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 Wat is er gebeurd? 

Een aanbestedende dienst publiceerde een aankondiging voor een Europese openbare 

aanbestedingsprocedure. Het betrof de opdracht ‘Drukken Havenkrant en Kantoor 

gerelateerd drukwerk’. De partij die als tweede is geëindigd (eiseres) maakte bezwaar 

tegen de gunningsbeslissing en vorderde dat de inschrijving van de partij aan wie de 

opdracht voorlopig is gegund (gedaagde) ongeldig werd verklaard. Gedaagde beschikt 

namelijk niet over een ISO 27001-certificaat, terwijl dit verplicht zou zijn gesteld. 

Daarnaast stelt eiseres zich op het standpunt dat haar inschrijving op G2, G3 en G4 

onjuist is beoordeeld. Zij had op deze drie criteria een ‘uitmuntend’ moeten scoren. De 

verbeterpunten zijn onterecht aangevoerd door de aanbestedende dienst.  

 

HET RESULTAAT 

• De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat inschrijvers hun geschiktheid konden 

aantonen op het gebied van informatieveiligheid door het invullen van een vragenlijst of 

door het overleggen van het ISO 270001-certificaat. Het is niet gebleken dat het 

overleggen van het certificaat verplicht is gesteld. Het feit dat de gedaagde op dit moment 

niet over het ISO certificaat beschikt kan dus geen reden zijn om haar inschrijving 

ongeldig te verklaren.  

• De voorzieningenrechter merkt op dat de beoordelingsruimte voor het verschil tussen 

een ‘goed’ en ‘uitstekend’ beperkt is. Voor een ‘uitstekend’ gaat het om de vraag of de 

inschrijving ‘toegevoegde waarde’ heeft. Dat de verbeterpunten ‘standaardisatie’ en 

‘samenwerking’ geen meerwaarde opleveren, is volgens de rechter niet onbegrijpelijk. 

• Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat 

is afgeweken van de aanbestedingsstukken. De motivering van de beoordeling van G2, 

G3 en G4 sluit aan bij uitwerking daarvan in de inschrijvingsleidraad. Dat eiseres zich 

met die beoordeling niet kan verenigen, is in dit verband niet van belang. De vorderingen 

van eiseres worden afgewezen. 

Significant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied 

van aanbesteden. Deze keer een casus waaruit volgt dat inschrijver haar 

geschiktheid kon aantonen met een vragenlijst.  
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