te vervullen. 
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4.6.  Klachtonderdeel 3 

 
4.6.1. De brancheorganisatie stelt dat de beperking van de mogelijkheid om een beroep 

te doen op een derde disproportioneel is. Aanbesteder maakt onderscheid tussen 
derden (onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan om te voldoen aan de 
geschiktheidseisen) en onderaannemers (waarop geen beroep wordt gedaan). 
Voor deze laatste groep stelt aanbesteder geen beperking, immers feitelijk gaat 
het hier om een ondergeschikt deel van de opdracht die de opdrachtnemer inkoopt 
bij een ander en door die ander laat uitvoeren. Deze onderaannemers zijn van 
ondergeschikt belang in het opstellen van de inschrijving en hoeven daarin niet 
integraal te worden betrokken. Voor de eerste groep stelt aanbesteder de eis die 
in een groot deel van de aanbestedingen in Nederland gebruikelijk is. Deze eis 
wordt door aanbesteder toegepast in al haar andere aanbestedingen en heeft nog 
nooit tot bezwaren geleid.  
 

4.6.2. Aanbesteder erkent dat de markt van bepaalde disciplines kleiner is dan van an-
dere disciplines en dat de disciplines in de ‘grotere’ markt worden beperkt in hun 
kansen, doordat ondernemers in de disciplines van de krappere markt zich slechts 
eenmaal mogen aanmelden. Naar de mening van aanbesteder levert dat echter 
geen strijd met het aanbestedingsrecht op. In dat kader voert aanbesteder aan dat 
er binnen het aanbestedingsrecht geen beginsel bestaat van het bevorderen van 
concurrentie. Dat de formulering van een integrale opdracht dan wel de inrichting 
van een aanbestedingsprocedure de markt in omvang beperkt, leidt volgens aan-
besteder niet tot een schending van enig aanbestedingsrechtelijk beginsel. 
 

4.6.3. Artikel 2.94 Aw 2012 geeft aan dat een beroep op derden niet mag worden verbo-
den door aanbestedende diensten. Dat doet aanbesteder ook niet. Artikel 2.94 Aw 
2012 schrijft niet voor dat het aanbesteder verboden is (spel)regels te formuleren 
omtrent deze derden en het meermaals inschrijven door deze derden. Aanbesteder 
heeft in paragraaf 5.5.1 van de Selectieleidraad helder geformuleerd dat men 
slechts eenmaal mag inschrijven (zie 1.3 hiervoor). Hierin is helder bepaald dat dit 
ook geldt voor combinanten of derden in een samenwerkingsverband. Bij het be-
roep op derden in deze aanbesteding gaat het om derden waarop een beroep wordt 
gedaan, die daadwerkelijk worden ingezet op de uitvoering van de opdracht en die 
ook door geselecteerde gegadigden zullen worden betrokken ten behoeve van het 
indienen van een inschrijving.  

 
4.6.4. Het is voor aanbesteder en ook voor andere inschrijvers nagenoeg onmogelijk om 

te constateren of en op welke wijze een derde – indien deze bij meerdere inschrij-
vers deelneemt – de gunningssystematiek beïnvloedt dan wel manipuleert. Naar 
de mening van aanbesteder zijn er geen andere daadwerkelijk passende maatre-
gelen mogelijk die dit risico kunnen voorkomen, helemaal bij kleinere (plattere) 
organisaties acht aanbesteder dit nagenoeg onmogelijk. Daarnaast zou aanbeste-
der in strijd handelen met het gelijkheidsbeginsel, indien derden meer kansen krij-
gen op de uitvoering van de opdracht dan zelfstandige gegadigden en combinaties. 
Hiervoor ziet aanbesteder geen rechtvaardiging. Eveneens is aanbesteder het niet 
eens met de stelling dat er sprake is van een aanzienlijke beperking van de con-
currentiestelling. Er is juist gekozen voor een niet-openbare procedure vanwege 
de omvang van de markt voor deze opdracht. Aanbesteder meent dat dat een 
juiste constatering is geweest omdat er inmiddels 16 verzoeken tot deelname zijn 
ingediend. Hij concludeert dat er geen sprake is van een aanzienlijke beperking. 

 
4.7. Klachtonderdeel 4, 5 en 6 

 
4.7.1. De opdracht betreft een integrale opdracht waarin verschillende disciplines zijn 

opgenomen om te komen tot een correcte en concrete uitvoering van de opdracht. 
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Bij het stellen van de geschiktheidseisen – de kerncompetenties – heeft aanbeste-
der zorgvuldig beschouwd welke disciplines daadwerkelijk cruciaal zijn om de juiste 
uitvoering van de opdracht te garanderen. Enkel ten aanzien van deze disciplines 
zijn kerncompetenties geformuleerd. Daarnaast heeft aanbesteder – zoals hem vrij 
staat op basis van artikel 2.93 lid 4 Aw 2012 – ervoor gekozen om de termijn van 
drie jaar, zoals voorgeschreven in lid 1 onder a van dat artikel, te verruimen naar 
vijf jaar.  
 

4.7.2. Vanwege het feit dat er sprake is van potentieel groot aantal gegadigden heeft 
aanbesteder gekozen voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Om te ko-
men tot een ‘shortlist’ past aanbesteder een nadere selectieprocedure toe. Hierbij 
vindt de selectie plaats door middel van een puntensystematiek, waarbij selectie 
voornamelijk plaatsvindt op meer gespecialiseerde en toegespitste kennis en er-
varing. De selectiecriteria en de wijze waarop de verschillende onderdelen worden 
beoordeeld en gewaardeerd zijn helder en concreet opgenomen in de aanbeste-
dingsdocumenten. Bij de beoordeling is er verder geen ruime beoordelingsruimte 
voor aanbesteder die zou kunnen leiden tot onduidelijkheid of willekeur bij de pun-
tentoekenning van de selectiecriteria. Naar de mening van aanbesteder is er geen 
sprake van een gebrek in transparantie. 

 
4.7.3. Eén van de stellingen van de brancheorganisatie is dat de markt door aanbesteder 

wordt beperkt. De inhoud van de eisen, de zorgvuldigheid die aanbesteder in acht 
heeft genomen bij het formuleren van de noodzakelijke essentiële kerncompeten-
ties in relatie tot de opdracht en de verruiming van de referentietermijn benadruk-
ken dat aanbesteder een toereikend mededingingsniveau zo veel als mogelijk heeft 
willen borgen. Dat hij hier niet onsuccesvol in is geweest blijkt uit de aanzienlijke 
hoeveelheid (geldige) verzoeken tot deelname die hij heeft ontvangen. Aanbeste-
der is gestart met de beoordeling van de verzoeken om te komen tot een rang-
schikking, waarbij de eerste vijf gegadigden een uitnodiging tot inschrijving zullen 
ontvangen. 

 
4.7.4. De verplichting tot het opnemen van gelijkwaardigheid is opgenomen in artikel 

2.76 Aw 2012 inzake technische specificaties. De technische specificaties zien op 
de uitvoering van de opdracht en worden in de inschrijfleidraad opgenomen. Bij 
het opstellen van de technische specificaties zal aanbesteder uiteraard rekening 
houden met deze bepaling en de concurrentie tussen de geselecteerde gegadigden 
niet belemmeren. 

 
4.8. Klachtonderdeel 4 

 
4.8.1. Aanbesteder betwist dat selectiecriterium 4 (“Ervaring ontwerpen duurzaam ge-

bouw”) onvoldoende transparant is. In het kader van selectiecriterium 4 is in pa-
ragraaf 6.2 van de Selectieleidraad bepaald dat de referentie afkomstig moet zijn 
van “de partij die belast is met de ontwerpwerkzaamheden (voor architectonisch, 
functioneel, bouwkundig ontwerp)” (zie 1.3 hiervoor). Er zijn daarover diverse vra-
gen gesteld, met de strekking of deze referentie van de architect afkomstig moest 
zijn, of dat die ook van andere leden van het ontwerpteam afkomstig mocht zijn 
(zie de vragen 19, 66, en 126 van de Nota van Inlichtingen in 1.6.4, 1.6.10 en 
1.6.20 hiervoor). Daarop is geantwoord dat deze referentie ook van een andere 
deelnemer in het samenwerkingsverband afkomstig mocht zijn. Vraag 12 in de 
Nota van Inlichtingen is niet gesteld in het kader van selectiecriterium 4, maar in 
het kader van selectiecriterium 5 (zie 1.6.3 hiervoor). Bij specifieke vragen over 
selectiecriterium 4 is dus in het antwoord ten opzichte van de selectieleidraad af-
geweken van de eis dat de referentie van de architect afkomstig moest zijn. Aan-
besteder betwist dat hij niet transparant heeft gehandeld, door in het antwoord op 
vraag 12, dat duidelijk betrekking had op een ander selectiecriterium, achteraf 
gezien ten onrechte het woord ‘architect’ op te nemen. Potentiële gegadigden 
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konden uit de diverse antwoorden die specifiek gingen over selectiecriterium 4 af-
leiden dat voor dat selectiecriterium van de oorspronkelijke tekst uit de Selectielei-
draad werd afgeweken door ook referenties van andere leden van het samenwer-
kingsverband toe te staan.  
 

4.8.2. De vraag “En als selectiecriterium 4 niet alleen beziet op de architect, is het dan 
ook toegestaan dat er een beroep gedaan wordt op een andere adviseur dan de 
duurzaamheidsadviseur ter zake selectiecriterium 5?” betreft volgens aanbesteder 
een drogreden. Er wordt ten onrechte verondersteld dat de aanpassing in selectie-
criterium 4 ervoor zorgt dat selectiecriterium 5 aanpassing behoeft. Geen enkele 
vraag of antwoord in de Nota van Inlichtingen, dan wel de formulering in de Selec-
tieleidraad, geeft aanleiding om die vraag te stellen.   
 

4.9. Klachtonderdeel 5 
 

4.9.1. In selectiecriterium 4 (“Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw”) heeft aanbesteder 
diverse duurzaamheidsmeetsystemen opgenomen. Deze systemen worden in meer 
of minder mate toegepast in Nederland en Europa. Aangezien aanbesteder zijn 
stadhuis in Nederland wil laten realiseren, zijn dit relevante systemen. In potentie 
zijn er ook minder relevante duurzaamheidsmeetsystemen. Het toegepaste kader 
(type duurzaamheidscertificaten, hoogte van het duurzaamheidscertificaat, gekop-
peld aan een puntentoekenning) is een gebruikelijk kader, wat ook door andere 
aanbestedende diensten wordt gehanteerd (in dit kader wijst aanbesteder op de 
aanbestedingen voor de stadskantoren van twee andere aanbestedende diensten). 
 

4.9.2. Overeenkomstig paragraaf 4.6 van de Selectieleidraad konden potentiële gegadig-
den over het beoordelingskader vragen stellen. Feit is dat hieromtrent geen enkele 
vraag is gesteld en er dus ook geen aanleiding was om hieromtrent een reactie te 
formuleren, dan wel de leidraad of het beoordelingskader van het selectiecriterium 
daarop aan te passen. Daarnaast is er geen sprake van ‘labels/certificaten’ die 
enkel in Nederland worden toegepast, zo wordt BREEAM wereldwijd in meer dan 
75 landen toegepast en ook WELL en LEED worden in verschillende landen toege-
past. 

 
4.9.3. Ten slotte voert aanbesteder aan dat het een selectiecriterium betreft en geen 

geschiktheidseis. Indien een gegadigde niet over de gevraagde ervaring beschikt, 
leidt dat niet tot uitsluiting, maar kan dat slechts gevolgen hebben voor de rang-
orde. 

 
4.10. Klachtonderdeel 6 

 
4.10.1. Aanbesteder is voornemens een ontwerpteam te contracteren waarmee het gehele 

ontwerptraject wordt doorlopen. Van de eerste schets tot een uitvoeringsgereed 
ontwerp, waarbij in de vorm van een participatietraject de ambities worden ver-
taald naar een steeds gedetailleerder ontwerp. 
 

4.10.2. In hoofdstuk 3 van de Selectieleidraad heeft aanbesteder de opdracht omschreven 
(zie 1.3 hiervoor). Daarin geeft aanbesteder aan dat de voorbereidingen voor het 
project zijn gestart. De werkvorm die daarbij is gehanteerd is het participatietra-
ject. Aan stad en medewerkers is gevraagd input te geven. Het resultaat van deze 
stap is een concept ambitiedocument, dat is toegevoegd bij de publicatie van de 
aanbesteding. Het ambitiedocument geeft weer wat men belangrijk vindt. De eer-
ste opdracht aan het te contracteren ontwerpteam is de ambitie vertalen naar een 
schetsontwerp en het ondersteunen bij het opstellen van het programma van ei-
sen. Het programma van eisen krijgt pas gedurende het schetsontwerptraject zijn 
definitieve vorm, middels een iteratief proces waarin de stad, het bestuur van aan-
besteder en de medewerkers worden betrokken. Daarbij is de rol van het 
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ontwerpteam om aanbesteder te adviseren in de mogelijkheden voor een duur-
zaam toekomstbestendig stadhuis, in evenwicht met de andere ambities, binnen 
de financiële kaders. Onderdeel daarvan is het toepassen van een duurzaamheid-
smeetsysteem.  

 
4.10.3. In het voortraject heeft aanbesteder al nagedacht over duurzaamheidsmeetsys-

temen en heeft een keuze gemaakt die heeft geleid tot een shortlist van vier sys-
temen. Aanbesteder is van mening dat het toe te passen duurzaamheidsmeetsys-
teem in samenhang met andere relevante thema’s moet worden gekozen, zoals 
ambities, architectuur, installatieconcept, financiën, etc. en verwacht daarin ook 
door het integrale ontwerpteam te worden geadviseerd. Vanuit dit perspectief is 
het voor aanbesteder niet gewenst al op voorhand, zonder integrale visie, de uit-
eindelijke keuze voor het te hanteren duurzaamheidsmeetsysteem te maken. Aan-
besteder is van mening dat een duurzaamheidsadviseur beter kan adviseren over 
de diverse duurzaamheidssystemen als deze daar ervaring mee heeft. Anderzijds 
kan het niet hebben van ervaring met een bepaald systeem ervoor zorgen dat de 
adviseur het betreffende systeem op basis daarvan niet zal adviseren. Het is 
daarom van grotere waarde als een duurzaamheidsadviseur ervaring heeft met al 
deze vier duurzaamheidsmeetsystemen, dan wanneer de ervaring slechts de advi-
sering op basis van één van deze duurzaamheidssystemen betreft. Aanbesteder is 
dan ook van mening dat selectiecriterium 5 voldoende verband houdt met de op-
dracht en niet disproportioneel is.   

 
 

5. Beoordeling 
 

5.1. De Commissie stelt vast dat aanbesteder op 2 november 2020 een Europese niet-
openbare aanbestedingsprocedure heeft aangekondigd voor een overheidsop-
dracht voor diensten voor het ontwerp van een gemeentehuis. Op deze aanbeste-
dingsprocedure zijn onder andere de volgende bepalingen van toepassing: Delen 
1 en 2 van de Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit (2e herziene versie die op 1 juli 
2020 in werking is getreden). 
 

5.2. De Commissie zal eerst ingaan op de vraag of zij de klacht in behandeling kan 
nemen. Aanbesteder stelt zich op het standpunt dat de Commissie de klacht niet 
in behandeling kan nemen omdat het klachtenmeldpunt nog niet op de bij hem 
ingediende klacht heeft gereageerd. In dat kader doet aanbesteder een beroep op 
zijn interne klachtenregeling. 
 

5.2.1. Uit de klachtenregeling van aanbesteder volgt dat een klager pas bij de Commissie 
kan klagen als (i) aanbesteder op een klacht heeft beslist of als (ii) aanbesteder 
niet binnen een termijn van vier weken op een klacht heeft beslist. Bovendien kan 
het klachtenmeldpunt een andere termijn bepalen en schort aanbesteder de aan-
bestedingsprocedure in beginsel niet op voor de duur van zijn interne klachtbehan-
deling. 
 

5.2.2. De Commissie is ingesteld op basis van artikel 4.27 Aw 2012. In artikel 9, lid 1, 
sub a en b, van haar Reglement is bepaald dat een klager eerst een schriftelijke 
klacht bij de beklaagde moet indienen en de beklaagde een redelijke termijn moet 
geven om daarop te reageren, alvorens de Commissie de klacht in behandeling 
kan nemen. De lengte van deze redelijke termijn staat niet vast, maar is afhanke-
lijk van de omstandigheden van het geval. Indien een kritieke termijn bijna ver-
strijkt, kan deze redelijke termijn kort zijn. Het doel van de Commissie is immers 
door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige klachtbehandeling bij te dragen 
aan de oplossing van aanbestedingsklachten. Met het oog daarop tracht de Com-
missie klachten in behandeling te nemen en advies uit te brengen vóór het ver-
strijken van kritieke termijnen in een aanbestedingsprocedure.  
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5.2.3. Aangezien aanbesteder niet bereid was om de aanbestedingsprocedure gedurende 

de interne klachtafhandeling op te schorten en een kritieke termijn bijna verstreek, 
heeft de Commissie de aan aanbesteder geboden termijn om op de klacht te rea-
geren als redelijk aangemerkt en de klacht in behandeling genomen.  
 

5.2.4. De bevoegdheid van de Commissie om een klacht al dan niet in behandeling te 
nemen, is niet afhankelijk van een klachtenregeling van een aanbestedende dienst 
en evenmin van de duur van klachtafhandeling door een aanbestedende dienst. De 
toegang tot de Commissie kan dan ook niet – zoals de klachtenregeling van aan-
besteder voorschrijft – afhankelijk worden gesteld van een beslissing van een aan-
bestedende dienst op een klacht. De Commissie neem de klacht dan ook in behan-
deling.   

 
5.3. Daarmee komt de Commissie toe aan de inhoudelijke behandeling van de klacht. 

 
5.4. Klachtonderdeel 1 

 
5.4.1. Klachtonderdeel 1 ziet op de aansprakelijkheidsvoorwaarde uit Bijlage F van de 

Selectieleidraad. De brancheorganisatie klaagt dat aanbesteder in dit kader onvol-
doende acht heeft geslagen op de aspecten uit Voorschrift 3.9 D, lid 2, Gids Pro-
portionaliteit. Tevens klaagt de brancheorganisatie dat niet transparant is wat een 
passende verzekering is. 
 

5.4.2. De Commissie begint met het laatste. In geschiktheidseis D in paragraaf 5.3.4 van 
de Selectieleidraad is duidelijk bepaald welke verzekeringen minimaal vereist zijn 
(zie 1.3 hiervoor). Aanbesteder vraagt niet om een ‘passende verzekering’, maar 
stelt minimale eisen aan de verzekeringen. Naar het oordeel van de Commissie is 
geschiktheidseis D dan ook niet onvoldoende transparant. Daarmee is dit deel van 
klachtonderdeel 1 ongegrond. 

 
5.4.3. De Commissie zal hierna onderzoeken of aanbesteder in het kader van de aanspra-

kelijkheidsvoorwaarde uit Bijlage F van de Selectieleidraad onvoldoende acht heeft 
geslagen op de aspecten uit Voorschrift 3.9 D, lid 2, Gids Proportionaliteit. De 
Commissie zal eerst het relevante toetsingskader schetsen. 

 
5.4.4. Artikel 1.10, lid 1 en 2, Aw 2012 luidt, voor zover relevant, als volgt: 

 
‘1. Een aanbestedende dienst (…) stelt bij de voorbereiding van het tot stand 
brengen van een overheidsopdracht (…) uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria 
aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in redelijke verhouding staan tot het 
voorwerp van de opdracht. 
2. Bij de toepassing van het eerste lid slaat de aanbestedende dienst (…), voor 
zover van toepassing, in ieder geval acht op: 
(…) 
h. de voorwaarden van de overeenkomst.’ 
 

5.4.5. Krachtens het vierde lid van voornoemd artikel dient een aanbestedende dienst de 
voorschriften uit de Gids Proportionaliteit toe te passen of een afwijking daarvan 
te motiveren in de aanbestedingsstukken. 
 

5.4.6. Voorschrift 3.9 A Gids Proportionaliteit luidt als volgt: 
 
‘De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best 
kan beheersen of beïnvloeden.’ 
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5.4.7. In Voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit is bepaald: 
 
‘1. De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele 
manier gelimiteerd is. 
2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is 
slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: 
● De risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; 
● De gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de be-
treffende opdracht naar aard en omvang.’ 
 

5.4.8. Zoals de Commissie in eerdere adviezen heeft overwogen, verhouden de Voor-
schriften 3.9 A en 3.9 D, lid 1, Gids Proportionaliteit zich als volgt tot elkaar in 
gevallen waarin de proportionaliteit van een contractuele regeling van de (beper-
king van) aansprakelijkheid van de opdrachtnemer moet worden beoordeeld. 
 

5.4.9. Een contractuele regeling kan allereerst tot onbeperkte aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer leiden, wanneer die regeling er in voorziet dat het risico – namelijk: 
dat zich in verband met de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet 
die tot schade leidt – te allen tijde bij de opdrachtnemer wordt gealloceerd. In een 
dergelijk geval kan zo’n contractuele regeling een afwijking inhouden van Voor-
schrift 3.9 A Gids Proportionaliteit. Van een dergelijke afwijking zal geen sprake 
zijn in het geval dat een contractuele risicoregeling ontbreekt – in welk geval im-
mers kan worden teruggevallen op het stelsel van het Burgerlijk Wetboek (zie art. 
6:74 e.v. BW) – of de in het contract voorziene risicoregeling bij dat wettelijk stel-
sel aansluit (vgl. Adviezen 40 en 42, overweging 6.2; Advies 154, overweging 
6.2.8; Advies 331, overweging 5.6; Advies 355, overweging 5.3.1; Advies 404, 
overweging 5.3.1 en Advies 444, overweging 5.5.6). 
 

5.4.10. Een contractuele regeling kan in de tweede plaats tot onbeperkte aansprakelijkheid 
van de opdrachtnemer leiden, wanneer zijn aansprakelijkheid op grond van de wet 
of een contractuele risicoregeling in beginsel kan worden gevestigd (zie 5.4.9 hier-
voor) en het contract er expliciet in voorziet dat zijn schadevergoedingsverbintenis 
naar de inhoud, omvang of duur daarvan ongelimiteerd is. In een dergelijk geval 
– dat zich voordeed in de casus die speelde in Advies 331 – vormt een dergelijke 
contractuele voorziening een afwijking van Voorschrift 3.9 D, lid 1, Gids Proporti-
onaliteit. Van een dergelijke afwijking zal geen sprake zijn in het geval dat zo’n 
expliciete voorziening in het contract ontbreekt – in welk geval immers kan worden 
teruggevallen op het stelsel van het Burgerlijk Wetboek (zie in het bijzonder afde-
ling 6.1.10 BW) – of de in het contract voorziene regeling bij dat wettelijk stelsel 
aansluit (vgl. Adviezen 40 en 42, overweging 6.5.2; Advies 154, overwegingen 
6.2.2 t/m 6.2.6; Advies 331, overweging 5.7; Advies 355, overweging 5.3.2; Ad-
vies 404, overweging 5.3.2 en Advies 444, overweging 5.5.7). 
 

5.4.11. Wanneer de schadevergoedingsverbintenis van de opdrachtnemer naar de inhoud, 
omvang of duur daarvan wel expliciet in het contract is gelimiteerd, kan de inhoud 
van die regeling nog een afwijking inhouden van Voorschrift 3.9 D, lid 2, Gids 
Proportionaliteit (vergelijk Advies 13, overweging 6.2; Adviezen 40 en 42, overwe-
gingen 6.5.3 en 6.5.4; Advies 154, overwegingen 6.2.7 t/m 6.2.16 en Advies 355, 
overweging 5.3.3). 

 
5.4.12. Op grond van Voorschrift 3.9 D, lid 2, Gids Proportionaliteit dienen aanbestedende 

diensten bij de beoordeling van de proportionaliteit van de limitering van de aan-
sprakelijkheid acht te slaan op bepaalde aspecten die in het voorschrift zijn ver-
meld. Het voorschrift verplicht aanbestedende diensten niet om in de aanbeste-
dingsdocumenten blijk te geven van de beoordeling die zij in dit kader hebben 
uitgevoerd (zie Advies 404, overweging 5.7.1). 
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5.4.13. De Commissie zal hierna overgaan tot de beoordeling van de klacht dat aanbeste-
der in het kader van de aansprakelijkheidsvoorwaarde uit Bijlage F van de Selec-
tieleidraad onvoldoende acht heeft geslagen op de aspecten uit Voorschrift 3.9 D, 
lid 2, Gids Proportionaliteit.  

 
5.4.14. In Bijlage F “Addendum [Aanbesteder] behorende bij de DNR 2011” is bepaald dat 

de te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan viermaal de vergoe-
ding, inclusief meerwerk. In de Nota van Inlichtingen is vervolgens bepaald dat de 
te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van viermaal de vergoeding per 
gebeurtenis (dan wel samenhangende reeks van gebeurtenissen, zie de antwoor-
den op vragen 24 en 138 in 1.6.5 en 1.6.22 hiervoor). 

 
5.4.15. Naar het oordeel van de Commissie heeft aanbesteder er onvoldoende blijk van 

gegeven rekening te hebben gehouden met de in de betreffende branche en voor 
de betreffende soort opdracht gebruikelijke aansprakelijkheid van de opdrachtne-
mer. Een aansprakelijkheid in het kader van een groot project van viermaal de 
vergoeding, inclusief meerwerk, per gebeurtenis (dan wel samenhangende reeks 
van gebeurtenissen) zonder verdere limitering is in de markt niet gebruikelijk.  

 
5.4.16. Ook heeft aanbesteder zich er onvoldoende rekenschap van gegeven of de door 

aanbesteder bepaalde aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer volledig verzeker-
baar is. Nu het aantal gebeurtenissen waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk 
kan worden gehouden niet beperkt is, is de mogelijke aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer in zoverre ongelimiteerd. Het is dan ook de vraag of de mogelijke 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volledig verzekerbaar is.  

 
5.4.17. Naar het oordeel van de Commissie is aanbesteder afgeweken van Voorschrift 3.9 

D, lid 2, Gids Proportionaliteit en heeft aanbesteder die afwijking onvoldoende ge-
motiveerd.  

 
5.4.18. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 1 in zoverre gegrond.  

 
5.4.19. Ten overvloede merkt de Commissie nog het volgende op.  

 
5.4.20. Om te beginnen, merkt de Commissie op dat de maximale aansprakelijkheid van 

de opdrachtnemer per gebeurtenis ten tijde van de selectiefase nog niet bekend 
is, nu het honorarium pas in de gunningsfase wordt bekendgemaakt. 

 
5.4.21. Verder merkt aanbesteder terecht op dat de DNR 2011 geen paritair opgestelde 

voorwaarden zijn (zie 4.4.2 hiervoor). Het is dus niet gezegd dat de regeling uit de 
DNR 2011 de in de betreffende branche – voor de betreffende soort opdracht – 
gebruikelijke aansprakelijkheid weergeeft.  

 
5.4.22. Bij het bepalen van de aansprakelijkheidsregeling is nog het volgende van belang. 

De Commissie heeft geen aanwijzingen aangetroffen dat de onderhavige opdracht 
naar zijn aard bijzonder complex is. Dat sprake is van een integrale adviesopdracht 
is ook geen reden om een hogere totale aansprakelijkheid te bepalen. Verder kan 
de Commissie de opmerking van aanbesteder niet goed plaatsen dat hij geen in-
vloed heeft op de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer (zie 4.4.1 
hiervoor). 

 
5.4.23. Voorts kan een aanbestedende dienst die de aansprakelijkheid van een opdracht-

nemer wil limiteren, beter een plafondbedrag overeenkomen dan een maximum 
aantal gebeurtenissen vastleggen waarvoor een opdrachtnemer aansprakelijk kan 
worden gehouden. Niet elke schadeveroorzakende gebeurtenis hoeft immers een 
grote schade tot gevolg te hebben en met het vastleggen van een maximum aantal 
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gebeurtenissen loopt een aanbestedende dienst juist het risico bij latere schade-
veroorzakende gebeurtenissen met grote schadeposten te blijven zitten. 

 
5.4.24. Ten slotte stelt aanbesteder in het antwoord op vraag 88 in de Nota van Inlichtin-

gen te hebben erkend dat de kosten van het verzekeren van de aansprakelijkheids-
risico’s voor dit project hoger kunnen zijn dan gebruikelijk en te hebben toegezegd 
bij het vaststellen van het honorarium rekening te zullen houden met deze extra 
premiekosten (zie 4.4.4 hiervoor). Een dergelijke erkenning en toezegging leest 
de Commissie in het antwoord op vraag 88 echter niet terug. Op de vraag of aan-
besteder aanvullend budget heeft opgenomen in het honorarium voor extra pre-
miekosten heeft aanbesteder namelijk als volgt geantwoord (zie 1.6.15 hiervoor):  

 
‘Bouwkosten en honorarium worden bij de start van de inschrijffase bekend ge-
maakt. Buiten het honorarium worden geen aanvullende vergoedingen toegekend 
voor premies. Dat is onderdeel van het honorarium.’   
 

5.4.25. Aanbesteder zou in dit kader ook een ontwerpverzekering voor opdrachtgevers 
kunnen afsluiten. Hij zou de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer dan kunnen 
bepalen op een gebruikelijk en voor opdrachtnemers goed verzekerbaar niveau en 
voor het meerdere een ontwerpverzekering voor opdrachtgevers kunnen afsluiten. 
Aanbesteder kan dan direct zelf zijn schade claimen op deze verzekering en de 
verzekeraar zal dan de opdrachtnemer aanspreken (via zijn verzekering).  

 
5.5. Klachtonderdeel 2 

 
5.5.1. Klachtonderdeel 2 betreft de SROI uitvoeringsvoorwaarde van 2% van de gefac-

tureerde opdrachtsom. De brancheorganisatie acht dit percentage disproportio-
neel. 
 

5.5.2. Alvorens over te gaan tot inhoudelijke behandeling van klachtonderdeel 2, geeft 
de Commissie eerst het toetsingskader weer.  
 

5.5.3. Artikel 1.10, lid 1, Aw 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst uitsluitend eisen, 
voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en aan de inschrijvingen stelt die in 
een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Deze verplichting 
is nader uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Voor het onderhavige geval is dan 
van belang dat paragraaf 3.5.6 van de Gids herhaalt dat bijzondere voorwaarden 
die verband houden met sociale overwegingen in redelijke verhouding moeten 
staan tot de aard en de omvang van de opdracht en daaraan toevoegt, voor zover 
in casu relevant, dat die voorwaarden dienen te worden afgestemd op hetgeen de 
relevante markt kan bieden. 
 

5.5.4. De Commissie heeft in overweging 5.4 van Advies 290 (ontleend aan overwegingen 
6.3.12-6.3.14 van Advies 98) de volgende maatstaven gegeven voor de beoorde-
ling van de proportionaliteit van een SROI-eis in het kader van opdrachten voor de 
uitvoering van werken of het verrichten van diensten:  
(i) Bij het formuleren van een proportionele SROI-eis is de arbeidscomponent van 
de opdracht van groot belang, in het bijzonder bij het bepalen van de hoogte en 
de berekeningsgrondslag van het percentage SROI; 
(ii) Het streefpercentage is 5% inzet van social return per aanbesteding. Het per-
centage moet proportioneel en flexibel worden toegepast; 
(iii) Het genoemde SROI-percentage van 5% wordt als richtlijn in beginsel toege-
past op de opdrachtsom, tenzij sprake is van kapitaalintensieve opdrachten of op-
drachten met een lage loonsom, in welk geval het (eventueel hogere) percentage 
wordt berekend over de loonsom die minimaal € 250.000,- excl. BTW dient te be-
dragen; 
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(iv) Een belangrijke randvoorwaarde voor toepassing van SROI is dat er sprake 
moet zijn van een direct verband tussen de uitvoering van de opdracht, dan wel 
het voorwerp van het contract, en de desbetreffende SROI-bepaling. De invulling 
van de SROI-verplichting dient binnen de werkzaamheden van de onderliggende 
opdracht te worden verwezenlijkt. 
 

5.5.5. De Commissie constateert dat een SROI- verplichting van 5% nog steeds gebrui-
kelijk is (zie bijvoorbeeld paragraaf 2.3 van de Handreiking sociale return van de 
VNG uit 2018 en Advies 586, overweging 5.3.13). 
 

5.5.6. De Gids Proportionaliteit geeft een voorbeeld waarin een aanbestedende dienst een 
SROI-verplichting van 5% van de aanneemsom heeft voorgeschreven. In het voor-
beeld zorgen het “verhoudingsgewijze geringe deel aan loonsom” en “de specialis-
tische activiteit” ervoor dat de 5% social return-eis disproportioneel wordt geacht 
(zie p. 56 Gids Proportionaliteit en Advies 98, overweging 6.3.4). 
 

5.5.7. Bij de uitvoering van specialistische activiteiten is tewerkstelling via social return 
moeilijker. Dit is een grond voor verlaging van het te hanteren percentage social 
return (zie Advies 98, overweging 6.3.13). 

 
5.5.8. De Commissie heeft geoordeeld dat een SROI-verplichting van 5% van de con-

tractwaarde voor specialistische dienstverlening van intellectuele aard (ingenieurs-
diensten) disproportioneel is (Advies 93 en 95, overweging 5.4.4).   

 
5.5.9. De Commissie zal hierna overgaan tot beoordeling van de klachtonderdeel 2. 

 
5.5.10. De Commissie constateert dat aanbesteder een SROI-verplichting van 2% van de 

opdrachtsom heeft bepaald (zie paragraaf 5.4 van de Selectieleidraad in 1.3 hier-
voor). Verder constateert de Commissie dat de opdracht ontwerpdiensten betreft 
die kunnen worden aangemerkt als specialistische dienstverlening van intellectuele 
aard. Ten slotte betreft het een opdracht van grote omvang.  

 
5.5.11. Naar het oordeel van de Commissie heeft aanbesteder voldoende rekening gehou-

den met het feit dat sprake is van specialistische dienstverlening van intellectuele 
aard door een SROI-verplichting van 2% van de opdrachtsom te hanteren. Ook bij 
omvangrijke opdrachten voor specialistische dienstverlening van intellectuele aard 
zijn er immers wel mogelijkheden om aan een beperkte SROI-verplichting te vol-
doen. Naar het oordeel van de Commissie is de SROI-verplichting van 2% van de 
opdrachtsom in dit geval niet disproportioneel. 

 
5.5.12. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 2 ongegrond. 

 
5.5.13. Ten overvloede merkt de Commissie het volgende op. Bij de vaststelling van de 

hoogte van het honorarium zal aanbesteder wel rekening moeten houden met de 
onderhavige SROI-verplichting.   

 
5.5.14. Verder wijst de Commissie op overweging 4 en de aanbevelingen in Advies 586 

(JAAN 2021/34 m.nt. D.R. Versteeg) betreffende een aanbestedingsprocedure 
waarin een soortgelijk bouwblokkenschema voor SROI werd gehanteerd.   

 
5.6. Klachtonderdeel 3 
 
5.6.1. Klachtonderdeel 3 ziet op de beperking van de mogelijkheid dat verschillende ge-

gadigden een beroep doen op dezelfde onderaannemer om te voldoen aan de ge-
schiktheidseisen of dat een dergelijke onderaannemer ook nog zelfstandig of in 
combinatie een verzoek tot deelneming indient (zie paragraaf 5.5.1 en 5.5.4, 
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laatste alinea, van de Selectieleidraad in 1.3 hiervoor). De brancheorganisatie acht 
deze beperking disproportioneel.  
 

5.6.2. Uit artikel 1.10, lid 1, Aw 2012 volgt dat een aanbestedende dienst bij de voorbe-
reiding en het tot stand brengen van een overeenkomst uitsluitend eisen, voor-
waarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen mag stellen die in een 
redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. 

 
5.6.3. Anders dan aanbesteder lijkt te veronderstellen (zie 4.6.2 hiervoor), beoogt het 

Europese recht dat overheidsopdrachten voor een zo ruim mogelijke mededinging 
worden opengesteld (zie onder meer HvJ EU 10 juli 2014, C-358/12, 
ECLI:EU:C:2014:2063, r.o. 29 en HvJ EU 8 februari 2018, C-144/17, 
ECLI:EU:C:2018:78, r.o. 33 en 34). De Commissie neemt in het verlengde van het 
bepaalde in artikel 1.10 Aw 2012 tot uitgangspunt dat een beperkende eis als de 
onderhavige toelaatbaar zal zijn wanneer een aanbestedende dienst met die eis 
een legitiem doel van algemeen belang nastreeft, die eis geschikt is om dat doel 
te verzekeren en de eis niet verder gaat dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken 
(zie HvJ EU 10 juli 2014, C-358/12, ECLI:EU:C:2014:2063, r.o. 31; Advies 613, 
overweging 5.11.3 en Advies 216, overweging 5.4.3). 

 
5.6.4. De Commissie neemt voorshands aan dat het doel dat aanbesteder met de beper-

kende eis nastreeft – te weten het voorkomen van collusie en het tot stand brengen 
van een eerlijke mededinging (zie 4.6.4 hiervoor) – in beginsel een legitiem doel 
van algemeen belang is. 

 
5.6.5. Vervolgens is het de vraag of de door aanbesteder gestelde beperking in een geval 

als het onderhavige geschikt is om de verwezenlijking van het daarmee nage-
streefde doel te verzekeren en niet verder gaat dan noodzakelijk om dat doel te 
bereiken. Aanbesteder beoogt met het stellen van de beperking – blijkens zijn re-
actie op de klacht – elke (schijn van) collusie tussen de gegadigden in deze aan-
bestedingsprocedure uit te sluiten (zie 4.6.4 hiervoor). 

 
5.6.6. Naar het oordeel van de Commissie is de beperking van de mogelijkheid dat ver-

schillende gegadigden een beroep doen op dezelfde onderaannemer om te voldoen 
aan de geschiktheidseisen of dat een dergelijke onderaannemer ook nog zelfstan-
dig of in combinatie een verzoek tot deelneming indient, geschikt om het beoogde 
doel te bereiken. Ook gaat de beperking naar het oordeel van de Commissie in 
beginsel niet verder dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. In dat 
kader acht de Commissie van belang dat het – anders dan in Advies 216 – een 
Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure betreft waarin maximaal 5 gega-
digden zullen worden uitgenodigd tot inschrijving. Indien gegadigden zich met de-
zelfde onderaannemer zouden mogen aanmelden, of dat een dergelijke onderaan-
nemer ook nog zelfstandig of in combinatie een verzoek tot deelneming mag in-
dienen, bestaat daarmee het risico dat de concurrentie op het niveau van deze 
onderneming al vóór inschrijving geheel of gedeeltelijk zal zijn uitgeschakeld. Het 
vragen van een verklaring als bedoeld in artikel 2.32.3 ARW 2016 (Model K-ver-
klaring) van de inschrijvers kan dit risico niet wegnemen (zie Advies 613, overwe-
ging 5.11.6). 
 

5.6.7. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 3 ongegrond. 
 

5.6.8. Ten overvloede merkt de Commissie nog het volgende op. Of het doelmatig is de 
mogelijkheid om een beroep te doen op dezelfde onderaannemer te beperken, 
hangt van de desbetreffende markt af. In dit kader heeft de brancheorganisatie 
aangevoerd dat er honderden geschikte architectenbureaus zijn, maar slechts een 
handjevol geschikte adviseurs op het gebied van duurzaamheid en bouwfysica (zie 
3.3.1 hiervoor). Daarmee kan de beperking van de mogelijkheid een beroep op 
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derden te doen tot gevolg hebben dat de mededinging op het niveau van de archi-
tectenbureaus juist sterk wordt beperkt (zie Advies 613, overweging 5.11.7).  
 

5.7. Klachtonderdeel 4 
 
5.7.1. Klachtonderdeel 4 betreft selectiecriteria 4 (Ervaring ontwerpen duurzaam ge-

bouw) en 5 (Ervaring met diverse duurzaamheidsmeetsystemen). De brancheor-
ganisatie klaagt dat deze onvoldoende transparant zijn omdat niet duidelijk is 
welke discipline binnen het ontwerpteam deze referenties kan indienen. In dat ka-
der doet de brancheorganisatie een beroep op de Selectieleidraad en de vragen 
12, 19, 66 en 126 en de antwoorden daarop in de Nota van Inlichtingen (zie 1.6.3, 
1.6.4, 1.6.10 en 1.6.20 hiervoor). 
 

5.7.2. Ten aanzien van selectiecriterium 4 (Ervaring ontwerpen duurzaam gebouw) is in 
paragraaf 6.2 van de Selectieleidraad bepaald dat het de partij betreft ‘die belast 
is met de ontwerpwerkzaamheden (voor architectonisch, functioneel, bouwkundig 
ontwerp)’ (zie 1.3 hiervoor). 

 
5.7.3. In de Nota van Inlichtingen overweegt aanbesteder naar aanleiding van een vraag 

over selectiecriterium 5 in het antwoord: ‘Selectiecriterium 4 (architect) heeft be-
trekking op een andere discipline dan selectiecriterium 5 (duurzaamheidsadvi-
seur).’ (vraag 12, zie 1.6.3 hiervoor). 

 
5.7.4. Naar aanleiding van vragen 19, 66 en 126 bepaalt aanbesteder vervolgens dat de 

referentie in het kader van selectiecriterium 4 ook door een andere partij in het 
samenwerkingsverband mag worden aangeleverd, zoals de installatie adviseur of 
de partij die verantwoordelijk was voor constructie, installatietechniek, brandvei-
ligheid, duurzaamheid en bouwfysica (zie 1.6.4, 1.6.10 en 1.6.20 hiervoor).  

 
5.7.5. Naar het oordeel van de Commissie zullen alle redelijk geïnformeerde en normaal 

zorgvuldige inschrijvers selectiecriterium 4 naar aanleiding van de antwoorden op 
vragen 19, 66 en 126 in de Nota van Inlichtingen op dezelfde wijze uitleggen in die 
zin dat de referentie ook door een andere partij in het samenwerkingsverband dan 
de architect mag worden aangeleverd. Daarmee acht de Commissie klachtonder-
deel 4 in zoverre ongegrond. 

 
5.7.6. Ten aanzien van selectiecriterium 5 is in paragraaf 6.2 van de Selectieleidraad 

bepaald dat het de partij betreft die belast is met het duurzaamheidsadvies (zie 
1.3 hiervoor). Naar het oordeel van de Commissie zullen alle redelijk geïnfor-
meerde en normaal zorgvuldige inschrijvers selectiecriterium 5 op dezelfde wijze 
uitleggen in die zin dat deze referentie slechts door de duurzaamheidsadviseur mag 
worden aangeleverd en niet door een andere partij in het samenwerkingsverband. 
De vragen 12, 19, 66 en 126 en de daarop gegeven antwoorden wijzen niet in een 
andere richting (zie 1.6.3, 1.6.4, 1.6.10 en 1.6.20 hiervoor).  

 
5.7.7. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 4 geheel ongegrond. 
 
5.8. Klachtonderdeel 5 

 
5.8.1. Klachtonderdeel 5 ziet op selectiecriterium 4 (Ervaring ontwerpen duurzaam ge-

bouw). De brancheorganisatie acht dit selectiecriterium disproportioneel omdat er-
varing wordt gevraagd met het ontwerpen van een duurzaam gebouw met één van 
vier bepaalde duurzaamheidsmeetsystemen en ervaring met andere duurzaam-
heidsmeetsystemen in dit kader niet wordt toegestaan. 
 

5.8.2. Alvorens klachtonderdeel 5 te behandelen, zal de Commissie eerst het relevante 
toetsingskader weergeven. 
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5.8.3. In artikel 1.10, lid 1 jo. lid 2, sub c, Aw 2012 is bepaald dat de inhoud van de 

geschiktheidseisen in een redelijke verhouding moeten staan tot het voorwerp van 
de opdracht. 

 
5.8.4. Paragraaf 2.3.6.1 Aw 2012 ziet op de geschiktheidseisen. Ook artikel 2.90, lid 8, 

Aw 2012 bepaalt dat deze verband moeten houden met en in redelijke verhouding 
moeten staan tot het voorwerp van de opdracht. 

 
5.8.5. In artikel 2.93, lid 3, Aw 2012 is bepaald dat wanneer referenties worden gevraagd 

om aan te tonen dat de gegadigde voldoet aan een geschiktheidseis er niet ge-
vraagd mag worden naar eerder verrichte opdrachten die gelet op de aard, de 
hoeveelheid of omvang en het doel van de opdracht gelijk zijn, maar alleen naar 
eerder verrichte vergelijkbare opdrachten (Advies 523, overweging 5.4.3). 

 
5.8.6. Paragraaf 2.3.6.3 Aw 2012 (bestaande uit de artikelen 2.99 en 2.100) ziet op de 

selectie. Op grond van artikel 2.99, lid 1, Aw 2012 kan de aanbestedende dienst 
bij toepassing van de niet-openbare procedure het aantal gegadigden dat hij zal 
uitnodigen tot inschrijving beperken. 

 
5.8.7. In artikel 2.100 Aw 2012 is in dat kader bepaald: 

 
‘Bij de toepassing van artikel 2.99, eerste lid, beperkt de aanbestedende dienst het 
aantal gegadigden op een objectieve en niet-discriminerende wijze, met behulp 
van in de aankondiging vermelde regels of selectiecriteria en weging.’ 
 

5.8.8. In Voorschrift 3.5 F Gids Proportionaliteit is het volgende bepaald: 
 
‘De aanbestedende dienst stelt voor het toetsen van technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid kerncompetenties vast die overeenkomen met de gewenste 
ervaring op essentiële punten van de opdracht.’ 
 

5.8.9. In de bij dit Voorschrift gegeven toelichting vermeldt de Gids onder meer het vol-
gende: 
 
‘Teveel en te specifieke kerncompetenties definiëren én daarbij vragen naar refe-
renties per kerncompetentie zou weleens zoeken naar een schaap met vijf poten 
kunnen worden. Daardoor wordt de markt sterk verengd, hetgeen noch in het be-
lang van aanbestedende diensten noch in het belang van potentiële inschrijvers is. 
(…) Er dient een vertaling van kerncompetenties naar benodigde eisen van (tech-
nische) bekwaamheid plaats te vinden. Daarbij is het van belang dat niet meer van 
hetzelfde wordt gevraagd, omdat daarmee de kring van potentiële inschrijvers wel 
heel erg wordt verkleind. Waar het om gaat, is te zoeken naar al die ondernemin-
gen die, al dan niet in meerdere verschillende soorten projecten, de benodigde 
ervaring hebben opgedaan.’ 
 

5.8.10. Een aanbestedende dienst mag in beginsel per kerncompetentie één referentie ei-
sen (Voorschrift 3.5 G, lid 1, Gids Proportionaliteit). Voorts moet hij toestaan dat 
met één referentie wordt aangetoond dat aan meerdere kerncompetenties wordt 
voldaan. In beginsel mag hij geen combinatie van verschillende kerncompetenties 
in één referentie eisen. Daarmee wordt voorkomen dat de geschiktheidseisen ertoe 
leiden dat (grote) ondernemingen met meer ervaring bevoordeeld worden ten op-
zichte van zowel kleinere ondernemingen als nieuwe toetreders die eveneens ge-
schikt zijn de opdracht uit te voeren (zie onder meer Advies 393, overweging 5.5; 
Advies 401, overweging 5.6; Advies 487, overweging 6.5.11 en Advies 535, over-
weging 5.5.12). 
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5.8.11. 5.2.9. Bij complexe opdrachten of opdrachten tot het leveren van hoogwaardige 
dienstverlening kan, indien noodzakelijk, gemotiveerd van Voorschrift 3.5 G, lid 1, 
Gids Proportionaliteit worden afgeweken door meerdere referenties voor één kern-
competentie te eisen. Ook kan ervaring met meerdere kerncompetenties in één 
referentieproject noodzakelijk zijn en daarom als geschiktheidseis worden gesteld 
(Advies 393, overweging 5.6; Advies 401, overweging 5.7; Advies 487, overweging 
6.5.12 en Advies 535, overweging 5.5.13). 

 
5.8.12. De Commissie is van oordeel dat, hoewel in de opsomming van artikel 1.10, lid 2, 

Aw 2012 geen melding wordt gemaakt van selectiecriteria, de Voorschriften 3.5 F 
en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing zijn op de met inachtne-
ming van artikel 2.100 Aw 2012 toe te passen selectiecriteria (zie onder meer 
Advies 52, overweging 5.3.6; Advies 393, overweging 5.3.6; Advies 401, overwe-
ging 5.3.6; Advies 487, overweging 6.5.7 en Advies 579, overweging 5.2.10). 
 

5.8.13. Paragraaf 3.5.3 Gids Proportionaliteit (“Selectiecriteria”) vermeldt op p. 51 nog het 
volgende: 
 
‘Evenals bij het stellen van geschiktheidseisen is het niet verplicht om selectiecri-
teria toe te passen. Een aanbestedende dienst zal vooraf moeten bepalen of er een 
reden is om het aantal inschrijvingen tot een bepaald maximum te beperken. Be-
dacht dient te worden, dat alle ondernemingen die in de eerste fase aan de ge-
schiktheidseisen hebben voldaan, in principe geschikt zijn om de opdracht uit te 
voeren. Het is dan ook van groot belang, om het stellen van selectiecriteria goed 
en zorgvuldig te overwegen. (…)’  
 

5.8.14. Indien een aanbestedende dienst kiest voor een niet-openbare procedure, ziet de 
Commissie mogelijkheden voor het hanteren van selectiecriteria die zien op com-
petenties die geen kerncompetenties zijn. Het betreft wensen die niet noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de opdracht, maar wel meerwaarde bieden voor de 
aanbestedende dienst. In het licht van de ratio van de Gids Proportionaliteit is het 
echter niet toegestaan om in het kader van de nadere selectie meer referenties 
per (kern)competentie beter te laten scoren. Hetzelfde geldt voor het toekennen 
van een hogere score aan een combinatie van (kern)competenties. Anders dan bij 
het hanteren van geschiktheidseisen wordt de toegang tot de opdracht voor een 
onderneming die niet aan de selectiecriteria kan voldoen, op zich niet geblokkeerd. 
Op deze wijze worden echter (grote) ondernemingen met meer ervaring bevoor-
deeld ten opzichte van zowel kleinere ondernemingen als nieuwe toetreders die 
eveneens geschikt zijn de opdracht uit te voeren. Hoewel het niet is uitgesloten 
dat deze selectiesystematiek Europees aanbestedingsrechtelijk is toegestaan, om-
dat zij op zich voldoende verband zou kunnen houden met het voorwerp van de 
opdracht in de zin van artikel 1.10 Aw 2012, is een dergelijke systematiek niet in 
overeenstemming met de ratio van de Gids Proportionaliteit: de nationale wetgever 
heeft met die Gids – in aanvulling op de doelstellingen van het Europees aanbe-
stedingsrecht – ook nationale beleidsdoelen willen dienen, waarbij in het bijzonder 
kan worden gedacht aan een verbetering van de toegang van het midden- en klein-
bedrijf tot de aanbestede opdracht (zie onder meer Advies 393, overweging 5.7; 
Advies 401, overweging 5.8, Advies 487, overwegingen 6.5.13 en 6.5.14 en Advies 
535, overweging 5.5.17). 
 

5.8.15. Aanbestedende diensten moeten voorgaande voorschriften van de Gids Proportio-
naliteit op grond van artikel 1.10, lid 4, Aw 2012 toepassen of afwijking daarvan 
motiveren in de aanbestedingsstukken. 
 

5.8.16. De Commissie zal hierna overgaan tot de beoordeling van klachtonderdeel 5 op 
basis van het hiervoor uiteengezette toetsingskader. 
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5.8.17. Aanbesteder heeft nog niet bepaald welk duurzaamheidsmeetsysteem bij dit pro-
ject zal worden voorgeschreven. Hij vraagt ervaring met het ontwerpen van een 
duurzaam gebouw met één van vier bepaalde duurzaamheidsmeetsystemen, ter-
wijl ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw met gebruik van een 
ander duurzaamheidsmeetsysteem niet is toegestaan. 
 

5.8.18. Gezien de duurzaamheidsambities van aanbesteder met het gebouw heeft het vra-
gen van ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw naar het oordeel 
van de Commissie voldoende verband met het voorwerp van de opdracht. 

 
5.8.19. Een duurzaamheidsmeetsysteem is slechts een middel om de duurzaamheid van 

een gebouw te meten. Naar het oordeel van de Commissie betreft het gebruik van 
een duurzaamheidsmeetsysteem echter niet een essentieel punt van de opdracht 
in de zin van Voorschrift 3.5 F Gids Proportionaliteit. Zeker niet, nu nog niet bekend 
is welk duurzaamheidsmeetsysteem voor dit project zal worden voorgeschreven.  

 
5.8.20. Naar het oordeel van de Commissie houdt selectiecriterium 4 onvoldoende verband 

met het voorwerp van de opdracht. Gegadigden met ervaring met het ontwerpen 
van een duurzaam gebouw met andere duurzaamheidsmeetsystemen worden ten 
onrechte op achterstand gezet. Naar het oordeel van de Commissie is het dan ook 
disproportioneel dat aanbesteder ervaring vraagt met het ontwerpen van een duur-
zaam gebouw met één van vier bepaalde duurzaamheidsmeetsystemen, zonder 
ervaring met het ontwerpen van een duurzaam gebouw met gebruik van een ander 
duurzaamheidsmeetsysteem toe te staan.  

 
5.8.21. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 5 gegrond.  
   
5.9. Klachtonderdeel 6 

 
5.9.1. Klachtonderdeel 6 ziet op selectiecriterium 5 (“Ervaring met diverse duurzaam-

heidsmeetsystemen”) waarin ervaring wordt gevraagd met vier bepaalde duur-
zaamheidsmeetsystemen. De brancheorganisatie acht het disproportioneel dat er-
varing met vier duurzaamheidsmeetsystemen wordt gevraagd, terwijl aanbesteder 
voornemens is om één duurzaamheidssysteem te gaan gebruiken (zie 3.6 hier-
voor). 
 

5.9.2. Naar het oordeel van de Commissie is ervaring met het ontwerpen van een duur-
zaam gebouw een essentieel punt van de opdracht. Datzelfde geldt voor ervaring 
met advisering over een ontwerp van een duurzaam gebouw. In dat kader kan ook 
naar meer specifieke duurzaamheidsaspecten worden gevraagd.  

 
5.9.3. Een duurzaamheidsmeetsysteem is slechts een middel om de duurzaamheid van 

een gebouw te meten en ervaring met het gebruik van bepaalde duurzaamheid-
smeetsystemen is naar het oordeel van de Commissie geen kerncompetentie in de 
zin van Voorschrift 3.5 F Gids Proportionaliteit (zie 5.8.19 hiervoor). In het kader 
van de selectiecriteria mag echter ook worden gevraagd naar competenties die niet 
als kerncompetenties kunnen worden aangemerkt (zie 5.8.14 hiervoor).  

 
5.9.4. Aanbesteder heeft gekozen voor vier duurzaamheidsmeetsystemen. Eén van deze 

vier systemen zal bij de uitvoering van de opdracht worden toegepast. Aanbesteder 
wil zich door de duurzaamheidsadviseur laten adviseren over de keuze voor het 
toe te passen duurzaamheidsmeetsysteem (zie 4.10.3 hiervoor). Nu aanbesteder 
zich wil laten adviseren over de vier duurzaamheidsmeetsystemen houdt selectie-
criterium 5 naar het oordeel van de Commissie voldoende verband met het voor-
werp van de opdracht. De Commissie acht het dan ook niet disproportioneel dat in 
het kader van selectiecriterium 5 ervaring wordt gevraagd met vier bepaalde duur-
zaamheidsmeetsystemen.  
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5.9.5. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 6 ongegrond. 
 

 
6. Advies 

 
De Commissie acht klachtonderdeel 1, voor zover het de klacht over de aanspra-
kelijkheidsvoorwaarde betreft en klachtonderdeel 5 gegrond en klachtonderdeel 
1 voor het overige en klachtonderdelen 2, 3, 4 en 6 ongegrond. 
 
 
 
De Commissie heeft zich ten behoeve van klachtonderdelen 1, 4, 5 en 6 van dit 
advies laten bijstaan door mr. drs. J. Fijneman die als Branche-Expert aan de Com-
missie is verbonden. 
 
 
 
 
Den Haag,  25 maart 2021 
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