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De overheid geldt als een grote inkoper. Of 
het nu gaat om tunnels, beleidsonderzoek of 
wc-papier op kantoor, de overheid heeft het 
allemaal nodig. Al deze bestedingen zijn 
jaarlijks goed voor zo’n vijftig miljard euro. 
Bij het doen van aankopen heeft de overheid 
een aantal belangen voor ogen te houden. 
Omdat de overheid het geld uitgeeft namens 
de belastingbetaler, zal ze moeten streven 
naar een efficiënt inkoopbeleid. Daarnaast 
moet de overheid, om de marktwerking te 
waarborgen, ieder bedrijf een eerlijke kans 
bieden om mee te dingen naar een opdracht. 
Bij de grotere klussen dient er een europese 
aanbesteding uitgeschreven te worden. On-

der de daarvoor vastgestelde drempelwaar-
den gelden er geen specifieke regels, wel 
heeft de overheid zich dan te houden aan 
algemene regels uit het eG-verdrag, zoals het 
discriminatieverbod. 

Jarenlang kon het thema overheidsinkoop 
op maar weinig belangstelling rekenen. even 
een telefoontje naar een advieskantoor voor 
een maandenlange opdracht, afspraken op 
een biervilt je, het gebeurde gewoon. 
 ‘Ondanks de enorme invloed van de overheid 
als economische factor is daar tot enkele ja-
ren geleden nauwelijks serieuze aandacht 

voor geweest,’ vertelt Jan Telgen, hoogle-
raar besliskunde en inkoopmanagement 
aan de universiteit Twente en partner bij 
Significant, een adviesbureau dat veel voor 
de publieke sector werkt. Gaandeweg is de 
houding ten aanzien van ‘het gunnen van 
overheidsopdrachten’ veranderd, niet in de 
laatste plaats door de ervaringen opgedaan 
met de bouwfraude. ‘Sindsdien is duidelijk 
sprake van een verdere professionalisering 
en voor de publieke sector betekent dat 
aanbesteden,’ aldus Telgen. Om de profes-
sionalisering kracht bij te zetten, besloot 
het kabinet in 2005 tot oprichting van het 
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid.  

Onduidelijkheid
Voor lang niet alle sectoren is duidelijk of 
er een aanbestedingsplicht geldt. ‘Dat zie 
je op het grensvlak van publiek en privaat, 
waarop bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, 
woningcorporaties en ziekenhuizen zich 
bevinden,’ zegt Mariëlle van de Keur, di-
recteur van Tendercoach, een in Den Haag 
gevestigd bureau dat bedrijven begeleidt 
bij het inschrijven op aanbestedingsproce-
dures. ‘Deels gaat het daar op de ouder-
wetse manier en deels wordt het zekere 
voor het onzekere genomen en wordt er een 
aanbesteding uitgeschreven,’ aldus Van de 
Keur.

Vorige maand nog vernietigde de Hoge 
Raad het arrest van het Hof Den Bosch, 

waarin werd aangenomen dat ziekenhuizen 
onder de europese aanbestedingsregels 
 vallen. Volgens het hoogste rechtscollege 
moet de zaak opnieuw worden behandeld. 
In de voorbije jaren hebben veel zieken-
huizen een aanbestedingsprocedure gestart. 
Federatie Het Instrument (FHI), een koepel-
organisatie waaronder de nederlandse 
branche organisatie voor medische techno-
logie valt, becijferde dat de kosten die 
 ziekenhuizen daardoor maken aan admini-
stratieve inspanningen, opleidingen en het 
inhuren van consultants inmiddels zijn 
 opgelopen tot 80 miljoen euro.

Schijnvertoning
Daar waar wel volop wordt aanbesteed, ver-
loopt het proces allesbehalve vlekkeloos. In 
opdracht van het ministerie van economi-
sche Zaken deed onderzoeksbureau Signifi-
cant een meting naar de naleving van de 
europese aanbestedingsregels door de over-
heid in 2004. In alle geledingen van de over-
heid waren er ten opzichte van het vorige 
onderzoek, in 2002, verbeteringen zichtbaar, 
maar dat bleek nog lang niet genoeg. Vooral 
de gemeenten, die de helft van alle aanbe-
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Het aanbesteden verloopt zo nu en dan erg rumoerig. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moet erg aan de Europese 
 aanbestedingsregels wennen. Het kabinet negeert de roep om een  onafhankelijke toezichthouder. Het zet al z’n geld op de 
professionalisering van de overheidsinkoop.
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stedingen voor hun rekening nemen, scoren 
laag: in 20 tot 30 procent van de gevallen 
worden de regels nageleefd. Ook de water-
schappen doen het met 20 tot 30 procent 
slecht. Aan kop gaan de departementen, met 
een score van 70 tot 80 procent. ‘Daarbij is 
alleen gekeken naar de centrale organisaties 
in Den Haag. Bij de veel grotere buitendien-
sten is de situatie naar verwachting minder 
goed,’ aldus Telgen.

een veelgehoorde klacht uit het bedrijfs-
leven is dat de aanbestedingsprocedures 
vaak een schijnvertoning zijn: de opdracht-
gever zou al lang en breed weten met wie hij 
in zee gaat, maar hij moet voor het spel  alleen 
nog even een aanbestedingstraject aflopen. 
‘Dat hoor je vrij veel,’ zegt Ireen Hardenbol 
van MKB-nederland. ‘Het probleem is dat het 
heel lastig te bewijzen is, maar je ziet dat 
ondernemers aanbestedingsprocedures vaak 
wel zo beleven.’

Criteria 
net zo goed als consumenten hebben op-
drachtgevers bij de overheid volgens Telgen 
vaak een voorkeur voor een bepaalde leve-
rancier. Maar de inkoper moet zich kritisch 
hiertegenover opstellen. ‘Als de voorkeur 
voor een leverancier te vertalen is in harde 
criteria is het taak van de inkoper om juist 
dat duidelijk te krijgen en die criteria in de 
aanbesteding op te nemen. Maar de een 
vraagt door en de ander vindt het algauw 
goed en neemt wat algemene criteria op. Het 

komt dus aan op de professionaliteit van de 
inkoper en daar valt nog heel wat winst te 
boeken,’ zegt Telgen.

Volgens inkopers van het platform Aanbe-
stedingsmakelaar.nl wordt er regelmatig 
druk uitgeoefend op inkopers om de rug niet 
al te veel te rechten. ‘Iedere keer moeten we 
dan onze taak uitleggen. Gelukkig gaat het 
niet meer zo ver als vroeger. Toen moest je 
niet zeuren. Soms was er niet eens een in-
koper,’ aldus een van de inkopers, die graag 
anoniem blijft ‘om belangeloos aan de web-
site te kunnen blijven werken’. Van de amb-
telijke top krijgen ze door de veelheid van 

andere belangen nog lang niet de status 
die nodig is, is de heersende mening. Mede 
daarom startten ze begin dit jaar de website 
www.aanbestedingsmakelaar.nl. ‘De inko-
pers worden onvoldoende gehoord. Je hebt 
bijvoorbeeld wel de vereniging nevi Publiek, 
maar alleen al de koppeling met de 
naam nevi, dat ook een belangrijke leveran-
cier van inkoopopleidingen is, suggereert dat 
er meer belangen meespelen dan alleen die 
van de inkoper.’

een ander verwijt dat de inkopers wordt 
gemaakt is dat ze alleen maar selecteren op 

de laagste prijs. Om die reden liet bijvoor-
beeld Twijnstra Gudde, sinds jaar en dag een 
veelgevraagd adviseur in alle lagen van de 
overheid, vorige maand weten het aantal 
inschrijvingen op aanbestedingsprocedures 
te zullen halveren. Ongeveer dertig procent 
van de opdrachten waarvoor het kantoor zich 
inschreef werd binnengehaald. ‘Het weegt 
onvoldoende op tegen het werk dat we ste-
ken in al die andere offertes,’ liet commer-
cieel directeur Roel Geers vorige maand op-
tekenen in Het Financieele Dagblad. Maar 
volgens de overheidsinkopers van Aanbeste-
dingsmakelaar.nl mag niet worden vergeten 
dat ‘dit soort kantoren’ tot enkele jaren ge-
leden de opdrachten gewoon onderhands 
binnenhaalde. ‘De naleving verbetert, alleen 
is dat niet voor iedereen even leuk,’ aldus 
een van de inkopers.

Ondernemers uit het mkb klagen dat de 
overheid vaak één aanbesteding uitschrijft, 
waar ook verschillende aanbestedingen uit-
geschreven kunnen worden. ‘Aanbesteden-
de diensten zijn bang om fouten te maken in 
de procedures. Wat je veel ziet gebeuren, is 
dat ze, om niet te veel risico te nemen, alles 
op een grote hoop vegen,’ zegt Hardenbol. 
Maar door het stapelen van orders vallen 
ondernemingen uit het mkb vervolgens bui-
ten de boot. ‘Zij kunnen niet het schaalvoor-
deel van de grote ondernemingen bieden,’ 
aldus Hardenbol. Telgen wijst erop dat zo’n 
aanbesteding inkooptechnisch in verschil-
lende percelen kan worden opgedeeld. ‘Bij 
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een hoge drempel om contact mee te zoeken. 
Deze toezichthouder zal altijd gezien worden 
als de mededingingswaakhond. Bedrijven 
zijn niet zo happig om daarop af te stap-
pen.’

Vanuit de overheid bestaat er weerstand 
tegen een toezichthouder. ‘De overheid wil 
niet zo graag op de vingers worden getikt,’ 
aldus Hardenbol. In de nieuwe Aanbeste-
dingswet, die januari 2008 in werking moet 
treden, weigert het kabinet plaats in te rui-
men voor een toezichthouder. In de memorie 
van toelichting geeft het kabinet aan zijn 
hoop te vestigen op andere ontwikkelingen 
die naleving moeten verbeteren. Zo verwacht 
het kabinet een betere naleving door ver-
scherpte accountantscontrole bij gemeenten 

en provincies. Maar professionalisering be-
stempelt het kabinet tot verreweg de belang-
rijkste manier om te komen tot betere aan-
bestedingen. Telgen denkt daar anders  
over: ‘Verdere professionalisering levert 
meer op dan extra regels of een toezichtor-
gaan, maar het levert geen zekerheid dat het 
goed gaat.’ <

loek Hermans voor toezicht op aanbestedin-
gen. Het aandeel van mkb-ondernemingen in 
overheidsopdrachten zou de afgelopen tien 
jaar zijn gehalveerd. Volgens de ondernemers-
organisatie zou de nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (nMa) die rol op zich moeten 
nemen. ‘Als je nu als ondernemer buiten de 
boot valt, is het enige wat je kunt doen naar 
de rechter stappen. Maar dat doen bedrijven 
niet snel, omdat ze bang zijn de relatie te ver-
storen. Ze willen de volgende keer weer wor-
den uitgenodigd,’ zegt Hardenbol. Daarnaast 
zou een toezichthouder, in tegenstelling tot 
particuliere bedrijven, documenten kunnen 
opvragen.

Ook Telgen merkt dat bedrijven huiverig zijn 
om een rechtszaak te beginnen tegen de klant 
van morgen. ‘Onder ondernemers heerst een 
sfeer van don’t bite the hand that feeds you,’ 
aldus de hoogleraar. Hij ziet meer in een ‘voor-
portaal’, waar bedrijven laagdrempelig hun 
klachten kunnen neerleggen en dat daarnaast 
zelfstandig onderzoek doet. Maar of de nMa 
de aangewezen organisatie is om deze rol te 
moeten vervullen, vraagt hij zich af. ‘De nMa 
is meer gericht op gedegen onderzoek en hier 
gaat het om zeer snelle reacties tijdens lo-
pende aanbestedingen.’

Mariëlle van de Keur, tevens bestuurslid 
van MKB-Den Haag, ziet evenmin een taak 
weggelegd voor de nMa als aanbestedings-
politie. ‘De nMa heeft voor het bedrijfsleven 

de aanleg van een weg kun je er bijvoorbeeld 
voor kiezen de opdracht te verstrekken aan 
verschillende bedrijven, in plaats van aan 
één groot concern. Het opsplitsen van pro-
jecten gebeurt lang niet altijd. Dat kost wel 
wat extra regievoering, maar je krijgt daar-
door ook verschillende leveranciers, al dan 
niet uit het mkb. Het opsplitsen zou dus in 
ieder geval meer overwogen kunnen wor-
den,’ aldus Telgen. 

Toezichthouder
Om een groot deel van de problemen rondom 
aanbestedingen de wereld uit te helpen, 
wordt er regelmatig voor gepleit om een on-
afhankelijke toezichthouder voor aanbeste-
dingen in te stellen. Ook het Adviescollege 

toetsing en administratieve lasten (Actal) 
drong daar in zijn advies van september 
2005 op aan. een toezichthouder zou volgens 
het college makkelijker verbeteringen in het 
gedrag van aanbestedende diensten kunnen 
afdwingen. elders in europa kennen Dene-
marken en Oostenrijk zo’n gespecialiseerde 
toezichthouder, die bindende uitspraken doet. 
Onlangs pleitte ook MKB-nederlandvoorzitter 
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