
Aanbestedingsalert
Meerdere referenties per 
kerncompetentie

Significant Synergy deelt regelmatig interessante
jurisprudentie op het gebied van aanbesteden. Deze keer
een casus over het overleggen van meerdere referenties per
kerncompetentie.
De Belastingdienst heeft een Europese openbare aanbesteding gestart voor 
het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de 
online veiling van in beslag genomen goederen. Inschrijver Wilsons doet mee 
aan de aanbesteding. De opdracht wordt gegund aan Codex.

Wilsons komt tegen de gunningsbeslissing in bezwaar en stelt dat de 
inschrijving van Codex als ongeldig terzijde moet worden gelegd, nu deze niet 
voldeed aan kerncompetentie 1. Deze kerncompetentie luidt als volgt: 
“Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het online veilen van roerende 
zaken waarbij de totale netto veilingomzet ten minste € 2.000.000 inclusief btw 
per jaar bedroeg, gemeten over één jaar.” 
Wilsons stelt zich op het standpunt dat Codex niet meerdere referenties had 
mogen indienen om te kunnen aantonen dat hij aan kerncompetentie 1 
voldoet.

De voorzieningenrechter gaat hierin niet mee. In het beschrijvend document is 
immers opgenomen dat een inschrijver minimaal één referentieopdracht per 
kerncompetentie overlegt. Er wordt weliswaar vermeld dat wordt gevraagd 
om één referentie per kerncompetentie, maar deze zinsnede moet in 
samenhang worden gelezen met de direct daaropvolgende zin, waarin is 
vermeld dat de inschrijver mínder referenties mag overleggen indien hij kan 
aantonen binnen één bepaalde referentieopdracht ervaring te hebben 
opgedaan met meerdere van de gevraagde kerncompetenties. Naar het 
oordeel van de voorzieningenrechter moet een en ander aldus worden 
opgevat dat inschrijvers meerdere referenties per kerncompetentie mochten 
overleggen en deze referenties bij elkaar mochten worden opgeteld.

Juridisch gezien

Inschrijvers mogen meerdere 

referenties indienen om aan te 

tonen dat zij voldoen aan een 

kerncompetentie, mits de 

aanbestedingsdocumenten dit 

toestaan.

Algemeen:
De  voorzieningenrechter oordeelt dat: 

➢ Inschrijvers mogen meerdere referenties indienen 
om aan te tonen dat zij aan een kerncompetentie 
voldoen, nu het beschrijvend document dit niet 
uitdrukkelijk uitsluit.

➢ Gelet op de wijze waarop de referentie-eis is 
geformuleerd had Wilsons als normaal oplettende 
inschrijver moeten kunnen begrijpen dat een 
inschrijver meerdere referenties bij elkaar mocht 
optellen om aan de kerncompetentie te voldoen.

In relatie tot de praktijk: 
✓ Als je een aanbestedende dienst bent, omschrijf dan 

duidelijk in hoeverre inschrijvers meerdere referenties 
mogen indienen om te voldoen aan een bepaalde 
kerncompetentie.

Het resultaat

Handig

De volledige uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl
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Contact
Heb je vragen, of behoefte aan advies? 

Mail ons via  
aanbestedingsvraagbaak@significant.nl
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