
 
 

Geachte mevrouw Van Straaten, 
 
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het 
leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van 
werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen. 

 
Verzoek om inlichtingen: Gunningscriteria 
Gevraagd resultaat: Doe opgave van alle (sub)gunningscriteria en hun relatieve gewicht 

Het ARW 2016 schrijft voor dat u de gunningscriteria en het relatieve gewicht beschrijft aan de 
voorkant van de aanbestedingsprocedure. Artikel 3.6.2 van ARW 2016 geeft heel duidelijk aan dat 
de concrete nadere criteria voor de gunning op beste prijs-kwaliteitsverhoudingen moeten worden 
vermeld in de aankondiging. Dit voorschrift, alsook artikel 2.115 van de Aanbestedingswet, biedt 

geen ruimte om na de ontvangst van de aanmeldingen nog gunningscriteria toe te voegen of in te 
trekken. Dit voorschrift ondersteunt het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Er moet 
spoedig hom of kuit worden gegeven over het eventueel nader uit te werken gunningscriterium op 
het gebied van duurzaamheid, circulariteit. 
Artikel 3.6.4 van het ARW 2016 lijkt te suggereren dat kan worden gewacht met het opgeven van 
het relatieve gewicht van de nadere gunningscriteria tot de aanvang van de inschrijvingsfase. De 

toelichting op blad 473 van het ARW 2016 stelt evenwel: “Dit artikel dient in samenhang met het 
bepaalde in artikel 2.4.9, 3.4.9, etc. te worden gelezen. Het biedt dus geen ruimte om het 
relatieve gewicht van de nadere criteria voor de bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding 
pas op een later moment dan de bekendmaking van de aankondiging vast te stellen en kenbaar te 
maken.” Wij vragen u om per afzonderlijk gunningscriterium het relatieve gewicht op te geven. 
 

Verzoek om aanpassing: Selectiecriterium 4 

Gevraagd resultaat: Geef het selectiecriterium een meer algemene formulering 

Selectiecriterium 4 kent punten toe aan gerealiseerde referentiewerken met een gevel die binnen 
een hemelsbrede afstand van 50 meter ligt vanaf de rand van een snelweg of snelwegtunnel voor 
gemotoriseerd verkeer. Wij stellen u de vraag welke specifieke uitdaging de beschreven locatie 

brengt voor de uitvoerend ondernemer. Aansluitend verzoeken wij u het antwoord op de gestelde 
vraag te gebruiken voor een ruimere formulering van het selectiecriterium. Met deze vraag willen 
wij bereiken dat referentiewerken met een soortgelijke uitdaging ook geaccepteerd worden. 
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Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij vragen u onze vragen en uw antwoorden op 
te nemen in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra 
 

 
 
J.F.M. van Alphen 
Adviseur Aanbestedingen 


