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Doelen en goede 

bedoelingen 

Henk Wijnen 



DOELEN WETGEVING 

• Aanbestedingswet 2012 (artikel 1.4): 

> Zo veel mogelijk maatschappelijke waarde 

 

• Europese aanbestedingsrichtlijn 2016/24 (overweging 2):  

> Doelmatiger besteding van overheidsgelden 

> Overheidsopdrachten beter gebruiken 

voor maatschappelijke doelen  

 

 

Geen definitie maatschappelijke waarde of doelen 

  



AANGEPASTE AANBESTEDINGSWET 2012  

• Ruimte voor innovatie 

• Ruimte voor dialoog  

• Keurmerken mogen 

• Eisen aan levenscyclus mogen 

• Wensen aan levenscyclus mogen 

• Levenscycluskosten als nieuw gunningscriterium 

 

MAAR …. professionele toepassing nodig 



PROCEDURES & INNOVATIES 

• Moeilijk te specificeren innovaties zonder R&D 

> Concurrentiegerichte dialoog 

 

• Innovaties zonder R&D 

> Mededingingsprocedure met onderhandeling 

 

• Innovatieve oplossingen met R&D 

> Innovatiepartnerschap 

 

• Ontwikkeling van innovatieve oplossingen met R&D 

> PCP (Pre-Commercial Procurement) 



      CONCURRENTIEGERICHTE 

DIALOOG & ONDERHANDELINGSPROCEDURE 

• Geen verschillen in toepassingsgebied (art. 2.28 en 2.30) 

• Keuze aan inkoper niet aan jurist  

• Nieuw criterium: ‘het betreft onder meer  

ontwerp- of innovatieve oplossingen’ 

 De gehele opdracht hoeft niet  

ontworpen te worden 

 De gehele opdracht hoeft niet  

innovatief te zijn  



EISEN&WENSEN AAN LEVENSCYCLUS  

Technische specificaties en BPKV-criteria (voorheen EMVI criteria) 

mogen ook: 

  

“betrekking hebben op de in het kader van die overheidsopdracht 

te verrichten werken, leveringen of diensten, in alle opzichten en 

in elk stadium van hun levenscyclus, met inbegrip van factoren 

die te maken hebben met:  

 

a. het specifieke productieproces, het aanbieden of de 

verhandeling van deze werken, leveringen of diensten, of  

 

b. een specifiek proces voor een andere fase van hun 

levenscyclus, zelfs wanneer deze factoren geen deel uitmaken van 

hun materiële basis. “   
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LAAGSTE KOSTEN (LEVENSCYCLUSKOSTEN) 

• Nieuw gunningscriterium (moet gemotiveerd worden) 

 

• Definitie volgens Aanbestedingswet 2012: 

1. Kosten aanbestedende dienst of andere gebruikers 

(gebruikskosten, verwerving, onderhoud, verwijdering) 

2. Externe milieukosten 

 

 

• Ook of veeleer als apart  

subgunningscriterium  

bij BPKV te gebruiken 

 



KEURMERKEN MOGEN MITS 

• Proportioneel: alle eisen verband met voorwerp van de opdracht 

(maar wel de gehele levenscyclus) 

• Gebaseerd op controleerbare en niet-discriminerende criteria 

• Vastgesteld door een derde partij waarover de ondernemer geen 

beslissende invloed uitoefent 

• Vastgesteld in een open en transparante procedure  

• Voor alle betrokken partijen  

toegankelijk  
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SAMENVATTING/CONCLUSIES 

• Maatschappelijke waarde belangrijk aangrijpingspunt 

• Aanbestedingswet 2012  

> biedt ruimte voor innovatie & kwaliteit 

> maar pas met professionele insteek 

• Levenscyclus telt nu echt mee (ook kosten) 

• Keurmerken mogen mits …. 

 

Bij onderhands aanbesteden mag meer 
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VRAGEN  

Workshop vanmiddag  

 

 

• Website  

www.pianoo.nl  

 

• Vragenloket  

info@pianoo.nl  

 

http://www.pianoo.nl/
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