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Marktconsultatie voorafgaande aan een 
 aanbestedingsprocedure: pas toe of leg uit

Chris Jansen en Joop Janssen1

1. ‘Betere’ realisatie van bouwprojecten in de context van een 
gereguleerde aanbesteding: een uitdaging

Het is niet moeilijk om met Arent van Wassenaer raakvlakken te hebben. Zijn interesses zijn 
breed en divers, ook buiten zijn vakgebied.2 Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur van 
meerdere culturele instellingen en hij kan binnen zijn vakgebied bogen op een breed scala 
van herkenbare, verworven vaardigheden.3 Als wij naar het gedachtengoed van Arent kijken, 
dan zijn daarin meerdere centrale thema’s en lijnen te ontdekken. Centraal staat dat het Arent 
er altijd om te doen is geweest dat bouwprojecten ‘beter’ worden gerealiseerd: ‘binnen 
budget, op tijd, ten minste in overeenstemming met de bedoelde kwaliteit, geschillenvrij en 
met zo min mogelijk hinder aan de omgeving’.4 Volgens Arent5 heeft een bouwproject voor 
alle betrokken partijen als een succes te gelden als aan deze eisen - die hij samenvat onder 
de term ‘Mantra’ - wordt voldaan. Elke bouwparticipant zou, door de mantra maar regelmatig 
te herhalen, deze fundamentele beginselen tot de zijne moeten maken. 

Vakinhoudelijk valt het evenmin moeilijk om met Arent raakvlakken te delen. Al vroeg hebben 
zowel Arent als de auteurs dezes6, zich gerealiseerd dat de bijzondere wijze waarop veel 
bouwcontracten tot stand komen - namelijk: binnen de context van een (gereguleerde) aan-
bestedingsprocedure - mede debet is aan het feit dat het soms zo moeilijk is om tot een betere 
realisatie van projecten te komen. De competitieve context van een aanbestedingsprocedure 
als zodanig zet niet zelden een rem op de bereidheid van de daaraan deelnemende markt-
partijen tot het uitwisselen van informatie met hun potentiële toekomstige opdrachtgever. 
Dat kan als nadelig neveneffect hebben dat partijen onvoldoende geïnformeerd met elkaar 
contracteren, wat vervolgens de basis legt voor discussies en geschillen tijdens de contract-
uitvoeringsfase. Ook de aanbesteder zelf is in de regel op zijn hoede wat betreft het verstrekken 

1 Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht Tilburg 
University, raadsheer plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en vicevoorzitter van de 
Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Joop Janssen is advocaat bij Stibbe Advocaten en Notarissen te 
Amsterdam en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). 

2 Zie bijvoorbeeld zijn LinkedIn pagina waarop 12 interessevelden worden genoemd en 14 interessegroepen waarvan 
hij deel uitmaakt.

3 Volgens zijn LinkedIn pagina beschikt hij over 24 aan het (vastgoed)recht gerelateerde vaardigheden.
4 A.G.J. van Wassenaer en C.H.J. Thomas, www.werkinuitvoering21.com. Interactief naar een nieuwe generatie 

bouwcontracten, Preadvies Vereniging voor Bouwrecht Nr. 36, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2008, p. 1.
5 En ook volgens Coen Thomas, met wie Arent het in de vorige noot genoemde prachtige preadvies schreef. 
6 J.G.J. Janssen, ‘Aanbesteding van een geïntegreerd project; de inbedding van de UAV-GC 2000 in de (Europese) 

aanbestedingsregelgeving’, BR 2000, p. 723-726; C.E.C. Jansen, Totstandkoming en inhoud van design & construct-
contracten voor complexe infrastructurele projecten, Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht nr. 29, Kluwer, 
Deventer 2001 (met medewerking van A.M.J. Vos); ‘Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten 
voor complexe infrastructurele projecten. Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht 
gehouden op 29 november 2001 te Utrecht’, BR 2002, p. 656-659.
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van informatie aan de deelnemers aan een aanbestedingsprocedure. Is het niet vanwege de 
dreiging van claims tijdens de uitvoeringsfase op grond van onvolledigheid of onjuistheid van 
de verstrekte informatie7, dan is het wel uit angst voor een klacht of zelfs een kort geding 
tijdens de aanbestedingsprocedure vanwege een mogelijke inbreuk op regels van (Europees) 
aanbestedingsrecht. Ook de uit die regels voortvloeiende beperkingen van met name de 
mogelijkheden tot precontractuele (bilaterale) communicatie zorgen er daarmee niet zelden 
voor dat partijen onvoldoende geïnformeerd met elkaar contracteren, met alle nadelige gevol-
gen voor de realisatie het project van dien. 

Een van de vele professionele verdiensten van Arent is dat hij voortdurend heeft geprobeerd 
het hiervoor geschetste patroon te doorbreken, door op zoek te gaan naar (juridische) ruimte 
voor betere communicatie, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de contractpar-
tijen8, zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als de contractuitvoeringsfase. Dat dit niet 
in alle gevallen het beoogde resultaat heeft gehad, is spijtig. Met Arent delen wij bijvoorbeeld 
de frustratie die voortkomt uit het feit dat de (Europese) regelgeving ervoor zorgt dat ‘geen 
enkel voordeel te behalen [valt] voor indieners van Unsolicited Proposals (…). Ideeën kunnen 
immers niet worden beschermd, overheden mogen niet met ze onderhandelen en in het 
ergste geval kunnen ze zelfs van deelneming aan een aanbesteding worden uitgesloten.’9 Met 
Arent delen we echter ook de voldoening dat hij - weliswaar op de valreep van zijn advoca-
tuurlijke carrière - zijn ideeën over een integrale alliantie (dat wil zeggen een alliantie die zich 
niet alleen uitstrekt tot de uitvoeringsfase maar ook tot de voorbereidings- en ontwerpfase 
van een project) vorm heeft kunnen geven en daarbij zijn credo heeft kunnen neerleggen in 
de aanbestedingsdocumentatie (waaronder het concept alliantiecontract) van het project 
Alliantie-Overeenkomst Markermeerdijken10, waarbij hij het accent legt op open communicatie 
en samenwerking11, bij voorkeur ook al tijdens de aanbestedingsprocedure.12 

7 Zie daarover recent ook E. van Dam, I. De Groot en D.C. Orobio de Castro, ‘De Uniforme Administratieve Voor-
waarden voor geïntegreerde contracten 2005, tijd voor een herziening?’, TBR 2016/4, op p. 27-31; G.J. Huith en 
M.R. van Rijckevorsel, ‘Informatieverstrekking, de achilleshiel van de UAV-GC 2005’, TBR 2016/52, p. 351-360. Zie 
eerder al C.E.C. Jansen, Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele 
projecten, Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht nr. 29, Kluwer, Deventer 2001 (met medewerking van 
A.M.J. Vos), p. 115 e.v.

8 Dat deed hij niet alleen in zijn adviespraktijk en in zijn publicaties, maar ook als spreker en docent tijdens talloze 
cursussen, seminars en congressen.

9 A.G.J. van Wassenaer, ‘Niet gevraagd toch gekregen - hoe om te gaan met “Unsolicited Proposals”’, BR 2005, p. 
542-547.

10 Zie Beschrijvend document Selectiefase BD-1 voor de Europese aanbesteding van het Project: Alliantie-Overeen-
komst Markermeerdijken, gepubliceerd op TenderNed op 15 december 2014. In paragraaf 5.3 van het Beschrijvend 
document zijn de alliantiebeginselen geformuleerd, die samengevat het volgende inhouden: (a) neem de beslissing 
die het beste is voor het project; (b) wees over en weer transparant; (c) neem alle beslissingen zoveel mogelijk in 
onderlinge overeenstemming; (d) winst voor de één ten koste van verlies voor de ander is niet acceptabel; (e) ‘no 
blame - no claim’; (f) blijf positief en ‘have fun’.

11 Zie par. 2.11 (‘Wat maakt de alliantie spannend?’) van het Beschrijvend document Alliantie-Overeenkomst Mar-
kermeerdijken: ‘De alliantie stelt een hoge eis aan alle daarbij betrokken mensen. Je moet om te beginnen een 
professional zijn met een grote bereidheid tot samenwerking. [Opdrachtgever] en het uitvoerend bedrijf moeten 
hun commitment afgeven op het voor de alliantie beschikbaar stellen en houden van deze professionals. De alliantie 
moet ‘lean and mean’ georganiseerd worden, niet te veel mensen, het moet geen eigen wereld worden. Een ander 
aspect is dat er spanning zal ontstaan tussen enerzijds geld verdienen en anderzijds de geëiste betrouwbaarheid. 
Dat is niet uniek voor een alliantie, het gemiddelde D&C contract heeft hier veel meer last van. De oplossing 
hiervoor; blijf bij de Alliantiebeginselen en blijf werken aan samenwerking en transparantie.’ 

12 Zie par. 6.7 (‘Fasering en planning Aanbesteding’) en par. 6.8 (‘Beschrijving Procedure’) van het Beschrijvend 
document Alliantie-Overeenkomst Markermeerdijken.
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2. Nieuwe mogelijkheden voor precontractuele informatie- 
uitwisseling tijdens het inkoop- en aanbestedingsproces: 
afbakening van deze bijdrage

In dit artikel willen wij - in de geest van Arent en mede ter ere van hem - proberen een verdere 
bijdrage te leveren aan de doelstelling dat (bouw)projecten ‘beter’ worden gerealiseerd. Dat 
willen wij doen door het verkennen van een nieuwe - binnen de grenzen van de nieuwe 
Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU13 gecreëerde - mogelijkheid tot precontractuele 
informatie-uitwisseling. 

Die mogelijkheid zit wat ons betreft overigens niet in de eerste plaats in de regulering van de 
aanbestedingsprocedure(s). Toegegeven, de nieuwe richtlijn verruimt weliswaar de mogelijk-
heden tot het gebruik van de (nieuwe) mededingingsprocedure met onderhandeling14 en de 
procedure van de concurrentiegerichte dialoog15, maar dat laat onverlet dat in het leeuwen-
deel van de gevallen in de praktijk nog altijd gebruik gemaakt zal moeten worden van de meer 
strikte aanbestedingsprocedures, te weten de openbare en de niet-openbare procedure.16 
Ook overigens is het zo dat de hiervoor genoemde flexibele aanbestedingsprocedures de 
aanbesteder en de deelnemers aan die procedures weliswaar meer ruimte bieden tot onder-
linge (bilaterale) informatie-uitwisseling, maar eventuele vervolgbeslissingen die zij op basis 
van de door die uitwisseling verworven inzichten zouden willen nemen mogen niet in strijd 
zijn met (andere) regels van aanbestedingsrecht. Zo zal voor alle genoemde procedures bij-
voorbeeld gelden dat nieuw verworven inzichten in beginsel niet mogen leiden tot een 
aanpassing van de uitsluitingsgronden, kwalitatieve geschiktheidseisen, nadere selectiecrite-
ria, gunningscriteria of tot een wezenlijke wijziging van de eisen van de opdrachtspecificatie 
en de contractvoorwaarden.17 En voor zover voortschrijdende inzichten de aanleiding zouden 
kunnen vormen om de inmiddels gedane inschrijvingen aan te passen, is dat laatste helemaal 
uit den boze - de aan de arresten SAG18 en Manova19 ontleende regels even daargelaten - 
behoudens wanneer de mededingingsprocedure met onderhandeling kan worden gevolgd.20 

De verruiming van de mogelijkheid tot precontractuele informatie-uitwisseling waar wij ons 
in deze bijdrage op willen concentreren, betreft niet de aanbestedingsprocedure(s) zelf maar 
de belangrijke fase in het inkoop- en aanbestedingsproces die daaraan vooraf gaat: de fase 
waarin de aanbesteder zich beraadt over de specificatie van de eisen van de opdracht, de 
nadere contractvoorwaarden, de kerncompetenties waarover zijn toekomstige contractpartij 
moet beschikken om aan die eisen en voorwaarden te kunnen voldoen, de gunningscriteria 
die hij zal hanteren om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen, de onderlinge 
consistente afstemming van al deze eisen, voorwaarden en criteria vanuit het perspectief van 
de met de inkoop beoogde doelstellingen21 en - tot slot - de keuze en verdere inrichting van 

13 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, PB 2014 L 94/65.

14 Artikel 26 lid 4 jo. artikel 29 Richtlijn 2014/24/EU.
15 Artikel 26 lid 4 jo. artikel 30 Richtlijn 2014/24/EU.
16 Artikel 26 lid 2 jo. artikel 27 en 28 Richtlijn 2014/24/EU.
17 Zie over dat laatste ook artikel 72 Richtlijn 2014/24/EU.
18 HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 (SAG ELV Slovensko/Úrad pre verejné obstarávanie).
19 HvJ EU 10 oktober 2013, C-336/12 (Manova).
20 Zie artikel 29 lid 3 Richtlijn 2014/24/EU, met de kanttekening die volgt uit HvJ EU 5 december 2013, zaak C-561/12 

(Nordecon).
21 Zie hierover ook C.E.C. Jansen/Regieraad Bouw, Leidraad aanbesteden bouwopdrachten 2009, Stichting CROW 

2009, p. 30-32.
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de aanbestedingsprocedure zelf. Het is deze aan de aanbestedingsprocedure voorafgaande 
fase van het inkoop- en aanbestedingsproces waarin de basis kan worden gelegd voor een 
‘betere’ realisatie van een project. Op basis van de informatie die de aanbesteder tijdens die 
belangrijke fase verzamelt, zal hij namelijk in staat kunnen worden geacht om dat proces 
zodanig in te richten dat de hiervoor genoemde eisen, criteria, voorwaarden en onderliggende 
motiveringen goed op elkaar zijn afgestemd, opdat met de aldus gekozen procesinrichting 
optimaal wordt ‘gestuurd’ op het verwezenlijken van de daarmee beoogde doelstellingen: 
een project dat binnen de overeengekomen planning is voltooid, zonder budgetoverschrijding, 
conform de beoogde kwaliteit, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en dat allemaal 
zonder geschillen.22 Het in de nieuwe richtlijn voorziene instrument met behulp waarvan een 
aanbesteder de hiervoor bedoelde informatie ons inziens zou kunnen verzamelen in de fase 
die aan de aanbestedingsprocedure vooraf gaat, is de zogenoemde marktconsultatie.23

3. Voorafgaande marktconsultatie: een (te) beperkte functie?

Wanneer wij de overheidspublicaties herlezen die in de afgelopen 15 jaar zijn verschenen over 
(de ontwikkeling van) het fenomeen marktconsultatie24, dan valt ons het volgende op wat 
betreft de functie die deze publicaties aan het fenomeen toekennen. Een marktconsultatie 
wordt in de kern gekarakteriseerd als een door de aanbesteder georganiseerde informatie-
uitwisseling die tot doel heeft de haalbaarheid te toetsen van ideeën en oplossingsrichtingen 
waarmee in de vraagbehoefte van de aanbesteder zou kunnen worden voorzien. Deze ideeën 
en oplossingsrichtingen kunnen zowel afkomstig zijn van de aanbesteder als van marktpartijen. 
Een belangrijk onderdeel van de toetsing betreft de inventarisatie van de aan de beoogde 
opdracht te stellen randvoorwaarden. De resultaten van de toetsing kunnen de aanbesteder 
vervolgens helpen bij het vaststellen van die randvoorwaarden en het formuleren van de eisen 
van de uiteindelijke opdrachtspecificatie.25

Uit de hiervoor weergegeven karakterisering blijkt dat de onderzochte overheidspublicaties 
een - zoals wij hierna nog zullen toelichten - (mogelijk te) beperkte functie toekennen aan het 
instrument marktconsultatie. Die beperking is overigens consequent vertaald naar een aan-
beveling met betrekking tot het toepassingsgebied van het instrument. Uitgaande van het 
door Kraljic in zijn bekende matrix gemaakte onderscheid tussen vier typen inkoopproducten26, 

wordt aanbevolen om een marktconsultatie vooral uit te voeren in het geval van de inkoop 

22 Zie nogmaals paragraaf 1.
23 Artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU.
24 Zie F.G.M. van der Kroef, Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen, Kenniscentrum PPS, Den Haag 2000; 

A.G.J. van Wassenaer, F.G.M. van der Kroef & R. van der Horst, Marktconsultatie: een dialoog tussen markt en 
overheid, Kenniscentrum PPS, Den Haag 2005; Rijkswaterstaat, Werkwijzer marktconsultatie, Den Haag 2006; 
PIANOo, Ken de markt. Wat moeten we van markten weten om een goede uitvraag te kunnen doen?, Den Haag 
2011; PIANOo, Handreiking marktconsultatie. Praten met de markt voorafgaand aan een aanbesteding, Den Haag 
2011.

25 Zie A.G.J. van Wassenaer, F.G.M. van der Kroef & R. van der Horst, Marktconsultatie: een dialoog tussen markt en 
overheid, Kenniscentrum PPS, Den Haag 2005, p. 4 en 10; PIANOo, Ken de markt. Wat moeten we van markten 
weten om een goede uitvraag te kunnen doen?, Den Haag 2011, p. 12 en 14; PIANOo, Handreiking marktconsultatie. 
Praten met de markt voorafgaand aan een aanbesteding, Den Haag 2011, p. 3. Vergelijk ook F.G.M. van der Kroef, 
Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen, Kenniscentrum PPS, Den Haag 2000, p. 9. Zie voor een wat 
beperktere benadering: Rijkswaterstaat, Werkwijzer marktconsultatie, Den Haag 2006, p. 7-8. In de laatstgenoemde 
publicatie wordt de marktconsultatie vooral gekenschetst als een instrument waarmee de haalbaarheid van oplos-
singsrichtingen en ideeën van de aanbesteder wordt getoetst. In die zin ook C.E.C. Jansen/Regieraad Bouw, Leidraad 
aanbesteden bouwopdrachten 2009, Stichting CROW 2009, p. 211.

26 P. Kraljic, ‘Purchasing Must Become Supply Management’, Harvard Business Review 61 (September-October 1983), 
109-117.
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van zogenoemde strategische producten met een hoge inkoopwaarde en een hoog inkoopri-
sico.27 Dit verklaart ons inziens ook waarom het instrument van de marktconsultatie in ons 
land in eerste instantie vooral tot ontwikkeling is gekomen in de context van de inkoop en 
aanbesteding van (complexe) infrastructurele (PPS-)projecten. In het geval van de inkoop van 
andersoortige producten zal een aanbesteder in de regel echter behoefte hebben aan ander-
soortige marktkennis dan in het geval waarin de inkoop van strategische producten aan de 
orde is. Voor die andere producten wordt daarom aanbevolen die kennis te verwerven door 
gebruik te maken van andere instrumenten van marktverkenning dan een marktconsultatie. 
In geval van de inkoop van routineproducten (lage inkoopwaarde, laag inkooprisico) en hef-
boomproducten (hoge inkoopwaarde, laag inkooprisico) kunnen aanbesteders de benodigde 
kennis van (nieuwe) leveranciers, hun aanbod en de prijsontwikkelingen van de in te kopen 
producten bijvoorbeeld in kaart brengen door het op frequente basis uitvoeren van een een-
voudige marktscan respectievelijk door het monitoren van de marktverhoudingen.28 Gaat het 
daarentegen om de inkoop van knelpuntproducten (lage inkoopwaarde, hoog inkooprisico) 
dan komt het vooral aan op het verwerven van marktkennis door het monitoren van 
leveranciersprestaties.29

Er lijkt dus een verband te bestaan tussen de beperkte functie die over het algemeen aan het 
fenomeen marktconsultatie wordt toegekend enerzijds en de mate waarin aanbesteders 
behoefte hebben aan projectspecifieke marktinformatie anderzijds in het kader van de inkoop 
van strategische producten.30 Door bij de inkoop van strategische producten een voorafgaande 
marktconsultatie te houden, kan worden bewerkstelligd dat vraag en aanbod beter op elkaar 
aansluiten. Dat resultaat komt dan tot uitdrukking aan het einde van het inkoopproces, wan-
neer onder andere blijkt dat de met dat proces beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd met 
slechts een minimum aan geschillen tijdens de contractuitvoering. 

Arent heeft al in een vroeg stadium echter gesuggereerd dat een marktconsultatie niet alleen 
kan bijdragen aan een betere uitkomst van het inkoopproces - in de zin van een goede afstem-
ming tussen vraag en aanbod - maar ook tot een betere inrichting van dat proces, waarbij hij 
ook de procesfase van de aanbestedingsprocedure op het oog had.31 Voortbordurend op die 
suggestie zouden wij een ruimere functie aan het instrument van de marktconsultatie willen 
toekennen. Wij zien mogelijkheden voor aanbesteders om met behulp van dat instrument te 
sturen op het beperken en voorkomen van geschillen die al tijdens de aanbestedingsprocedure 
kunnen ontstaan en die eveneens afbreuk doen aan de verwezenlijking van de met het totale 
proces beoogde doelstellingen. De geschillen waar wij op doelen, hebben geen betrekking op 
de afstemming tussen vraag en aanbod, maar gaan veel meer over de (on)doelmatigheid en 
(on)rechtmatigheid van de inrichting van de aanbestedingsprocedure, in het bijzonder de door 
de aanbesteder gestelde eisen, criteria, voorwaarden en de onderliggende motiveringen 
daarvan. Met het vooraf consulteren van de markt zal de aanbesteder het risico van dergelijke 
geschillen ons inziens beter kunnen beheersen. Sterker nog: hij zal dat niet alleen kunnen 

27 Zie PIANOo, Ken de markt. Wat moeten we van markten weten om een goede uitvraag te kunnen doen?, Den Haag 
2011, p. 8-12.

28 PIANOo, Ken de markt. Wat moeten we van markten weten om een goede uitvraag te kunnen doen?, Den Haag 
2011, p. 10-11.

29 PIANOo, Ken de markt. Wat moeten we van markten weten om een goede uitvraag te kunnen doen?, Den Haag 
2011, p. 11-12.

30 Vergelijk ook S. Arrowsmith, The law of public and utilities procurement. Regulation in the EU and UK, Volume 1, 
Sweet & Maxwell, London 2014, 9-25 en 9-58.

31 A.G.J. van Wassenaer, F.G.M. van der Kroef & R. van der Horst, Marktconsultatie: een dialoog tussen markt en 
overheid, Kenniscentrum PPS, Den Haag 2005, p. 4.
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doen bij de inkoop van strategische producten, maar ook in het kader van de inkoop van 
andersoortige producten. Dat pleit mogelijk voor een meer generiek gebruik van het instru-
ment van de marktconsultatie, met als doel het faciliteren van de totstandkoming van 
transparante, proportionele en op het creëren van een level playing field gerichte eisen, cri-
teria, voorwaarden en onderliggende motiveringen, zodat daarover minder geschillen zullen 
ontstaan tijdens de aanbestedingsprocedure. Een en ander natuurlijk voor zover de marktin-
formatie die nodig is voor een doelmatige en rechtmatige inrichting van een aanbestedings- 
 procedure niet met behulp van andere marktverkenningsinstrumenten kan worden 
verkregen.

4. Richtlijn 2014/24/EU: een ruimere functie voor de 
 marktconsultatie? 

Wanneer wij de voorgaande observaties naast de inhoud van de Europese aanbestedings-
richtlijnen leggen, dan valt ons het volgende op. De ‘oude’ Europese aanbestedingsrichtlijnen 
kenden geen expliciete regeling van het instrument marktconsultatie. Wel bepaalde conside-
rans (8) van Richtlijn 2004/18/EG32 het volgende:

‘Alvorens een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht te starten, mogen de aanbestedende 
diensten, door gebruik te maken van een “technische dialoog”, advies vragen of aanvaarden dat bij het 
opstellen van het bestek kan worden gebruikt, op voorwaarde echter dat een dergelijk advies niet tot uit-
schakeling van de mededinging leidt.’33

Of de begrippen ‘technische dialoog’ en ‘marktconsultatie’ volledig inwisselbaar zijn, laten 
wij hier in het midden.34 Wat wij vaststellen is dat het houden van een voorafgaande markt-
consultatie onder het oude recht over het algemeen aanbestedingsrechtelijk toelaatbaar werd 
geacht op basis van considerans (8) van Richtlijn 2004/18/EG inzake de technische dialoog35, 
ook in publicaties die wij in de voorafgaande paragraaf bespraken.36 Of de beperkte functie 
die in die publicaties aan de marktconsultatie wordt toegekend vervolgens verband houdt 
met de beperkte functie die considerans (8) ogenschijnlijk aan de technische dialoog toekent, 
is niet met zekerheid te zeggen. Wij schrijven ‘ogenschijnlijk’, omdat onduidelijk is wat de 
Europese wetgever destijds in de considerans precies heeft bedoeld met de woorden ‘bij het 
opstellen van het bestek’. 

32 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, PB 2004, L 
134/114. 

33 Vergelijk ook considerans (15) van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten, PB 2004, L 134/1. 

34 Zie hierover C.E.C. Jansen/Regieraad Bouw, Leidraad aanbesteden bouwopdrachten 2009, Stichting CROW 2009, 
p. 109-112 jo. p. 210-213. Daarin wordt de marktconsultatie vooral gekenschetst als een instrument waarmee de 
haalbaarheid van oplossingsrichtingen en ideeën van de aanbesteder kan worden getoetst, terwijl het instrument 
van de technische dialoog wordt gezien als een instrument dat kan worden gebruikt om marktpartijen als adviseurs 
te betrekken bij het opstellen van de eisen van de opdrachtspecificatie. Dat laat onverlet dat ook in de Leidraad 
de aanbestedingsrechtelijke toelaatbaarheid van het houden van voorafgaande marktconsultaties voor het oude 
recht is onderschreven, zie p. 211-212.

35 Zie bijvoorbeeld S. Arrowsmith, The law of public and utilities procurement. Regulation in the EU and UK, Volume 
1, Sweet & Maxwell, London 2014, 7-60.

36 Zie A.G.J. van Wassenaer, F.G.M. van der Kroef & R. van der Horst, Marktconsultatie: een dialoog tussen markt en 
overheid, Kenniscentrum PPS, Den Haag 2005, p. 15; PIANOo, Handreiking marktconsultatie. Praten met de markt 
voorafgaand aan een aanbesteding, Den Haag 2011, p. 7-8. 
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Bij eerste lezing zou men kunnen denken dat het woord ‘bestek’ - in samenhang met het 
woord ‘technische’ (dialoog) - voor het oude recht de mogelijkheid tot het houden van een 
(technische) dialoog beperkte tot een consultatie van de markt ten behoeve van het vaststel-
len van de eisen van de opdrachtspecificatie en dat die mogelijkheid zich niet uitstrekte tot 
de inhoud en formulering van de kwalitatieve geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden, con-
tractvoorwaarden en gunningscriteria. Nadere bestudering van Richtlijn 2004/18/EG leert 
echter dat het begrip ‘bestek’ weliswaar niet daarin is gedefinieerd37, maar dat verschillende 
bepalingen van de richtlijn inzicht geven in de eisen, criteria en voorwaarden die - naast de 
eisen van de opdrachtspecificatie38 - tot het bestek worden gerekend. Zo blijkt impliciet uit 
artikel 40 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG dat de kwalitatieve geschiktheidseisen en de uitsluitings-
gronden in ieder geval niet onder de reikwijdte van het begrip ‘bestek’ vallen. Uit artikel 40 
lid 5 onder e, artikel 44 lid 4 en artikel 53 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG blijkt daarentegen dat de 
gunningscriteria weer wel onderdeel van het bestek (kunnen) zijn. Datzelfde geldt - blijkens 
artikel 26 Richtlijn 2004/18/EG - ook voor de zogenoemde bijzondere uitvoeringsvoorwaarden.

Considerans (8) Richtlijn 2004/18/EG met de daarin voorziene mogelijkheid tot het houden 
van een technische dialoog is niet meer overgenomen in de in 2014 herziene Europese aan-
bestedingsrichtlijnen. In plaats daarvan is nu voorzien in een expliciete regeling van de 
mogelijkheid tot het houden van een voorafgaande marktconsultatie in de bepalingen van de 
richtlijnen zelf: 

‘Vóór de aanvang van een aanbestedingsprocedure kunnen aanbestedende diensten, ter voorbereiding van 
de aanbesteding, marktconsultaties houden om de ondernemers op de hoogte te brengen van hun aanbe-
stedingsplannen en voorwaarden. 

Met dit doel kunnen aanbestedende diensten bijvoorbeeld advies van onafhankelijke deskundigen of instan-
ties of van marktdeelnemers inwinnen of ontvangen dat kan worden gebruikt bij de planning en uitvoering 
van de aanbestedingsprocedure, mits dit advies niet leidt tot vervalsing van de mededinging en geen aan-
leiding geeft tot schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie.’39

Arrowsmith betoogt dat artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU slechts bevestigt wat reeds mogelijk 
was op basis van de oude richtlijn.40 Die stelling is op zichzelf genomen consequent, gegeven 
dat ook Arrowsmith een enigszins beperkte functie lijkt toe te kennen aan de mogelijkheid 
voor een aanbesteder om voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure de markt te con-
sulteren. Dat Arrowsmith dat doet, blijkt onder andere uit het feit dat zij die mogelijkheid in 
verband brengt met de mogelijkheid voor een aanbesteder om in geval van complexe projec-
ten met de markt over de specificaties van de opdracht en de contractvoorwaarden te 
overleggen in het kader van een concurrentiegerichte dialoog of een mededingingsprocedure 
met onderhandeling.41 Zelf denken wij dat de tekst van de nieuwe richtlijnen nu - duidelijker 

37 Onduidelijk is wat dat betreft ook de Toelichting op het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 
(Bao) 2005, Stb. 2005/408. In het Bao 2005 zelf komt het begrip niet voor. In de Aw 2012 zien wij het begrip alleen 
in de titel van de Afdelingen 2.3.3 en 3.3.3 terug.

38 Zie artikel 23 lid 1, artikel 23 lid 6 jo. Bijlage VI onder 1a Richtlijn 2004/18/EG.
39 Zie Artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU. Zie ook artikel 58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer 
en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, waarin om onduidelijke redenen niet wordt 
gesproken van ‘marktconsultaties’ maar van ‘marktraadplegingen’. De Engelse taalversies van beide richtlijnen 
spreken van ‘market consultations’.

40 S. Arrowsmith, The law of public and utilities procurement. Regulation in the EU and UK, Volume 1, Sweet & 
Maxwell, London 2014, 7-64. 

41 Zie bijvoorbeeld S. Arrowsmith, The law of public and utilities procurement. Regulation in the EU and UK, Volume 
1, Sweet & Maxwell, London 2014, 9-25 en 9-58.
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dan voorheen - tot uitdrukking brengt dat de functie van een marktconsultatie niet (meer) te 
beperkt moet worden opgevat. Die functie kan blijkens de tekst van art. 40 Richtlijn 2014/24/
EU veel meer omvatten dan alleen het toetsen van de haalbaarheid van ideeën en oplos-
singsrichtingen waarmee in de vraagbehoefte van de aanbesteder zou kunnen worden 
voorzien, vooruitlopend op het vaststellen van de randvoorwaarden en het formuleren van 
de eisen van de uiteindelijke opdrachtspecificatie. Gelet op de bewoordingen ‘met het oog 
op de planning en uitvoering van de aanbestedingsprocedure’ zal de aanbesteder de markt 
daarnaast ook kunnen consulteren over de nadere contractvoorwaarden, de kerncompeten-
ties waarover zijn toekomstige contractpartij moet beschikken om aan de eisen van de 
opdrachtspecificatie en nadere contractvoorwaarden te kunnen voldoen, de gunningscriteria 
die hij zal hanteren om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen en over de 
keuze en verdere inrichting van de aanbestedingsprocedure zelf.

5. Kanttekeningen bij de regeling van de marktconsultatie in de 
herziene Aw 2012

De implementatie van artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU is voorzien in artikel 2.25 Aw 2012 dat 
als volgt zal komen te luiden:

‘De aanbestedende dienst past voor het plaatsen van een overheidsopdracht één van de procedures in deze 
afdeling, al dan niet na marktconsultatie toe.’42

Formeel bezien betreft het hier natuurlijk een correcte implementatie van de richtlijn, die 
immers bepaalt dat een aanbesteder voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure een 
marktconsultatie kan houden: hij kan dus ook besluiten dat niet te doen. Wij vragen ons echter 
af waarom de wetgever er voor kiest het gebruik van het instrument van de marktconsultatie 
zo beleidsarm te implementeren en of het wel verstandig is om dat te doen. Wij werken dat 
hierna uit.

Bij de implementatie van artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU heeft de Minister blijkens de Memorie 
van Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 het volgende 
tot uitgangspunt genomen: 

‘Het houden van een marktconsultatie was al mogelijk, maar in de aanbestedingsrichtlijnen is die mogelijk-
heid expliciet opgenomen. Daarom wordt ook in het wetsvoorstel expliciet verwezen naar de mogelijkheid 
om voorafgaand een marktconsultatie te houden. Een handreiking marktconsultatie met een stappenplan 
kan worden gevonden op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.’43

Met de verwijzing naar de laatstgenoemde publicatie lijkt ook de Minister uit te gaan van een 
(te) beperkte functie van het instrument marktconsultatie.44 Dat blijkt tevens uit een eerder 
in de Memorie van Toelichting opgenomen passage:

‘Door voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure een marktconsultatie te houden, kan een aanbeste-
dende dienst of speciale-sectorbedrijf zijn behoefte scherper krijgen, de haalbaarheid van zijn vraag toetsen, 
de structuur van de markt verkennen en onderzoeken welke ideeën er in de markt zijn teneinde de opdracht 

42 Artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU. Zie ook artikel 58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer 
en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, waarin om onduidelijke redenen niet wordt 
gesproken van ‘marktconsultaties’ maar van ‘marktraadplegingen’. De Engelse taalversies van beide richtlijnen 
spreken van ‘market consultations’.

43 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 6.
44 Zie paragraaf 3 hiervoor.
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op de meest passende wijze in de markt te zetten. Door te achterhalen wat mogelijk en gangbaar is in de 
betreffende markt kan een aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf ook meer ruimte bieden aan 
(onvoorziene) innovatieve oplossingen en kunnen reële eisen worden gesteld waardoor de concurrentie 
niet onnodig wordt beperkt en ondernemers voldoende toegang hebben tot overheidsopdrachten.’45 

Dat is op zichzelf genomen allemaal juist, maar de Minister lijkt daarmee impliciet voorbij te 
gaan aan het feit dat artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU juist de ruimte biedt om een meeromvat-
tende functie aan het instrument marktconsultatie toe te kennen en dat voorafgaande aan 
de aanbestedingsprocedure nog veel meer kan worden gestuurd op een doelmatig en recht-
matig verloop van die procedure zelf.

Opvallend is dat de Minister bij eerdere gelegenheid het nut van het toekennen van een 
ruimere functie aan het instrument van de marktconsultatie juist heeft onderkend. In ant-
woord op vragen van het Kamerlid Ziengs over onder andere de wenselijkheid dat marktpartijen 
in een vroeg stadium hun eigen inbreng kunnen leveren en hun zorgen over het beoogde 
inkoop- en aanbestedingsproces kunnen uiten, antwoordde de Minister namelijk het 
volgende:

‘Het is wenselijk dat ondernemers in een vroeg stadium inbreng kunnen leveren aan de aanbestedende 
dienst en hem er op kunnen wijzen indien er problemen zijn bij een aanbesteding, een aanbesteding niet 
haalbaar is, er problemen zijn met het specificeren van de opdracht, of als niet haalbare of tegenstrijdige 
eisen worden gesteld. Deze signalen kan een ondernemer overbrengen aan een aanbestedende dienst in 
een eventuele marktconsultatie. Het voordeel van een marktconsultatie is dat ondernemers en de aanbe-
stedende dienst voorafgaand aan de aanbesteding kennis en informatie kunnen uitwisselen waardoor de 
aanbestedende dienst tot een zo goed mogelijk aanbestedingsdocument kan komen.’46 

Wij zijn dat laatste volmondig met de Minister eens. Maar het doet vervolgens wel de vraag 
rijzen waarom hij er dan voor kiest om slechts kortheidshalve en vrijblijvend te verwijzen naar 
de mogelijkheid om een marktconsultatie te houden - zoals het beoogde artikel 2.25 Aw 2012 
dat nu doet - in de wetenschap dat aanbesteders die mogelijkheid tot op heden niet in alle 
gevallen gebruiken daar waar dat onnodige ruis, klachten en zelfs gerechtelijke procedures 
had kunnen voorkomen. Gaat in dat licht bezien wel voldoende gewenste sturing uit van de 
voorgenomen implementatie van artikel 40 Richtlijn 2014/24/EU? 

Ook op die kwestie is de Minister bij eerdere gelegenheid ingegaan in het kader van zijn 
beantwoording van de hiervoor bedoelde vragen van het Kamerlid Ziengs. Met die vragen 
opperde Ziengs de mogelijkheid om door middel van een in overleg met de markt opgestelde 
algemene gedragscode stimulansen of verplichtingen in het aanbestedingsproces in te 
bouwen. Die zouden moeten bewerkstelligen dat de hierboven door de Minister bedoelde 
signalen tijdig in dat proces worden gemeld met als gevolg dat verspilling van belastinggeld 
zou kunnen worden voorkomen. In zijn beantwoording geeft de Minister aan waarom hij in 
dat verband geen voorstander is van het opleggen van een verplichting aan aanbesteders tot 
het houden van een marktconsultatie: 

‘Een ondernemer steekt werk in een marktconsultatie en voor de aanbestedende dienst betekent het dat 
het inkooptraject langer duurt. Het is daarom van belang om in het oog te houden dat een markconsultatie 
niet in alle gevallen passend en/of proportioneel is. Ook de nota van inlichtingen tijdens de procedure is 
een goede gelegenheid voor ondernemers om problemen te signaleren. (…) De aanbestedende dienst 
heeft binnen de door het aanbestedingsrecht gestelde grenzen de mogelijkheid om gestelde eisen aan te 
passen. Indien de ondernemer van mening is dat sprake is van onredelijke eisen en de aanbestedende 

45 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 5-6.
46 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 1079, p. 2.
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dienst niet bereid is deze aan te passen kan hij een onafhankelijk advies verkrijgen van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts of een oordeel verkrijgen van de civiele rechter. Vooralsnog heb ik geen signaal dat 
het naast deze mogelijkheden opportuun zou zijn om een algemene gedragscode op te stellen voor alle 
aanbestedingen en alle aanbestedende diensten.’47

Deze redenering van de Minister geeft ons aanleiding tot het plaatsen van enkele opmerkin-
gen, waarbij wij het volgende onderscheid centraal stellen: ondoelmatige en onrechtmatige 
eisen, criteria en voorwaarden kunnen ófwel voorafgaande, ófwel tijdens een aanbestedings-
procedure worden onderschept. 

Wat de fase voorafgaande aan de aanbestedingsprocedure betreft, lijkt de Minister primair 
in te zetten op het professionele vermogen van aanbesteders om zelfstandig voldoende trans-
parante en proportionele opdrachtspecificaties, nadere contractvoorwaarden, uitsluitingsgronden, 
kwalitatieve geschiktheidseisen, gunningscriteria en onderliggende motiveringen te formule-
ren, en deze eisen, criteria en voorwaarden onderling consistent op elkaar af te stemmen in 
het kader van de verdere inrichting van de aanbestedingsprocedure. Zou een aanbesteder 
daarbij in alle gevallen - zo begrijpen wij de Minister - verplicht gebruik moeten maken van 
het instrument van de marktconsultatie, dan zou dat vanuit het perspectief van de evenzeer 
gewenste beperking van de met het inkoop- en aanbestedingsproces gemoeide transactie-
kosten bezien niet doelmatig zijn.48 

Wij kunnen de Minister in deze redenering volgen, althans voor wat betreft de gevallen waarin 
aanbesteders het risico van ondoelmatige en onrechtmatige eisen, criteria, voorwaarden en 
onderliggende motiveringen voorafgaande aan de aanbestedingsprocedure zullen weten te 
beheersen zonder dat zij daarvoor de markt behoeven te raadplegen. In de gevallen waarin 
zij daar echter niet in zullen slagen, zal het bedoelde risico zich tijdens de aanbestedingspro-
cedure verwezenlijken. In die gevallen zullen alsnog transactiekosten moeten worden gemaakt 
om de gevolgen van dat risico te ondervangen. Wat de Minister dan allereerst onvoldoende 
lijkt te beseffen, is dat dit laatste dan noodgedwongen zal moeten gebeuren in de ‘lock in’ 
context van een strikt gereguleerde aanbestedingsprocedure.49 Het tijdens zo’n procedure 
aanpassen van onvoldoende transparante, disproportionele of anderszins ondoelmatige en 
of onrechtmatige eisen, criteria en voorwaarden is aanbestedingsrechtelijk geen sinecure en 
niet zelden zelfs verboden. Dat zet vervolgens druk op de aanbesteder om zich te verzetten 
tegen de door de markt ingenomen stelling dat sprake zou zijn van een problematische inrich-
ting van de aanbestedingsprocedure, of dat de in de aanbestedingsstukken verstrekte 
motiveringen van gestelde eisen, criteria of voorwaarden deze onvoldoende zouden kunnen 
dragen. Dat verzet kan zich vervolgens vertalen in een klachtprocedure bij de Commissie van 
Aanbestedingsexperts of zelfs uitmonden in een gerechtelijke procedure. Wij vragen ons af 
of het inkoop- en aanbestedingsproces in dergelijke gevallen niet juist veel langer zal duren 
en veel meer transactiekosten zal oproepen dan wanneer in die gevallen zou zijn geprobeerd 
het risico van een ondoelmatige en of onrechtmatige inrichting van de aanbestedingsproce-
dure voorafgaande aan die procedure te beheersen door middel van een marktconsultatie. 
In zoverre zien wij - vanuit het perspectief van risicobeheersing - de door de Minister genoemde 

47 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 1079, p. 2.
48 Vergelijk in dit verband ook artikel 1.6 Aw 2012.
49 En dat zal overigens ook gelden wanneer - zoals Essers voorstelt - de marktconsultatie wordt gebruikt om tijdens 

een tweede, in de aanbestedingsprocedure ingelaste, inlichtingenfase de aanbestedingsstukken door de markt-
partijen te laten toetsen, zie M.J.J.M. Essers, Aanbestedingsrecht voor overheden. Naar een maatschappelijk 
verantwoord aanbestedingsbeleid, Reed Business Education, Amsterdam 2013, p. 166. 
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‘mogelijkheden’ die tijdens een aanbestedingsprocedure bestaan niet in alle gevallen als 
gelijkwaardige alternatieven voor het instrument van de voorafgaande marktconsultatie. 

6. Voorstel: pas toe of leg uit

Wij constateren dat veel van de klachten en geschillen die aan de Commissie van Aanbeste-
dingsexperts respectievelijk de gewone rechter worden voorgelegd, betrekking hebben op de 
keuze en formulering van door aanbesteders in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen, 
criteria, voorwaarden en onderliggende motiveringen daarvan. Die klachten en geschillen 
komen er in de kern op neer dat de gestelde eisen, criteria en voorwaarden onvoldoende 
transparant zijn, niet proportioneel zijn en - dikwijls in het verlengde daarvan - onvoldoende 
sturen op het creëren van een level playing field. Onze inschatting is dat nogal wat van die 
klachten en geschillen wellicht hadden kunnen worden voorkomen wanneer de aanbesteder 
de markt voorafgaande aan de aanbestedingsprocedure zou hebben geconsulteerd: zijn de 
beoogde eisen, criteria en voorwaarden voldoende transparant?; zijn zij proportioneel?; wat 
betekenen zij voor de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot de opdracht?; creëert de 
aanbesteder daarmee maatschappelijke meerwaarde voor de publieke middelen?; en draagt 
de aanbesteder met de gestelde eisen, criteria en voorwaarden voldoende zorg voor een zo 
groot mogelijke beperking van de met de totstandkoming van de overeenkomst samenhan-
gende en daaruit voortvloeiende administratieve lasten?

Wij denken dat in het voorgaande voldoende aanleiding kan worden gevonden om een wat 
fermere sturing op het gebruik van voorafgaande marktconsultaties te overwegen dan die 
welke de wetgever nu heeft voorzien met de voorgenomen implementatie van artikel 40 
Richtlijn 2014/24/EU in artikel 2.25 Aw 2012. Wat daar bovendien voor pleit is dat steeds 
duidelijker begint te worden dat aanbesteders de op hen rustende (nationale) motiverings-
verplichtingen, die de wetgever in 2013 in de Aanbestedingswet en in de Gids Proportionaliteit 
heeft geïntroduceerd50, alleen voldoende zullen kunnen naleven wanneer zij kunnen aantonen 
dat zij zich de belangen van de relevante marktpartijen voldoende hebben aangetrokken.51 

Nog afgezien van het feit dat artikel 2.25 Aw 2012 een aanbesteder volledig vrij laat in de 
beslissing om al dan niet een voorafgaande marktconsultatie te houden, of enige verantwoor-
ding daarover af te leggen, biedt het artikel hem ook overigens geen enkel afwegingskader 
om die beslissing op een verantwoorde manier te nemen.52 Dat betekent dat de beslissing 
volledig aan de beleidsvrijheid van de aanbesteder is overgelaten. Daarmee kiest de wetgever 
een geheel andere vorm van sturing dan die welke elders in de Aanbestedingswet is gekozen 
met het oog op het verwezenlijken van nationale beleidsdoelen die verwantschap vertonen 
met die welke zouden kunnen worden gerealiseerd door het houden van voorafgaande markt-
consultaties. Elders in de wet stuurt de wetgever immers op die beleidsdoelen door middel 
van zorgplichten53 en motiveringsplichten al dan niet gebaseerd op het principe van ‘pas toe 

50 Zie hierna. 
51 Vergelijk ook M.J.J.M. Essers, Aanbestedingsrecht voor overheden. Naar een maatschappelijk verantwoord aan-

bestedingsbeleid, Reed Business Education, Amsterdam 2013, p. 165. 
52 Ten dele vindt men een dergelijk afwegingskader weliswaar terug in de in paragraaf 3 besproken publicaties, maar 

die hebben zoals gezegd als nadeel dat zij uitgaan van een te beperkte functie van de marktconsultatie. Dat geldt 
ook voor paragraaf 2.5 van de Gids Proportionaliteit, waarin een afwegingskader ook overigens ontbreekt.

53 Zie artikel 1.4 lid 2; artikel 1.6 Aw 2012. 
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of leg uit’54, terwijl het ook in die gevallen denkbaar was geweest om de te nemen beslissingen 
maar volledig aan de beleidsvrijheid van de aanbesteder over te laten. 

Wellicht biedt daarom het hierboven geciteerde antwoord van de Minister op de vragen van 
het Kamerlid Ziengs een aanknopingspunt om tot een wat andere en meer consistente vorm 
van sturing te komen wat betreft het gebruik van het instrument van de marktconsultatie, 
dan nu is voorzien in art. 2.25 Aw 2012. De Minister heeft zich in dat antwoord op het stand-
punt gesteld dat het van belang is om in het oog te houden ‘dat een markconsultatie niet in 
alle gevallen passend en/of proportioneel is’. Anders gezegd: in sommige gevallen zouden 
aanbesteders een voorafgaande marktconsultatie moeten houden, in sommige gevallen niet. 
Dat antwoord lijkt ons mede in het licht van de voorgaande analyse ruimte te bieden voor 
een pleidooi voor het in de Aanbestedingswet of de Gids Proportionaliteit opnemen van een 
regeling van de toepassing van de voorafgaande marktconsultatie op basis van het principe 
van ‘pas toe of leg uit’.55 Die regeling dient dan te worden voorzien van een afwegingskader 
aan de hand waarvan aanbesteders kunnen beredeneren of het in een concreet inkoop- en 
aanbestedingsproces verstandig is om voorafgaande aan de start van de aanbestedingspro-
cedure een marktconsultatie te houden. Voor wat betreft de basis van het ontwerp van dat 
afwegingskader zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het door Kraljic in zijn bekende 
matrix gemaakte onderscheid tussen vier typen inkoopproducten dat wij in paragraaf 3 bespra-
ken. Projectspecifieke marktinformatie die nodig is om tot een doelmatige en rechtmatige 
voorbereiding, inrichting en uitvoering van de aanbestedingsprocedure te komen zal - gegeven 
het hiervoor bedoelde onderscheid - in sommige gevallen immers ook kunnen worden ver-
kregen door gebruik te maken van andere instrumenten van marktverkenning dan een 
voorafgaande marktconsultatie.56

7. Besluit

Recent heeft Arent een interview gegeven waarin hij een concrete verbinding maakte tussen 
zijn ‘Mantra’ en de door hem zozeer gepropageerde alliantiecontracten. Hij zegt daarin: 

‘Voor een belangrijk deel van mijn werk zit ik in bouwprojecten. Ik kan daarbij ruzie maken, arbitreren, dat 
soort dingen. Maar ik vind het nog leuker om partijen die in een echt groot bouwproject zitten te laten 
samenwerken. Zodat iedereen na afloop zegt: ‘Wij hebben allemaal eenzelfde belang. Wij willen allemaal 
dat wij er lol in hadden’. Heel belangrijk! Dat zie je tegenwoordig zelfs in contracten: “have fun” (…)’ 

en 

‘Er zijn hele bijzondere contracten, alliantiecontracten, waar dat instaat (…). Niet als een soort beginsel maar 
echt als doel. Dat we niet de hele tijd de vingers naar elkaar uitsteken maar alle beslissingen doen in het 
belang van het gemeenschappelijke project. Dat we proberen heel erg transparant te zijn. Dat we elkaar 

54 Zie artikel 1.4 lid 3; artikel 1.5 lid 1 jo. lid 2; artikel 1.5 lid 3; artikel 1.10 lid 4 (in combinatie met de voorschriften 
opgenomen in de Gids Proportionaliteit); artikel 2.114 Aw 2012.

55 Een dergelijke regeling gaat minder ver dan die welke geldt voor de tot de Engelse centrale overheid behorende 
aanbestedende diensten. Deze zijn namelijk verplicht tot het houden van voorafgaande marktconsultaties op 
grond van de Procurement Policy Note, Procurement Supporting Growth: Supporting Material for Departments, 
Action Note 04/12 van 9 mei 2012. Volgens Arrowsmith houdt deze verplichting vooral verband met de wens om 
te voorkomen dat aanbesteders te gemakkelijk gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog, zie S. Arrows-
mith, The law of public and utilities procurement. Regulation in the EU and UK, Volume 1, Sweet & Maxwell, London 
2014, 7-60. Wanneer wij de Procurement Policy Note echter nader bestuderen, dan blijkt dat men daarmee ook 
andere beleidsdoelen beoogt te realiseren die mede verband houden met de ruimere functie die wij in paragraaf 
3 aan de marktconsultatie toeschreven.

56 Vergelijk opnieuw M.J.J.M. Essers, Aanbestedingsrecht voor overheden. Naar een maatschappelijk verantwoord 
aanbestedingsbeleid, Reed Business Education, Amsterdam 2013, p. 165. 
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vertrouwen. No dispute and have fun. In mijn werk heb ik ook een groot bordspel ontworpen. Dat ontstond 
volstrekt toevallig bij een heel groot project in Brazilië. Uiteindelijk was dat spel erop gericht om eerst 
iedereen te laten nadenken over: Wat willen we eigenlijk bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat staat daarbij 
in de weg? Lopen onze belangen wel parallel? Wat zijn de beste oplossingen? En wat zijn dan nog de res-
trisico’s? (…) En wie [gaat] dat (…) dragen in het contract[?]’57

Het zijn kernvragen zoals deze, die vaak ontzettend voor de hand liggen maar die bij de voor-
bereiding van projecten niet zelden onvoldoende worden gesteld en beantwoord, laat staan 
dat dit gebeurt in samenspraak met andere potentiële projectactoren. Het gaat te ver om 
partijen bij wet te verplichten dergelijke vragen gezamenlijk te stellen en te beantwoorden, 
alvorens zij lastig omkeerbare vervolgstappen in het proces mogen zetten. Maar het kan soms 
geen kwaad - bijvoorbeeld bij inkoopprocessen die plaatsvinden in de gereguleerde context 
van een overheidsaanbesteding - om partijen aan te zetten tot tijdige precontractuele infor-
matie-uitwisseling, zeker wanneer dat ten goede kan komen aan de met die processen 
gemoeide publieke belangen. 

Arent gaat, na het afscheid van de advocatuur en zijn cliënten, een nieuwe fase in. Hij licht 
een tipje van de sluier op.58 Hij gaat - niet als advocaat - cliënten bijstaan bij de ontwikkeling 
van projecten met als doel te komen tot ‘better projects’ waarbij hij de focus gaat leggen op 
projecten die gefinancierd worden door middel van ‘impact investment’: financiering van 
projecten die gericht zijn op het bereiken van een of meer ‘Sustainable Development Goals’. 
Zijn doel is om de betrokken partijen bij dergelijke projecten (met name investeerders en 
projectontwikkelaars) te ondersteunen opdat de gestelde doelen zullen worden gehaald en 
het project zal bijdragen aan ‘impact for all’. Doordat hij bij zijn advieswerk gebruik kan (blijven) 
maken van zijn ‘24 vaardigheden’ zullen bestaande raakvlakken met gelijkgestemden in tact 
kunnen blijven en zullen nieuwe raakvlakken met andere betrokkenen ontstaan. Het blijft 
interessant Arent’s activiteiten nauwlettend te volgen.

57 W. Kurpershoek, ‘It’s a Arent and Fatima thing. “Je bent altijd bezig met de oplossing en het bereiken van een 
doel”’, Magna Charta, The Interviews, Issue 002, januari 2016, p. 16-17.

58 Zie opnieuw zijn LinkedIn pagina.




