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 Wat is er gebeurd? 

Een ondernemer klaagt dat een aanbesteder, een specialesectorbedrijf, over de periode van 13 

juni 2018 tot 11 februari 2022 verschillende aankopen heeft verricht als potentiële leverancier 

zonder daarvoor enige aanbestedingsprocedure te hebben gevolgd. Hierdoor heeft de klager 

niet kunnen meedingen naar deze opdrachten, terwijl deze herhaaldelijk zijn interesse in een 

opdracht heeft geuit. De klager maakt uit de jaarverslagen op dat de aankopen Europees 

aanbesteed hadden moeten worden. Ook weigert de aanbesteder informatie te verstrekken 

over de wijze van aankoop. Door dit te weigeren, handelt de aanbesteder volgens klager in 

strijd met het transparantiebeginsel. De aanbesteder stelt dat van handelen in strijd met enig 

beginsel geen sprake is en dat de keuze voor de contractuele wederpartij voor de aankopen 

steeds is gebaseerd op objectieve criteria.  

 

HET RESULTAAT 

• De Commissie is van oordeel dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met de 

motiveringsplicht die voortvloeit uit artikel 1.4 lid 3 Aanbestedingswet 2012 (motivering 

gemaakte keuzes voor procedure en toegelaten ondernemers). De aanbesteder heeft wel 

een generieke motivering aangedragen voor het onderhands inkopen van Garanties van 

Oorsprong en carbon credits, maar die motivering maakt slechts deels duidelijk waarom 

de aanbesteder bepaalde partijen wel en andere niet heeft gevraagd om een offerte. 

• Ook heeft de aanbesteder in strijd gehandeld met de motiveringsplicht door voorafgaand 

aan de procedure op schriftelijk verzoek geen informatie te verstrekken aan de klager. Op 

dit verzoek heeft de aanbesteder gereageerd met de mededeling dat hij niets wilde 

verstrekken zonder daartoe te zijn gehouden op grond van een gerechtelijk bevel.  

RELATIE TOT DE PRAKTIJK 

• Wees je ervan bewust dat je als aanbestedende dienst, ook als specialesectorbedrijf, 

gehouden bent op schriftelijk verzoek van een ondernemer de gemaakte keuzes voor een 

procedure en toegelaten ondernemers te motiveren. Zorg ervoor dat deze motivering 

onderdeel is van het betreffende inkoopdossier.  

Significant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied 

van aanbesteden. Deze keer een advies van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts over schending van de motiveringsplicht.  
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