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Irreële inschrijving
Volgens Conduent is de door B.V. I aangeboden 
prijs niet kostendekkend. Zij stelt dat de prijs 39% 
lager ligt dan het bedrag dat Conduent op dit mo-
ment ontvangt voor de door haar te leveren dien-
sten, terwijl in de thans aanbestede overeenkomst 
strengere en dus kostenverhogende eisen zijn 
opgenomen. De gemeente had volgens Conduent 
derhalve op grond van art. 2.113a Aw grondig on-
derzoek moeten verrichten naar de inschrijving 
van B.V. I. Het stellen van verificatievragen was 
onvoldoende stelt Conduent. Daarnaast stelt Con-
duent dat B.V. I de beschikking heeft over onvol-
doende personeel om de bijeenkomst behoorlijk 
uit te kunnen voeren.
De voorzieningenrechter stelt dat het uitgangs-
punt is aanbestedende diensten mogen vertrou-
wen op de inhoud van de door hen ontvangen 
inschrijvingen. Zij hebben wel een inspannings-
verplichting om bij gerede twijfel over de inhoud 
en/of onderbouwing van een inschrijving de juist-
heid hiervan te controleren. In deze zaak over-
weegt de voorzieningenrechter dat Conduent zelf 
een te hoge prijs heeft aangeboden, omdat zij 
mogelijk geen concurrentie verwachtte. Daar-
naast is ook van belang dat de gemeente gemoti-
veerd heeft gesteld dat de inschrijfprijs van B.V. I 
in de buurt komt van hetgeen zij op basis van 
voorafgaand aan de aanbesteding verricht onder-
zoek verwachtte. 
Ten aanzien van het tekort aan personeel is de 
voorzieningenrechter van mening dat dit onvol-
doende onderbouwd is nadat B.V. I verweer heeft 
gevoerd. 

Slotsom
De voorzieningenrechter is van oordeel dat Con-
duent niet aannemelijk heeft gemaakt dat de in-
schrijving twijfelachtig is. Er ruste derhalve geen 
inspanningsverplichting op de gemeente om de 
juistheid van ervan te controleren. De gestelde 
verificatievragen waren derhalve afdoende. Con-
duent wordt als de in het ongelijk gestelde partij 
veroordeeld in de kosten van dit geding. 

CONDUENT BUSINESS SERVICES (NETHER-
LANDS) B.V.,
gevestigd te Den Haag,
eiseres,
advocaat mr. A. Stellingwerff Beintema te Rijswijk 
(ZH),
tegen:

GEMEENTE DEN HAAG,
zetelend te Den Haag,
gedaagde,
advocaat mr. M.R. Paats te Den Haag,
waarin is tussengekomen:
[B.V. I],
gevestigd te [vestigingsplaats], gemeente [de Ge-
meente],
advocaat mr. L.J.W. Sueters te ‘s-Hertogenbosch.

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.
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Motivering beoordelingssystematiek

Rechtbank Amsterdam 
30 juli 2019, C/13/667674/KG ZA 19-630 
MDvH/TF, ECLI:NL:RBAMS:2019:5589
(mr. R.A. Dudok van Heel)
Noot mr. M.P.M. Hennekens, mr. E.E. 
Zeelenberg

Overheidsopdracht. Europese openbare 
aanbestedingsprocedure. TenderNed. 
Herbeoordeling. Raamovereenkomst. 
Gunningscriteria. Knock-out criteria. 

[AVG art. 5; AWGB]Noot mr. M.P.M. Hennekens, mr. E.E. Zeelenberg

De gemeente Amsterdam (hierna: de gemeente) 
heeft een Europese openbare aanbestedingspro-
cedure georganiseerd. Het gaat om de inhuur van 
uitzendkrachten voor een veelheid aan functies 
die zijn onderverdeeld in 6 percelen. De uitzend-
krachten zullen onder leiding en toezicht van de 
gemeente komen te werken op basis van uitzen-
den met korte opzegtermijn. De aanbesteding is 
op 3 december 2018 gepubliceerd op TenderNed.
Er zijn vier kwalitatieve subgunningscriteria 
(“wensen”), waaronder “Inclusie en diversiteit” 
en “Social Return”. Per subgunningscriterium kun-
nen 20 punten worden behaald. 
Randstad Direct B.V. (hierna: Randstad Direct), 
een van de zittende dienstverleners, heeft zich op 
een aantal percelen ingeschreven. Randstad (de 
combinatie Randstad Direct en Randstad Re-
source Bedrijf Zakelijk B.V. (hierna: Randstad Re-
source)) heeft na de voorlopige gunningbeslis-
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sing een gesprek gevoerd met de gemeente naar 
aanleiding van haar bezwaren die zij per e-mail 
kenbaar heeft gemaakt. Naar aanleiding hiervan 
hebben inschrijvers een nieuwe voorlopige gun-
ningsbeslissing ontvangen. Wederom kon Rand-
stad zich hier niet mee verenigen.

Oordeel van de voorzieningenrechter
Randstad stelt dat wat er in de Inclusiewijzer staat 
opgenomen, moet worden gekwalificeerd als een 
knock-out eis. Volgens de voorzieningenrechter is 
dit niet het geval. De Inclusiewijzer is een interne 
leidraad die slechts illustreert hoe binnen de ge-
meente “handen en voeten” gegeven kunnen 
worden aan de “inclusie”. De eisen die worden 
gesteld en waar Randstad naar verwijst kunnen 
slechts aangemerkt worden als adviezen aan ma-
nagers om hun selectieproces kwalitatief te ver-
beteren en inclusief te maken. Niet valt in te zien 
hoe deze interne leidraad knock-out eisen kan be-
vatten voor de aanbesteding. 
Ook stelt Randstad dat de gemeente in strijd han-
delt met de AVG. Volgens haar mogen enkel die 
persoonsgegevens worden verwerkt die noodza-
kelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de 
baan waarvoor de sollicitant solliciteert. De vraag 
of iemand mantelzorger is of lid van de LHBTI+ 
groep valt hier volgens Randstad niet onder. 
De tussenkomende partijen hebben toegelicht dat 
zij (i) deze vraag (wat betreft mantelzorgers) pas 
in een latere fase stellen en (ii) de omstandigheid 
dat iemand mantelzorger is (of lid van de LHB-
TI+-groep), niet aan de gemeente bekend maken. 
De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om 
aan de juistheid van de door de tussenkomende 
partijen gegeven toelichtingen te twijfelen. Het 
enkele feit dat dit niet uitdrukkelijk staat vermeld 
in de door de gemeente voor haar gunningsbe-
slissing geselecteerde passages, maakt dit niet 
anders. De gunningsbeslissing omvat immers 
een beperkte weergave van wat een inschrijving 
behelst en deze passages zijn derhalve vaak niet 
volledig en soms uit hun context gehaald. Het 
betoog van Randstad dat wat de tussenkomende 
partijen hierover op de zitting naar voren hebben 
gebracht haar niet bekend voorkomt en dat zij dus 
kennelijk toeredeneren naar een voor hen gunsti-
ge uitleg van de inschrijving, wordt dan ook niet 
gevolgd. Dat Randstad verrast is over wat de tus-
senkomende partijen over hun inschrijvingen 
verklaren, betekent niet zij dat nu “pour besoin de 

la cause” naar voren brengen, zoals Randstad lijkt 
te stellen.
De overige inschrijvers hebben voorts afdoende 
toegelicht dat, voor zover zij al gegevens van 
mantelzorgers verwerken, de verwerking van 
deze gegevens rechtmatig is en past bij het ver-
eiste van minimale gegevensbescherming van 
art. 5 lid 1 sub c AVG. Uit de ter zitting gegeven 
toelichting is immers gebleken dat verwerking 
van het gegeven dat iemand mantelzorger is, 
slechts plaatsvindt met als doel het aanbieden 
van ondersteunende maatregelen aan de mantel-
zorger het stimuleren dat werknemers ook man-
telzorgers kunnen zijn. Onder die omstandighe-
den wordt met toestemming van de kandidaat 
geregistreerd.
Een beroep op art. 17.12 van de Raamovereen-
komst of de Algemene wet gelijke behandeling 
(Awgb) gaat niet op. Het gaat immers, zo is geble-
ken, niet om voorkeursbeleid bij werving en niet 
valt in te zien waarom het bieden van gunstige 
arbeidsvoorwaarden aan mantelzorgers in strijd 
is met regelgeving ter zake gelijke behandeling. 
Het wel of niet zijn van een mantelzorger is bo-
vendien geen discriminatiegrond waarop de 
Awgb ziet. De stelling van Randstad dat de belofte 
van Olympia om mantelzorgers een jaarcontract 
aan te bieden tot een ongeldige inschrijving leidt 
omdat dat neerkomt op detachering, gaat even-
min op. Randstad verwart het contract dat Olym-
pia zelf biedt aan de kandidaten in haar pool met 
de inzet van de uitzendkrachten door de gemeen-
te via het uitzenden met korte opzegtermijnen 
waar het in paragraaf 1.1.2 van de Leidraad om 
gaat. Dat Olympia en Unique zelf gunstige voor-
waarden hebben voor mantelzorgers leidt niet tot 
ongeldigheid van hun inschrijvingen.
Voor een herbeoordeling door een andere com-
missie is slechts plaats als dit uit het oogpunt van 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid is geboden. 
De enkele omstandigheid dat de beoordelings-
commissie de initiële beoordeling heeft gedaan, 
maakt niet dat zij geen herbeoordeling kan uitvoe-
ren. Er zijn ook geen andere aanwijzingen waaruit 
kan worden afgeleid dat de beoordelingscommis-
sie bevoordeeld is.

Slotsom
De vorderingen van Randstad Direct en Randstad 
Resource worden afgewezen beide partijen wor-
den veroordeeld in de proceskosten. 
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de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
RANDSTAD DIRECT B.V.,
gevestigd te Diemen,
eiseres bij dagvaarding van 12 juni 2019,
advocaten mrs. B.J.H. Blaisse-Verkooijen en mr. 
M.P.F. Reker te Haarlem,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE AMSTERDAM,
zetelend te Amsterdam,
gedaagde,
advocaten mrs. J.H.C.A. Muller en R. van Arkel te 
Den Haag,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
OLYMPIA NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Den Haag,
tussenkomende partij,
advocaten mrs. M.J.J.M. Essers en I.J. de Laat te 
Amsterdam,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
UNIQUE DIENSTEN B.V.,
gevestigd te Almere,
tussenkomende partij,
advocaten mrs. W.J.W. Engelhart en E.F.M. 
Schouten te Utrecht.
en
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 
C/13/667675/KG ZA 19/631 MDvH/TF
(zaak 2) van
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
RANDSTAD RESOURCE BEDRIJF ZAKELIJK 
B.V.,
gevestigd te Diemen,
eiseres bij dagvaarding van 12 juni 2019,
advocaten mrs. B.J.H. Blaisse-Verkooijen en mr. 
M.P.F. Reker te Haarlem,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE AMSTERDAM,
zetelend te Amsterdam,
gedaagde,
advocaten mrs. J.H.C.A. Muller en R. van Arkel te 
Den Haag,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid

OLYMPIA NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Den Haag,
tussenkomende partij,
advocaten mrs. M.J.J.M. Essers en I.J. de Laat te 
Amsterdam,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
UNIQUE DIENSTEN B.V.,
gevestigd te Almere,
tussenkomende partij,
advocaten mrs. W.J.W. Engelhart en E.F.M. 
Schouten te Utrecht,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
MANPOWER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
tussenkomende partij,
advocaten mrs. D.J.L. van Ee en B. Andriessen te 
Amsterdam.

Eiseressen in zaak 1 en zaak 2 zullen hierna geza-
menlijk Randstad worden genoemd en afzonder-
lijk Randstad Direct en Randstad Resource. De 
overige partijen zullen hierna de Gemeente, 
Olympia, Unique en Manpower (en gezamenlijk 
de tussenkomende partijen of de overige inschrij-
vers) worden genoemd.

1. De procedure
1.1. Voorafgaand aan de zitting van 16 juli 2019, 
waarop beide zaken gelijktijdig zijn behandeld, 
hebben Olympia en Unique in zowel zaak 1 als 
zaak 2 en Manpower in zaak 2 een akte incidente-
le conclusie tot tussenkomst, subsidiair voeging 
ingediend.
Op de zitting is aan deze partijen toegestaan om 
tussen te komen, nu de verzoeken aan de criteria 
voldoen en Randstad en de Gemeente daartegen 
geen bezwaar hadden.
1.2. Ter zitting heeft Randstad in beide zaken ge-
steld en gevorderd overeenkomstig de in kopie 
aan dit vonnis gehechte dagvaardingen. De Ge-
meente heeft verweer gevoerd met conclusie tot 
weigering van de gevraagde voorzieningen. De in 
de beide zaken tussengekomen partijen hebben 
eveneens verweer gevoerd en gevorderd zoals 
hierna is vermeld. Randstad heeft hiertegen ver-
weer gevoerd.
Randstad heeft in beide zaken producties (waar-
onder in zaak 2 op de zitting, met



825Sduopmaat.sdu.nl

«JAAN» 169 

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 14-11-2019, afl. 7

instemming van alle partijen, een nieuwe produc-
tie 6) in het geding gebracht. Olympia heeft in 
beide zaken één productie in het geding gebracht. 
Alle partijen hebben een pleitnota in het geding 
gebracht. Na verder debat hebben partijen ver-
zocht vonnis te wijzen.
Ter zitting waren, voor zover van belang, aanwe-
zig:
aan de zijde van Randstad: [naam Senior Key Ac-
countmanger] (Senior Key Accountmanager) met 
mrs. Blaisse-Verkooijen en Reker,
aan de zijde van de Gemeente: [naam Manager 
Leadbuyer Personeel] (Manager Leadbuyer Per-
soneel) met mrs. Muller en Van Arkel,
aan de zijde van Olympia: [naam CEO] (CEO) 
met mrs. Essers en De Laat,
aan de zijde van Unique: [naam Directeur Sales & 
Account Management] (Directeur Sales & Ac-
count Management) met mrs. Engelhart en 
Schouten,
aan de zijde van Manpower: de heer [naam Key 
Account Manager] (Key Account Manager) met
mrs. Van Ee en Andriessen.

2. De feiten
Zaak 1 en 2
2.1. De Gemeente heeft een Europese openbare 
aanbestedingsprocedure met kenmerk APO-
2018-2175/B “Inzet van Uitzendkrachten” geor-
ganiseerd.
Het gaat om de inhuur van uitzendkrachten voor 
een veelheid aan functies die zijn onderverdeeld 
in de volgende percelen:
Perceel 1: Call center agent/ Baliemedewerker
Perceel 2: Reiniging
Perceel 3: Medisch
Perceel 4: Sport
Perceel 5: Enquêteur
Perceel 6: Overig risico groep 1 en 2
De uitzendkrachten zullen onder leiding en toe-
zicht van de Gemeente komen te werken op basis 
van uitzenden met korte opzegtermijnen.
De aanbesteding is op 3 december 2018 gepubli-
ceerd op TenderNed.
2.2. In de Aanbestedingsleidraad van 3 december 
2018 (hierna de Leidraad) staat in paragraaf 1.1.2 
dat kan worden ingeschreven voor meerdere per-
celen. Per perceel zal met een of meer opdracht-
nemers een raamovereenkomst worden afgeslo-
ten met een looptijd van twee jaar met een 
verlengingsmogelijkheid van maximaal twee jaar. 
Voor perceel 2 (reiniging) geldt een afwijkende 

contractduur. In de Leidraad staat verder dat de 
beoordeling plaatsvindt op basis van het gun-
ningscriterium “Beste Prijs Kwaliteit Verhouding”, 
waarbij prijs voor 20% meetelt en kwaliteit voor 
80%. In hoofdstuk 3 van de Leidraad is de wijze 
van beoordelen beschreven. Hierin staat in para-
graaf 3.3.1 dat de leden van de beoordelingscom-
missie de inschrijvingen eerst individueel beoor-
delen vervolgens na gezamenlijk overleg tot een 
definitieve score komen.
2.3. In de paragrafen 1.3.1, 2.3.2, 3.2.3, en 6.2 van 
de Leidraad zijn respectievelijk de volgende pas-
sages opgenomen:

2.4. In artikel 17.10 van de bij de aanbestedings-
stukken gevoegde Raamovereenkomsten staat:
“De beschreven methodieken van werving en se-
lectie die beschreven zijn in de inclusiewijzer en 
die bij interne werving door de gemeente Amster-
dam als standaard wordt gebruikt wordt ook als 
standaard gebruikt door Contractant. Deze inclu-
siewijzer is als bijlage 15 bijgevoegd. Contractant 
doet altijd het uiterste om een diverse groep kan-
didaten voor te leggen door zo breed en inclusief 
mogelijk te werven.”
2.5. In de hiervoor in het citaat genoemde Inclu-
siewijzer staat, voor zover van belang, het volgen-
de:
“(...) Bij de gemeente is er momenteel geen uni-
forme werkwijze waarop selecties plaatsvinden. 
Dat betekent dat er een grote variëteit is in de 
wijze waarop selectieprocedures worden ingesto-
ken. (...) Deze grote variëteit aan sollicitatieproce-
dures heeft als afbreukrisico dat er mogelijk onge-
wild en onbewust geschikte kandidaten afvallen 
tijdens de selectiefases.
Om dit te voorkomen kunnen managers een aan-
tal maatregelen nemen om hun selectieproces 
kwalitatief te verbeteren en de kansen van kandi-
daten gelijk te trekken.
Hieronder volgen enkele adviezen:
(...)



Sdu opmaat.sdu.nl826

169 «JAAN»  

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 14-11-2019, afl. 7

Vraag tijdens het gesprek enkel naar werk- en/of 
privésituaties die relevant zijn voor de functie. 
Bijvoorbeeld vragen over kinderwensen of vragen 
over het geloof dat iemand aanhangt zijn onge-
past en zeer ongewenst.
(...)”.
2.6. Artikel 17.12 van de Raamovereenkomst luidt 
als volgt:
“Het voortrekken van Uitzendkrachten (...) om 
een andere reden dan kwaliteit, tarief en beschik-
baarheid is reden om de samenwerking met Con-
tractant met onmiddellijke ingang op te schorten 
en/of te beëindigen”.
2.7. Het in hoofdstuk II “Uitvoering overeen-
komst” van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
opgenomen artikel 4.6 luidt, voor zover van be-
lang:
“De contractant zal bij de uitvoering van de Over-
eenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften 
bij of krachtens de wet gesteld naleven (...)”.
2.8. In de Nota’s van Inlichtingen zijn door de in-
schrijvers vragen gesteld over het ontbreken van 
het Programma van Eisen waarnaar in de aanbe-
stedingsstukken wordt verwezen. De Gemeente 
heeft samengevat geantwoord dat er geen Pro-
gramma van Eisen is en dat de eisen zijn opgeno-
men in de Raamovereenkomst.
Het antwoord op een van de gestelde vragen luidt:
“Het is juist dat er geen los PvE is. De eisen zijn 
inderdaad opgenomen in de Raamovereenkomst. 
Echter in de Raamovereenkomst zitten een aantal 
bijlagen waardoor ook bijvoorbeeld de Aanbeste-
dingsleidraad en de beschrijvingen van de perce-
len in hoofdstuk 5 hier deel van uitmaken. Dit 
geldt ook voor de Algemene Inkoopvoorwaarden 
en de Verwerkersovereenkomst.”
2.9. Er zijn vier kwalitatieve subgunningscriteria 
(“wensen”), waaronder “Inclusie en diversiteit” en 
“Social Return” (voor perceel 1, 3, 5 en 6). Per 
subgunningscriterium kunnen 20 punten worden 
behaald. In hoofdstuk 7 van de Leidraad is dit 
voor de genoemde criteria in de paragrafen 7.1.5. 
respectievelijk 7.1.4 uitgewerkt.
2.10. Randstad, een van zittende dienstverleners, 
heeft voor een aantal percelen ingeschreven.
2.11. In de voorlopige gunningsbeslissing van 18 
april 2019 heeft de Gemeente aan Randstad Di-
rect meegedeeld dat zij perceel 2 voorlopig heeft 
gegund aan Olympia en dat Unique en Randstad 
respectievelijk als tweede en derde reserve op-
drachtnemer zijn geëindigd.

In de voorlopige gunningsbeslissing van eveneens 
18 april 2019 heeft de Gemeente aan Randstad 
Resource meegedeeld dat zij perceel 4 aan haar 
heeft gegund en dat perceel 1 is gegund aan 
Olympia en dat Unique als tweede en reserve op-
drachtnemer is geëindigd. Voor perceel 6 zijn 
Olympia, Unique en Manpower als eerste tot en 
met derde geëindigd.
Randstad heeft zich niet bij deze beslissingen 
neergelegd.
2.12. Op 25 april 2019 hebben de Gemeente en 
Randstad een gesprek gevoerd nadat Randstad 
haar bezwaren per e-mail kenbaar had gemaakt. 
Bij brief van 29 april 2019 heeft Randstad haar 
bezwaren nader toegelicht.
2.13. Bij brief van 2 mei 2019 heeft de Gemeente 
aan alle inschrijvers op de percelen 1 tot en met 4 
en 6 meegedeeld dat de “standstill periode” zal 
worden verlengd tot uiterlijk 7 juni 2019 voor be-
studering van de inhoudelijke bezwaren.
2.14. Op 23 mei 2019 hebben alle inschrijvers een 
nieuwe voorlopige gunningsbeslissing ontvangen. 
In de brieven aan Randstad (en alle andere in-
schrijvers) staat dat een herbeoordeling heeft 
plaatsgevonden van het subgunningscriterium 
“Social Return” (niet bij perceel 2), paragraaf 7.1.4 
onderdeel A3 (ambitie) en B4 (arbeidsmarkt-
trends) van de Leidraad, en subgunningscriteri-
um “Inclusie en diversiteit”, paragraaf 7.1.5. on-
derdeel 2 (LHBTI+) van de Leidraad, en dat de 
motivering op een aantal punten is genuanceerd.
In de brief aan Randstad Direct staat dat zij voor 
perceel 2 wederom als derde is geëindigd. Olym-
pia en Unique zijn respectievelijk als eerste en 
tweede geëindigd. In de brief aan Randstad Re-
source staat dat zij wederom voor de percelen 1 en 
6 niet voor gunning in aanmerking komt. Olym-
pia en Unique zijn voor deze percelen respectie-
velijk als eerste en tweede geëindigd. Voor perceel 
6 is Manpower als derde geëindigd.
2.15. In brieven van 24 mei 2019 heeft de Ge-
meente aan Randstad nog een nadere toelichting 
verstuurd. Bij brieven van 29 mei 2019 heeft de 
advocaat van Randstad opnieuw bezwaar ge-
maakt tegen de nieuwe gunningsbeslissing en een 
kortgedingprocedure aangekondigd. Bij brieven 
van 6 juni 2019 heeft de advocaat van de Gemeen-
te hierop gereageerd.
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3. Het geschil
Zaak 1
3.1. In zaak 1 vordert Randstad Direct – samenge-
vat – de Gemeente op straffe van een dwangsom:

Primair
1. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 2 conform de 
gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
2. te gebieden de aanbieding van Unique voor 
perceel 2 ongeldig te verklaren; en
3. te gebieden de aanbieding van Olympia voor 
perceel 2 ongeldig te verklaren; en
4. te gebieden een nieuwe gunningsbeslissing te 
nemen voor perceel 2; en
5. te gebieden deze gunningsbeslissing te motive-
ren, waarbij opnieuw een termijn voor bezwaar 
wordt gegeven;

Subsidiair
6. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 2 conform de 
gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
7. te gebieden de aanbieding op perceel 2 opnieuw 
te laten beoordelen door een nieuwe beoorde-
lingscommissie en een nieuwe gunningsbeslissing 
te nemen; en
8. te gebieden deze gunningsbeslissing te motive-
ren, waarbij opnieuw een termijn voor bezwaar 
wordt gegeven;

Meer subsidiair
9. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 2 conform de 
gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
10. te gebieden de aanbieding op de perceel 2 op-
nieuw te laten beoordelen en een nieuwe gun-
ningsbeslissing te nemen; en
11. te gebieden deze gunningsbeslissing te moti-
veren, waarbij opnieuw een termijn voor bezwaar 
wordt gegeven;

Uiterst subsidiair
12. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 2 conform de 
gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
13. te gebieden de onderhavige opdracht voor 
perceel 2 opnieuw aan te besteden voorzover de 
Gemeente de opdracht nog wil gunnen.
Tot slot vordert Randstad Direct de Gemeente te 
veroordelen in de kosten van dit geding (inclusief 

nakosten), te vermeerderen met de wettelijke ren-
te.

Zaak 2
3.2. In zaak 2 vordert Randstad Resource – sa-
mengevat – de Gemeente op straffe van een 
dwangsom:

Primair
1. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 1 en 6 conform 
de gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
2. te gebieden de aanbieding van Unique voor 
perceel 1 en 6 ongeldig te verklaren; en
3. te gebieden de aanbieding van Olympia voor 
perceel 1 en 6 ongeldig te verklaren; en
4. te gebieden de aanbieding van Manpower voor 
perceel 6 ongeldig te verklaren; en
5. te gebieden een nieuwe gunningsbeslissing te 
nemen voor perceel 1 en 6; en
6. te gebieden deze gunningsbeslissingen te moti-
veren, waarbij opnieuw een termijn voor bezwaar 
wordt gegeven;

Subsidiair
7. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 1 en 6 conform 
de gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
8. te gebieden de aanbiedingen op de percelen 1 
en 6 opnieuw te laten beoordelen door een nieu-
we beoordelingscommissie en een nieuwe gun-
ningsbeslissing te nemen; en
9. te gebieden deze gunningsbeslissingen te moti-
veren, waarbij opnieuw een termijn voor bezwaar 
wordt gegeven;

Meer subsidiair
10. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 1 en 6 conform 
de gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en
11. te gebieden de aanbiedingen op de percelen 1 
en 6 opnieuw te laten beoordelen en een nieuwe 
gunningsbeslissing te nemen; en
12. te gebieden deze gunningsbeslissingen te mo-
tiveren, waarbij opnieuw een termijn voor be-
zwaar wordt gegeven;

Uiterst subsidiair
13. te verbieden over te gaan tot definitieve gun-
ning van de opdracht voor perceel 1 en 6 conform 
de gunningsbeslissing van 23 mei 2019; en



Sdu opmaat.sdu.nl828

169 «JAAN»  

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 14-11-2019, afl. 7

14. te gebieden de onderhavige opdracht voor de 
percelen 1 en 6 opnieuw aan te besteden voorzo-
ver de Gemeente de opdracht nog wil gunnen.
Tot slot vordert Randstad Resource de Gemeente 
te veroordelen in de kosten van dit geding (inclu-
sief nakosten), te vermeerderen met de wettelijke 
rente.

In beide zaken
3.3. Randstad stelt ter onderbouwing van haar 
vorderingen – samengevat – het volgende. Uit de 
aanbestedingsstukken volgt dat de Gemeente 
streeft naar een inclusieve organisatiestructuur. 
Inclusie gaat om het scheppen van een organisa-
tiestructuur waarin elke werknemer zich thuis 
voelt. Voorkomen moet worden dat verschillen 
tussen groepen mensen worden benadrukt. Nu de 
Gemeente op dit onderdeel een duidelijk kader 
heeft gesteld mag hier niet van worden afgewe-
ken. Dit is in deze aanbestedingsprocedure fout is 
gegaan. Uit de gunningsbeslissing blijkt immers 
dat de tussenkomende partijen bij het werven van 
kandidaten buiten dat kader zijn getreden en daar 
bovendien ook nog een hogere score voor hebben 
gekregen. In het bijzonder stelt Randstad in beide 
zaken dat de beoordeling van het subgunningscri-
terium “Inclusie en diversiteit” op onrechtmatige 
wijze is verlopen.
Primair had het beoordelingsteam de inschrijvin-
gen van de tussenkomende partijen op de desbe-
treffende percelen 1, 2 en 6 als ongeldig ter zijde 
moeten schuiven omdat de inschrijvingen op dit 
onderdeel in strijd zijn met de aanbestedingsstuk-
ken en de wet en regelgeving. De gunningsbeslis-
sing had in dat geval gunstig voor Randstad kun-
nen uitpakken. In dit kort geding wordt gevorderd 
de Gemeente daartoe alsnog te gebieden.
Subsidiair heeft het beoordelingsteam ten onrech-
te punten toegekend aan de inschrijvingen van de 
tussenkomende partijen op dit onderdeel. Er zijn 
punten toegekend op bepaalde aspecten die gelet 
op de uitgangspunten in de aanbestedingsstukken 
niet hadden mogen worden meegewogen. Daar-
naast is beoordeling van de inschrijving van 
Randstad op bepaalde onderdelen te negatief ge-
weest. De beoordeling moet dan ook opnieuw 
plaatsvinden door een nieuwe beoordelingscom-
missie. De oude commissie is immers bevooroor-
deeld.
Meer subsidiair dient een heraanbesteding plaats 
te vinden omdat de aanbestedingsprocedure dus-

danige gebreken vertoont dat deze dient te wor-
den gestaakt.
3.4. Randstad Resource stelt in zaak 2 dat ook de 
beoordeling van het subgunningscriterium “Soci-
al Return” op onrechtmatige wijze is verlopen. 
Zoals in zaak 1 hadden primair de inschrijvingen 
van de tussenkomende partijen op de desbetref-
fende percelen 1 en 6 ongeldig moeten worden 
verklaard, althans moet een herbeoordeling 
plaatsvinden door een nieuwe beoordelingscom-
missie omdat onderdelen van dit subgunningscri-
terium op een onjuiste wijze zijn beoordeeld. Als 
de voorzieningenrechter het voorgaande afwijst, 
dient een heraanbesteding plaats te vinden.
3.5. De Gemeente en de tussenkomende partijen 
voeren verweer. Hierop wordt hierna, voor zover 
van belang, ingegaan.
3.6. Olympia vordert – samengevat –:

In zaak 1
1. Randstad Direct niet ontvankelijk te verklaren 
in haar vorderingen, althans haar vorderingen af 
te wijzen;
2. de Gemeente te gebieden de opdracht voor per-
ceel 2 definitief aan Olympia te gunnen, indien de 
Gemeente de opdracht wil gunnen, en over te 
gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst 
voor perceel 2 met Olympia;
Tot slot vordert Olympia Randstad te veroordelen 
in de kosten van dit geding (inclusief nakosten), 
te vermeerderen met de wettelijke rente.

In zaak 2
1. Randstad Resource niet ontvankelijk te verkla-
ren in haar vorderingen, althans haar vorderingen 
af te wijzen;
2. de Gemeente te gebieden de opdracht voor per-
ceel 1 en 6 definitief aan Olympia te gunnen, in-
dien de Gemeente de opdrachten wil gunnen, en 
over te gaan tot het sluiten van een raamovereen-
komsten voor perceel 1 en 6 met Olympia;
Tot slot vordert Olympia Randstad te veroordelen 
in de kosten van dit geding (inclusief nakosten), 
te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.7. Unique vordert – samengevat –:

In zaak 1
1. Randstad Direct in haar vorderingen niet-ont-
vankelijk te verklaren, althans deze vorderingen 
af te wijzen;
2. de Gemeente te gebieden om, indien zijn de 
opdracht nog wenst te gunnen, de opdracht voor 
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de perceel 2 definitief te gunnen aan Unique als 
reserve opdrachtnemer en een overeenkomst met 
haar te sluiten.
Tot slot vordert Unique Randstad Direct danwel 
de Gemeente te veroordelen in de kosten van dit 
geding (inclusief nakosten), te vermeerderen met 
de wettelijke rente.

In zaak 2
1. Randstad Resource in haar vorderingen 
niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze vor-
deringen af te wijzen;
2. de Gemeente te gebieden om, indien zijn de 
opdracht nog wenst te gunnen, de opdracht voor 
perceel 1 definitief te gunnen aan Unique als re-
serve opdrachtnemer en de opdracht voor perceel 
6 definitief te gunnen aan Unique als mede op-
drachtnemer en hiertoe overeenkomsten met 
haar te sluiten.
Tot slot vordert Unique Randstad Resource dan-
wel de Gemeente te veroordelen in de kosten van 
dit geding (inclusief nakosten), te vermeerderen 
met de wettelijke rente.
3.8. Manpower vordert – samengevat na de in 
haar pleitnota opgenomen eiswijziging –:

In zaak 2
Primair
1. de Gemeente te gebieden om perceel 6 te gun-
nen aan Manpower;
2. de Gemeente te verbieden om de inschrijvingen 
voor perceel 6 opnieuw te beoordelen;
3. Randstad resource te gebieden te gehengen en 
te gedogen dat de Gemeente perceel 6 gunt aan 
Manpower en de inschrijvingen voor perceel 6 
niet opnieuw beoordeelt;

Subsidiair
4. de Gemeente te verbieden om de inschrijving 
van Manpower voor perceel 6 ongeldig te verkla-
ren;
5. de Gemeente te verbieden om over te gaan tot 
het opnieuw aanbesteden van de opdracht voor 
perceel 6 als zij de opdracht nog wenst te gunnen;
6. Randstad te gebieden te gehengen en te gedo-
gen dat de Gemeente de inschrijving van Manpo-
wer voor perceel 6 niet ongeldig verklaart en niet 
overgaat tot het opnieuw aanbesteden van de op-
dracht voor perceel 6;

Primair en subsidiair
althans één of meer zodanige voorzieningen te 
treffen als de voorzieningenrechter nodig acht en 
Randstad te veroordelen in de kosten van dit ge-
ding (inclusief nakosten), te vermeerderen met de 
wettelijke rente.
3.9. Randstad voert verweer tegen de vorderingen 
van Olympia, Unique en Manpower.

4. De beoordeling
In beide zaken
Spoedeisend belang
4.1. Het spoedeisend belang van Randstad vloeit 
voort uit de aard van de zaken.

Inleiding
4.2. In paragraaf 2.3.2 van de Leidraad staat dat 
inschrijvingen die in strijd zijn met de Leidraad 
en het daarin opgenomen Programma van Eisen 
ongeldig zijn. Inschrijvers hebben over de verwij-
zing naar het Programma van Eisen vragen ge-
steld omdat dit ontbreekt in de aanbestedings-
stukken.
In de Nota van Inlichtingen heeft de Gemeente 
geantwoord dat de eisen zijn opgenomen in de 
Raamovereenkomst en dat daarvan ook een aan-
tal bijlagen en de Algemene Inkoopvoorwaarden 
deel uitmaken. Uitgangspunt is derhalve dat 
voorwaarden in de Raamovereenkomst in princi-
pe als knock-out eisen zijn aan te merken en dat 
een inschrijving ongeldig is als daaraan niet wordt 
voldaan.
4.3. In artikel 4.6 van Algemene Inkoopvoorwaar-
den staat dat de contractant bij de uitvoering van 
de overeenkomst de van toepassing zijnde voor-
schriften, bij of krachtens de wet gesteld, zal nale-
ven.
4.4. In beide zaken dient allereerst de vraag te 
worden beantwoord of de inschrijvingen van 
Olympia, Unique en Manpower voor de desbe-
treffende percelen op grond van deze bepalingen 
ongeldig hadden moet worden verklaard.

Uitwerking subgunningscriterium (wens) “Inclusie 
en diversiteit”
4.5. In hoofdstuk 1.3 (“Beleidsuitgangspunten van 
de gemeente Amsterdam”) van de Leidraad is in 
paragraaf 1.3.4 (“Inclusie en diversiteit, non-dis-
criminatie”) opgenomen dat de Gemeente ernaar 
streeft een diverse en inclusieve organisatie te zijn 
en dat de Gemeente een organisatie wil zijn die 
een afspiegeling is van de stad,
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“een organisatie die alle verschillen omarmt, waar 
ieders unieke talent benut wordt en waarin diver-
siteit als kwaliteit wordt gezien om goede resulta-
ten voor de stad te halen. Een organisatie met een 
veilige werkomgeving waar je gewaardeerd wordt 
om wie je bent en wat je kunt. Inclusieve werving 
en selectie, zowel intern als voor externe inzet, is 
essentieel om een diverse en inclusieve werkcul-
tuur te bereiken. De Gemeente gaat uitsluiting en 
discriminatie actief tegen”.
4.6. Ten aanzien van het subgunningscriterium 
(de wens) “Inclusie en diversiteit” is in paragraaf 
7.1.5 van de Leidraad opgenomen dat de Ge-
meente ernaar streeft een diverse en inclusieve 
organisatie te zijn en dat zij zich (tijdelijk) extra 
inzet voor een aantal groepen (vanwege onder-
vertegenwoordiging en de noodzaak van extra 
aandacht). In paragraaf 7.1.5 staat voorts vermeld 
dat de inschrijver voor het beantwoorden van 
deze wens een plan van aanpak moet overleggen 
waarin, voor zover hier van belang, het volgende 
onderwerp is uitgewerkt:

4.7. Randstad stelt in het kader van het onder-
werp Mantelzorg dat de Gemeente:
1. de inschrijvingen van Olympia, Unique en 
Manpower ongeldig had moeten verklaren, om-
dat daarin staat dat proactief wordt gevraagd of 
iemand mantelzorger is;
2. de inschrijvingen van Olympia en Unique on-
geldig had moeten verklaren, omdat daarin staat 
dat mantelzorgers een contract van minimaal één 
jaar krijgen respectievelijk dat bij verkort verlof 
van mantelzorgers loon wordt doorbetaald van 
70% naar 100%.
4.8. In paragraaf 7.1.4 staat vermeld dat de in-
schrijver voor het beantwoorden van de wens 
“Inclusie en diversiteit” een plan van aanpak moet 
overleggen waarin, voor zover hier van belang, 
het volgende onderwerp is uitgewerkt:

4.9. Randstad stelt ten aanzien van dit onderwerp 
LHBTI+ dat de Gemeente de inschrijving van 

Unique ongeldig had moeten verklaren, omdat zij 
jaarlijks twee arbeidsplaatsen garandeert voor 
kandidaten in de LHBTI+ doelgroep.
4.10. Randstad stelt dat de Gemeente ten aanzien 
van deze onderwerpen ten onrechte positief heeft 
beoordeeld dat Olympia, Unique en Manpower 
bij de intake proactief vragen of de uitzendkracht 
mantelzorger is. Deze vraagstelling is volgens 
haar in strijd met de Inclusiewijzer waarnaar arti-
kel 17.10 van de Raamovereenkomst naar ver-
wijst, in het bijzonder de op pagina 10 vermelde 
vraag (hiervoor onder 2.5 aan het slot opgeno-
men). Voorts is het volgens Randstad in strijd met 
de Inclusiewijzer om mantelzorgers en leden van 
de LHBTI+ doelgroep voor te trekken (waarbij zij 
verwijst naar pagina 11 van de Inclusiewijzer, 
waar staat dat een kandidaat op objectieve selec-
tiecriteria moet worden beoordeeld, en artikel 
17.12 van de Raamovereenkomst). De inschrij-
vingen van Olympia, Unique en Manpower zijn in 
de visie van Randstad dan ook ongeldig.
4.11. Zoals hiervoor is overwogen, dient derhalve 
eerst te worden beoordeeld of wat in de Inclusie-
wijzer staat, zoals Randstad stelt en de Gemeente 
betwist, als knock-out eis is te kwalificeren. Ge-
oordeeld wordt dat dit niet het geval is. De Inclu-
siewijzer is een interne leidraad die slechts illus-
treert hoe binnen de gemeente “handen en 
voeten” kunnen worden gegeven aan “inclusie”. 
De “eisen” op pagina 10 van de Inclusiewijzer 
waarnaar Randstad ter onderbouwing van haar 
stellingen verwijst, zijn slechts adviezen aan ma-
nagers om hun selectieproces kwalitatief te verbe-
teren en inclusief te maken. Niet valt in te zien 
hoe deze interne leidraad knock-out eisen kan 
bevatten voor de aanbesteding. Het beroep van 
Randstad op schending van de Inclusiewijzer kan 
op deze grond dan ook niet tot het terzijdeleggen 
van de inschrijvingen van Olympia, Unique en 
Manpower leiden.
4.12. Voor zover artikel 17.12 van de Raamover-
eenkomst gekwalificeerd moet worden als knock-
out eis, kan dit niet tot toewijzing van de vorde-
ringen leiden, omdat – zoals ter zitting door de 
Gemeente, Olympia en Unique nader is toegelicht 
– van het voortrekken van mantelzorgers en leden 
van de LHBTI+ doelgroep geen sprake is, zie hier-
na onder 4.22 en 4.23.

Strijd met de wet?
4.13. Randstad stelt voorts dat vragen of de uit-
zendkracht mantelzorger is, of lid van de LHBTI+ 
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groep, bij de intake, in strijd is met de privacyre-
gels. Randstad verwijst in dit verband naar het 
Advies van de Artikel 29 Werkgroep 2/2017 over 
gegevensverwerking op het werk, waaruit volgt 
dat werkgevers in het kader van een sollicitatie 
alleen die persoonsgegevens mogen verwerken 
die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoe-
ring van de baan waarvoor de sollicitant sollici-
teert. De vraag of iemand mantelzorger is, of lid 
van de LHBTI+ groep, valt daar niet onder, aldus 
Randstad. Bovendien geldt dat als deze gegevens 
worden verzameld en verwerkt, in strijd met arti-
kel 5 lid 1 onder c van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) wordt gehandeld, 
aldus Randstad.
4.14. Dit standpunt wordt niet gevolgd. In dit ver-
band moet eerst worden bekeken wat er precies in 
de bijlagen van de gunningsbeslissing van 23 mei 
2019 staat over de voordelen/kenmerken van de 
winnende inschrijvingen.
4.14.1. In de bijlage over Olympia staat onder 4) 
“Inclusie en diversiteit” op het onderdeel mantel-
zorg: “Positief is de integrale aanpak van Olympia 
op dit thema (waaronder diversiteitsraad en in-
clusie bouwstenen). Bij intake wordt direct be-
paald of er sprake is van mantelzorg.”
4.14.2. In de bijlage over Unique staat op hetzelfde 
onderdeel “Vragen proactief of er sprake is van 
mantelzorg. Beredeneerd vanuit de behoefte van 
de mantelzorger.”
4.14.3. In de bijlage voor Manpower staat “Man-
power bespreekt proactief of er sprake is van 
mantelzorg voor de aanvang van de opdracht zo-
dat hier rekening mee kan worden gehouden.”
4.15. Randstad gaat er – zo is ter zitting duidelijk 
geworden – ten onrechte vanuit dat (i) de tussen-
komende partijen reeds bij de intake aan een 
kandidaat vragen of hij of zij mantelzorger is (of 
lid van de LHBTI+ doelgroep) en (ii) dat als een 
uitzendkracht aan de gemeente wordt “aangebo-
den” bekend wordt gemaakt of deze mantelzorger 
is (of lid van de LHBTI+ groep). De tussenko-
mende partijen hebben toegelicht dat zij (i) deze 
vraag (wat betreft mantelzorgers) pas in een latere 
fase stellen en (ii) de omstandigheid dat iemand 
mantelzorger is (of lid van de LHBTI+-groep), 
niet aan de Gemeente bekend maken. De voorzie-
ningenrechter ziet geen aanleiding om aan de 
juistheid van de door de tussenkomende partijen 
gegeven toelichtingen te twijfelen. Het enkele feit 
dat dit niet uitdrukkelijk staat vermeld in de door 
de Gemeente voor haar gunningsbeslissing gese-

lecteerde passages, maakt dit niet anders. De gun-
ningsbeslissing omvat immers een beperkte weer-
gave van wat een inschrijving behelst en deze 
passages zijn derhalve vaak niet volledig en soms 
uit hun context gehaald. Het betoog van Randstad 
dat wat de tussenkomende partijen hierover op de 
zitting naar voren hebben gebracht haar niet be-
kend voorkomt en dat zij dus kennelijk toerede-
neren naar een voor hen gunstige uitleg van de 
inschrijving, wordt dan ook niet gevolgd. Dat 
Randstad verrast is over wat de tussenkomende 
partijen over hun inschrijvingen verklaren, bete-
kent niet zij dat nu “pour besoin de la cause” naar 
voren brengen, zoals Randstad lijkt te stellen.
4.16. Aldus ontberen deze bezwaren van Rand-
stad feitelijke grondslag.
4.17. De overige inschrijvers hebben voorts af-
doende toegelicht dat, voor zover zij al gegevens 
van mantelzorgers verwerken, de verwerking van 
deze gegevens rechtmatig is en past bij het vereiste 
van minimale gegevensbescherming van artikel 5 
lid 1 sub c AVG. Uit de ter zitting gegeven toelich-
ting is immers gebleken dat verwerking van het 
gegeven dat iemand mantelzorger is, slechts 
plaatsvindt met als doel het aanbieden van onder-
steunende maatregelen aan de mantelzorger het 
stimuleren dat werknemers ook mantelzorgers 
kunnen zijn. Onder die omstandigheden wordt 
met toestemming van de kandidaat geregistreerd.
4.18. Unique heeft voorts verklaard dat zij niet 
(proactief) vraagt of iemand tot de LHBTI+ groep 
behoort, en dat zij dit gegeven (als iemand dit zelf 
meldt of haar dit anderszins bekend wordt) niet in 
het personeelsdossier vastlegt.
4.19. Dit alles betekent dat ook het beroep van 
Randstad op schending van privacyregels niet 
opgaat en niet leidt niet tot uitsluiting van in-
schrijvingen.
4.20. Waar Randstad stelt dat de wetenschap dat 
iemand “mantelzorger” is, kan leiden tot discri-
minatie binnen de Gemeente, ontbeert ook deze 
stelling – die op zich juist kan zijn – op grond van 
hetgeen partijen hebben toegelicht eveneens feite-
lijke grondslag. Op de zitting is immers gebleken 
dat de informatie daarover niet wordt gedeeld 
met de Gemeente, maar slechts intern binnen de 
uitzendorganisaties wordt gebruikt.
4.21. Randstad valt er voorts over dat de Gemeen-
te bij Olympia als toegevoegde waarde heeft ge-
zien dat mantelzorgers een contract van minimaal 
één jaar krijgen en bij Unique dat bij verkort ver-
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lof van mantelzorgers loon wordt doorbetaald van 
70% naar 100%.
4.22. Ook hierin wordt Randstad niet gevolgd. Ter 
zitting hebben Olympia en Unique deze “maatre-
gelen” nader toegelicht. Toegelicht is dat het hier 
geen voorkeursbeleid betreft bij de werving van 
kandidaten, maar om het aanbieden van gunstige 
voorwaarden door de uitzendorganisatie zelf die 
uitzendkrachten de mogelijkheid geven om werk 
en mantelzorg te combineren. Dit soort maatrege-
len is in lijn met het in de aanbestedingsstukken 
uiteengezette beleid van de Gemeente dat inhoudt 
dat iedereen mee moet kunnen doen en draagt bij 
aan het vormen van een diverse en inclusieve or-
ganisatie. Een beroep op artikel 17.12 van de 
Raamovereenkomst of de Algemene wet gelijke 
behandeling (Awgb) gaat niet op. Het gaat im-
mers, zo is gebleken, niet om voorkeursbeleid bij 
werving en niet valt in te zien waarom het bieden 
van gunstige arbeidsvoorwaarden aan mantelzor-
gers in strijd is met regelgeving ter zake gelijke 
behandeling. Het wel of niet zijn van een mantel-
zorger is bovendien geen discriminatiegrond 
waarop de Awgb ziet. De stelling van Randstad 
dat de belofte van Olympia om mantelzorgers een 
jaarcontract aan te bieden tot een ongeldige in-
schrijving leidt omdat dat neerkomt op detache-
ring, gaat evenmin op. Randstad verwart het 
contract dat Olympia zelf biedt aan de kandidaten 
in haar pool met de inzet van de uitzendkrachten 
door de Gemeente via het uitzenden met korte 
opzegtermijnen waar het in paragraaf 1.1.2 van de 
Leidraad om gaat. Dat de Olympia en Unique zelf 
gunstige voorwaarden hebben voor mantelzor-
gers leidt niet tot ongeldigheid van hun inschrij-
vingen.
4.23. Ook het standpunt van Randstad dat de Ge-
meente de inschrijving van Unique ongeldig had 
moeten verklaren, omdat zij jaarlijks twee ar-
beidsplaatsen garandeert voor kandidaten in de 
LHBTI+ groep wordt niet gevolgd. Unique en de 
Gemeente hebben ter zitting nader toegelicht dat 
in de inschrijving van Unique is vermeld dat zij 
investeert in acceptatie van deze groep door op te 
treden als ambassadeur van de Stichting Gender-
talent, welke stichting deze doelgroep naar de ar-
beidsmarkt begeleidt. Unique garandeert louter 
in het kader van haar ambassadeurschap jaarlijks 
twee arbeidsplaatsen. Die garantie richt zich dus 
niet op (plaatsing bij) de Gemeente. Van strijd 
met de privacywetgeving of artikel 17.2 van de 
Raamovereenkomst is dan ook geen sprake.

Herbeoordeling?
4.24. Randstad Direct stelt subsidiair dat een her-
beoordeling moet plaatsvinden door een nieuw 
beoordelingsteam. Randstad voert daartoe aan 
dat Olympia, Unique en Manpower ten onrechte 
positief zijn beoordeeld op de hiervoor genoemde 
onderdelen, Randstad ten onrechte negatief is 
beoordeeld en dat bij de herbeoordeling de scores 
nauwelijks zijn aangepast. Een voorbeeld van een 
ten onrechte negatieve beoordeling is volgens 
Randstad dat de Gemeente haar inschrijving ne-
gatief heeft beoordeeld op het punt van de aan-
dacht voor mantelzorgers omdat zij bij Randstad 
mist dat zij bij de werving en selectie meer aan-
dacht besteedt aan mantelzorgers en niet proac-
tief handelt. Randstad stelt in dit verband dat de 
Gemeente, doordat zij op een aantal punten tot 
herbeoordeling is overgegaan, “ruiterlijk” erkent 
dat het beoordelingsteam zijn werk niet goed 
heeft gedaan.
4.25. Ook hierin wordt Randstad niet gevolgd. Uit 
al het hiervoor overwogene volgt dat geen sprake 
is geweest van een onjuiste beoordeling. Het 
transparantiebeginsel is niet geschonden. Duide-
lijk was wat van de potentiële inschrijver werd 
verwacht. Met de andere inschrijvers kan de voor-
zieningenrechter de Inclusiewijzer niet anders le-
zen dat hiervoor onder 4.11 weergegeven. Als de 
status van de Inclusiewijzer Randstad niet duide-
lijk was, had zij hierover bij aanvang vragen kun-
nen en moeten stellen. Dat zij dat niet heeft ge-
daan en – kennelijk – bij haar inschrijving van een 
andere interpretatie is uitgegaan, moet voor haar 
rekening blijven. De Gemeente heeft in de Lei-
draad de nadruk gelegd op inclusie en diversiteit 
(zie hiervoor onder 4.5 en 4.6). In paragraaf 7.1.5 
vraagt zij de inschrijvers uitdrukkelijk een plan 
van aanpak over te leggen waarin dit onderwerp is 
uitgewerkt. Niet goed valt in te zien hoe in de in-
schrijving aandacht kan worden besteed aan het 
onderwerp en een dergelijk plan van aanpak kan 
worden opgesteld zonder – zoals Randstad lijkt te 
willen betogen – daarin te benoemen welke (ex-
tra) maatregelen de inschrijver neemt om te be-
werkstelligen dat kandidaten waarvoor, zoals de 
Gemeente het omschrijft, “extra aandacht nodig 
is”, dezelfde kansen krijgen.
4.26. Voor een herbeoordeling door een andere 
commissie is slechts plaats als dit uit het oogpunt 
van onpartijdigheid en onafhankelijkheid is gebo-
den. De enkele omstandigheid dat de beoorde-
lingscommissie de initiële beoordeling heeft ge-
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daan, maakt niet dat zij geen herbeoordeling kan 
uitvoeren. Er zijn ook geen andere aanwijzingen 
waaruit kan worden afgeleid dat de beoordelings-
commissie bevoordeeld is. Randstad stelt wel dat 
hiervan sprake is, maar heeft deze stelling in niet 
nader onderbouwd. Het enkele feit dat na bezwa-
ren van een van de inschrijvers (Randstad) op een 
aantal (ondergeschikte) punten een herbeoorde-
ling heeft plaatsgevonden, is daartoe onvoldoen-
de.

Heraanbesteding?
4.27. Ook een heraanbesteding is niet aan de orde, 
nu uit het voorgaande blijkt dat de aanbestedings-
procedure geen gebreken vertoont.

Verder in zaak 2
4.28. Randstad Resource stelt voorts dat het sub-
gunningscriterium “Social Return” onjuist is be-
oordeeld. In paragraaf 7.1.4 van de Leidraad staat 
dat de Gemeente hoge verwachtingen heeft van 
de wijze waarop Social Return wordt toegepast 
binnen de opdracht. Inschrijver heeft hierbij de 
verantwoordelijkheid voor inzet van kandidaten 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en 
dient bij de inschrijving een plan van aanpak over 
te leggen waaruit blijkt op welke wijze hij invul-
ling en uitvoering gaat geven aan “Social Return”.
4.29. Dit subgunningscriterium bevat vier onder-
delen (A tot en met D). In onderdeel A en B staat 
voor zover van belang het volgende:

 
4.30. De Gemeente heeft in haar oude gunnings-
beslissing bij A3 over Randstad Resource opge-
merkt: “Randstad heeft geen koppeling gemaakt 
met de 5% SR verplichting. Hierdoor is het niet 
mogelijk om vast te stellen in hoeverre de ambitie 
verder reikt dan de verplichte 5%.”
De Gemeente heeft bij A3 over Olympia opge-
merkt: “Ambitie is om x percentage meer te doen.”
4.31. Volgens Randstad Resource volgt hieruit dat 
de beoordeling niet aansluit bij de vraagstelling en 
A3 onjuist is beoordeeld. Uit de Leidraad volgt 
immers niet dat de inschrijvers hoger kunnen 

scoren als zij een hoger percentage SROI bieden. 
In de aanbestedingsstukken en in de Raamover-
eenkomst is als minimum eis vermeld dat ten-
minste 5% van de gerealiseerde waarde van de 
opdracht in een bepaald jaar moet worden aange-
wend voor social return. Indien dit percentage 
niet wordt behaald volgt een sanctie (inhouding 
op de laatste termijn). Als de Gemeente inschrij-
vers met een hoger percentage een hogere score 
wil toekennen, moet dit in het gunningscriterium 
worden vermeld.
4.32. Het tweede bezwaar van Randstad Resource 
is dat op onderdeel B4 in de eerste gunningsbe-
slissing door de Gemeente als pluspunt bij de in-
schrijving van Unique is vermeld: “Bieden 30 SR 
kandidaten een contract voor de duur van zes 
maanden met een urengarantie.” Volgens Rand-
stad Resource is het bieden van een urengarantie 
geen antwoord op de vraag. Deze wijze van beant-
woording en beoordeling is onjuist en in strijd 
met het aanbestedingsrechtelijke transparantie- 
en gelijkheidsbeginsel, aldus steeds Randstad Re-
source.
4.33. De Gemeente heeft erkend dat de beoorde-
ling onjuist was. Zij geeft toe dat het behalen van 
een resultaat van meer dan 5% als zodanig niet 
had mogen worden benoemd als positief of nega-
tief punt. Alle inschrijvingen zijn opnieuw beoor-
deeld op dit onderdeel. Bij Randstad Resource is 
het niet leggen van de koppeling in de uiteindelij-
ke gunningsbeslissing niet langer negatief meege-
wogen. Haar score voor A3 is naar boven bijge-
steld. Naar het oordeel van de 
voorzieningenrechter is deze herbeoordeling af-
doende geweest en passend bij de vraagstelling. 
De Gemeente heeft ook haar beoordeling voor B4 
aangepast en positieve kenmerk/voordeel van de 
inschrijving van Unique geschrapt. Bij de herbe-
oordeling is haar score naar beneden bijgesteld. 
Deze herbeoordeling is eveneens afdoende ge-
weest en passend bij de vraagstelling.
4.34. Randstad Resource beroept zich er ook in 
dit verband op dat de Gemeente niet kon volstaan 
met een herbeoordeling door dezelfde beoorde-
lingscommissie. Dit standpunt wordt niet ge-
volgd. Zoals hiervoor is overwogen, zijn er geen 
aanwijzingen dat de beoordelingscommissie be-
vooroordeeld is. Voor een (nieuwe) herbeoorde-
ling is dan ook geen plaats.
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Slotsom
4.35. Gelet op het voorgaande zullen de vorderin-
gen van Randstad in beide zaken worden afgewe-
zen.
4.36. De vorderingen van de tussenkomende par-
tijen in zaak 1 en 2 om de Gemeente te gebieden 
de opdracht voor de desbetreffende percelen aan 
hen te gunnen, zullen bij gebrek aan belang wor-
den afgewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
Gemeente zich niet aan de gunningsbeslissingen 
zal houden. Ook de overige vorderingen in zaak 2 
van Manpower zullen bij gebrek aan belang wor-
den afgewezen, nu de vorderingen van Randstad 
Resource die het omgekeerde behelzen van het 
door Manpower gevorderde worden afgewezen.
4.37. Randstad Direct zal in zaak 1 als de in het 
ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden 
veroordeeld van zowel de Gemeente, Olympia en 
Unique. De kosten aan de zijde van elk deze par-
tijen worden steeds begroot op:
– griffierecht € 639,00
– salaris advocaat 980,00
Totaal € 1.619,00,
te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke 
rente.
4.38. Randstad Resource zal in zaak 2 als de in het 
ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden 
veroordeeld van zowel de Gemeente, Olympia, 
Unique en Manpower. De kosten aan de zijde van 
elk van deze partijen worden steeds begroot op:
– griffierecht € 639,00
– salaris advocaat 980,00
Totaal € 1.619,00,
te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke 
rente.
4.39. Nu in zaak 1 en 2 de zelfstandige vorderin-
gen van de tussenkomende partijen worden afge-
wezen, zullen zij als de in het ongelijk gestelde 
partijen in de proceskosten worden veroordeeld. 
Gelet op de samenhang met de zaak tussen Rand-
stad en de Gemeente worden deze kosten aan de 
zijde van de tussenkomende partijen begroot op 
nihil.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

Zaak 1
5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
5.2. veroordeelt Randstad Direct in de proceskos-
ten, aan de zijde van elk van de Gemeente, Olym-
pia en Unique tot op heden begroot op € 1.619,00, 

te vermeerderen met de wettelijke rente daarover 
met ingang van veertien dagen na de betekening 
van dit vonnis tot aan de voldoening,
5.3. veroordeelt Randstad Direct in de bij de Ge-
meente, Olympia en Unique na dit vonnis ontsta-
ne kosten, voor elk begroot op € 157,00 voor sala-
ris advocaat, te vermeerderen met € 82,00 en de 
kosten van het betekeningsexploot ingeval bete-
kening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerde-
ren met de wettelijke rente daarover met ingang 
van veertien dagen na de betekening van dit von-
nis tot aan de voldoening,
5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenver-
oordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
5.5. veroordeelt Olympia en Unique voor hun 
zelfstandige vorderingen in de proceskosten, aan 
de zijde van Randstad en de Gemeente tot op he-
den begroot op nihil,

Zaak 2
5.6. weigert de gevraagde voorzieningen,
5.7. veroordeelt Randstad Resource in de proces-
kosten, aan de zijde van elk van de Gemeente, 
Olympia, Unique en Manpower tot op heden be-
groot op € 1.619,00, te vermeerderen met de wet-
telijke rente daarover met ingang van veertien 
dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de 
voldoening,
5.8. veroordeelt Randstad Resource in de bij de 
Gemeente, Olympia, Unique en Manpower na dit 
vonnis ontstane kosten, voor elk begroot op 
€ 157,00 voor salaris advocaat, te vermeerderen 
met € 82,00 en de kosten van het betekeningsex-
ploot ingeval betekening van dit vonnis plaats-
vindt, te vermeerderen met de wettelijke rente 
daarover met ingang van veertien dagen na de 
betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
5.9. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenver-
oordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
5.10. veroordeelt Olympia, Unique en Manpower 
voor hun zelfstandige vorderingen in de proces-
kosten, aan de zijde van Randstad en de Gemeen-
te tot op heden begroot op nihil.

NOOT

Privacy en aanbestedingen, waar moet u op let-
ten?

Strijd met de AVG?
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Randstad stelt in deze zaak onder meer dat de 
vraag of iemand mantelzorger is of lid van de 
LHBTI+ groep niet noodzakelijk is voor de uitvoe-
ring van de functie waar iemand voor solliciteert 
en daarom niet gevraagd mag worden bij de in-
take. Deze vraag is volgens Randstad in strijd 
met de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). De voorlopige winnaars heb-
ben in hun inschrijving aangegeven hier wel naar 
te vragen. Volgens Randstad hadden hun inschrij-
vingen daarom ongeldig moeten worden ver-
klaard, nu voorzienbaar was dat de voorlopige 
winnaars de opdracht in strijd met de AVG zou-
den uitvoeren. 

Privacyrechtelijk heeft Randstad daar een punt, 
want op grond van de AVG mogen alleen per-
soonsgegevens worden verzameld als die nood-
zakelijk zijn voor het doel van de verwerking. 
Voor een intake lijken deze gegevens inderdaad 
niet nodig. We komen daar op terug. Randstad 
weet dat bepaalde gegevens niet bij een intake 
mogen worden verwerkt, want zij is in 2014 door 
de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het 
College Bescherming Persoonsgegevens) op de 
vingers getikt omdat zij toen onder meer het 
BSN en de nationaliteit van kandidaten reeds bij 
de intake registreerde.1

De voorlopige winnaars hebben echter aangege-
ven dat zij de vraag inzake mantelzorgers niet bij 
de intake, maar pas in een latere fase stellen. De 
vraag over de LHBTI+groep zou helemaal niet 
worden gesteld, noch worden vastgelegd, mocht 
dat bekend zijn. Deze gegevens zouden ook niet 
aan de gemeente worden gecommuniceerd. 

De voorzieningenrechter gaat uit van de juistheid 
van deze informatie en oordeelt dat de voorlopi-
ge winnaars “afdoende hebben toegelicht dat, 
voor zover zij al gegevens van mantelzorgers 
verwerken, de verwerking van deze gegevens 
rechtmatig is en past bij het vereiste van minima-
le gegevensbescherming van artikel 5 lid 1 sub c 

1  Rapport Onderzoek naar de verwerking van per-
soonsgegevens van uitzendkrachten door Randstad 
Nederland B.V. september 2014, gepubliceerd: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/
atoms/files/rapport-onderzoek-randstad.pdf 

AVG”. De voorzieningenrechter overweegt daar-
bij (onderstreping toegevoegd) (romein; red.):

“Uit de ter zitting gegeven toelichting is immers 
gebleken dat verwerking van het gegeven dat 
iemand mantelzorger is, slechts plaatsvindt met 
als doel het aanbieden van ondersteunende 
maatregelen aan de mantelzorger [en, toevoe-
ging MH en EZ] het stimuleren dat werknemers 
ook mantelzorgers kunnen zijn. Onder die om-
standigheden wordt met toestemming van de 
kandidaat geregistreerd.” 

Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 
Persoonsgegevens in de zin van de AVG zijn alle 
gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn 
naar een natuurlijk persoon. Dus niet alleen 
naam of adres, maar ook een personeelsnum-
mer, zakelijke contactgegevens of zelfs een IP-
adres. Voor iedere verwerking van persoonsge-
gevens geldt dat aan de basisbeginselen van de 
privacyregelgeving dient te worden voldaan. 
Deze basisbeginselen zijn onder meer opgesomd 
in artikel 5 AVG. Uitgangspunt is dat persoonsge-
gevens alleen mogen worden verzameld voor 
een doel dat gebaseerd kan worden op één van 
de in de AVG genoemde gronden2. Als de gege-
vens zijn verzameld mogen die vervolgens niet 
verder worden gebruikt voor een volledig ander 
doel.3 Een belangrijk vereiste is dat niet méér ge-
gevens verzameld en gebruikt worden dan nood-
zakelijk om het doel te bereiken.4 Dit beginsel 
van dataminimalisatie raakt echt de kern van het 
gegevensbeschermingsrecht en klinkt door in de 
hele AVG.5 Daarnaast dienen de personen van 
wie de persoonsgegevens worden verwerkt 
voorafgaand aan de verwerking te worden geïn-
formeerd6 over de verwerking, dienen de per-
soonsgegevens op passende wijze te worden be-

2  Art. 6 AVG.
3  Art. 5 lid 1 onder b AVG en art. 6 lid 4 AVG.
4  Art. 5 lid 1 onder c AVG.
5  Vergelijk bijvoorbeeld art. 6 AVG waar bij iedere 

grondslag staat vermeld “is noodzakelijk”, art. 7 lid 4 
AVG over de vrije toestemming en art. 25 inzake pri-
vacy by design en privacy by default die de minimale 
gegevensverwerking moeten waarborgen.

6  Art. 5 lid 1 onder a en art. 13 en 14 AVG.
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veiligd7 en mogen de gegevens niet langer 
worden bewaard dan nodig.8 

Uit de beoordeling van de voorzieningenrechter 
valt niet op te maken of de voorlopige winnaars 
inderdaad voldoen aan deze basisbeginselen van 
de AVG. De voorzieningenrechter beoordeelt niet 
of de verwerkingen in overeenstemming zijn met 
de AVG en lijkt het doel van de verwerking (en-
kel) te koppelen aan de grondslag toestemming. 

Om te beoordelen of die verwerkingen rechtma-
tig zijn zou de toets (in ieder geval) moeten zijn:
– welke grondslag uit de AVG heeft het uitzend-
bureau voor deze verwerking van persoonsgege-
vens?
– welke doelen heeft het uitzendbureau daarvoor 
bepaald en vastgelegd?
– zijn de gegevens die zijn verwerkt noodzakelijk 
om dat doel te bereiken? 
– zijn betrokkenen op de hoogte gebracht van 
deze verwerking?

Toestemming is één van de zes grondslagen uit 
de AVG9 en vaak de minst bruikbare. Aan de 
grondslag toestemming zijn namelijk strikte 
voorwaarden verbonden. Zo dient toestemming 
vrij te zijn gegeven voor een specifieke verwer-
king waarover de betrokkene duidelijk is geïnfor-
meerd.10 Bovendien mag de betrokkene op ieder 
moment zijn toestemming intrekken. Vrij bete-
kent dat er geen enkele consequentie mag zijn 
verbonden aan het al dan niet geven van toe-
stemming. Zowel de Autoriteit Persoonsgege-
vens als de Europese toezichthouders11 zijn van 
mening dat vanwege de afhankelijkheidsrelaties 
in arbeidsrelaties vaak niet aan deze eis wordt 
voldaan. Dat geldt ook in de sollicitatiefase. De 
voorzieningenrechter motiveert niet waarom in 
dit geval toestemming wel een rechtsgeldige 

7  Art. 5 lid 1 onder f en art. 32 AVG.
8  Art. 5 lid 1 onder e AVG.
9  De andere grondslagen zijn: uitvoering van een over-

eenkomst met de betrokkene, de wettelijke verplich-
ting, de vitale belangen van de betrokkene, de vervul-
ling van een taak van algemeen belang of het 
gerechtvaardigd belang (als dat opweegt tegen de pri-
vacybelangen van de betrokkene).

10  Art. 4. 11 AVG en art. 7 AVG.
11  Zie Opinion 2/2017 (WP 249) on data processing at 

work.

grond vormt voor deze verwerking. Ook wordt 
niet beoordeeld of de toestemming op de juiste 
wijze is verkregen. Noch blijkt uit het vonnis of 
het genoemde doel is vastgelegd en of de con-
crete gegevens inderdaad noodzakelijk zijn daar-
voor. Ook is onduidelijk of de kandidaten op 
voorhand zijn geïnformeerd welke gegevens van 
hen worden verwerkt en op welke wijze dat ge-
daan wordt.

Ondanks deze summiere beoordeling laat de uit-
spraak wel zien dat het belangrijk is om als aan-
bestedende dienst rekening te houden met de 
vereisten uit de AVG. We zullen hieronder de 
meest relevante vereisten uit de AVG toelichten 
met een aantal voorbeelden. 

Welke persoonsgegevens mogen worden ge-
vraagd?
De AVG zal meegenomen moeten worden bij het 
opstellen van de aanbestedingsstukken. Ook de 
aanbestedende dienst zal in ieder geval een 
grondslag en een doel moeten hebben om de 
persoonsgegevens die zij van inschrijvers wenst 
te verkrijgen te mogen verwerken. Zoals hiervoor 
aangegeven, is dataminimalisatie de kern van de 
AVG. Dat betekent dat een aanbestedende dienst 
uitsluitend persoonsgegevens mag opvragen in-
dien dat noodzakelijk is om de inschrijvingen te 
kunnen beoordelen. Stel dat de aanbesteding 
ziet op de inzet van uitzendkrachten, zoals in deze 
zaak. Is het dan noodzakelijk om de namen te 
hebben van de uitzendkrachten in het kader van 
de inschrijving? Nee, die zijn niet nodig voor de 
beoordeling en mogen dus niet in dit stadium 
worden opgevraagd. Datzelfde geldt voor indivi-
duele CV’s. Die zijn voor deze uitvraag nog niet 
nodig. Wel kunnen functie-eisen worden opge-
vraagd of aantallen uitzendkrachten die aan be-
paalde functie-eisen voldoen. Mocht de aanbe-
steding betrekking hebben op specifieke 
diensten, waarbij juist de individuele kwalifica-
ties van een persoon een rol spelen bij de beoor-
deling, dan kan de informatie uit het CV van die 
persoon wel noodzakelijk zijn. Maar ook in dat 
geval is de naam of de foto eigenlijk nooit nodig. 
Om te kunnen beoordelen welke persoonsgege-
vens wel en niet gevraagd kunnen worden is een 
goede toets om van tevoren na te gaan wat met 
die gegevens zal worden gedaan. Wordt met be-
paalde gegevens, zoals een naam of adres, niets 
gedaan in het licht van de beoordeling van de 
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inschrijving, dan mogen die gegevens ook niet 
gevraagd worden. 

Wanneer mogen inschrijvers persoonsgegevens 
opnemen in hun inschrijving?
Andersom geldt hetzelfde. Ook de inschrijver 
heeft een grondslag en een doel nodig en mag 
niet meer gegevens verstrekken dan nodig om 
aan de inschrijvingsvereisten te kunnen voldoen. 
Zoals hiervoor aangegeven, is toestemming vaak 
de minst bruikbare grondslag om persoonsgege-
vens te verwerken. Dat is zeker zo bij gegevens 
van een grote groep personen. Dan is een ande-
re wettelijk grondslag nodig om die persoonsge-
gevens te mogen verstrekken. In het kader van 
een aanbesteding is de meest bruikbare grond-
slag het gerechtvaardigd belang van de inschrij-
ver of van de aanbestedende dienst. Persoonsge-
gevens mogen alleen op deze grond worden 
verwerkt als die belangen groter zijn dan de pri-
vacybelangen van de betrokkene. De inschrijver 
zal die afweging moeten kunnen onderbouwen, 
net zoals de noodzaak van de verstrekte gege-
vens. Heeft de aanbesteding bijvoorbeeld betrek-
king op de implementatie en ondersteuning van 
een IT systeem dan zijn de namen van de in te 
zetten IT-ers niet relevant en die mogen dus niet 
verstrekt worden. Tenzij het zou gaan om werk-
zaamheden waar hoge integriteitseisen voor gel-
den, omdat de systemen hoogst vertrouwelijke 
gegevens bevatten, zoals staatsgeheimen. In dat 
geval zal een screening van de betreffende per-
sonen vereist zijn, die uiteraard niet gedaan kan 
worden zonder te weten wie de personen zijn die 
de werkzaamheden zouden gaan verrichten. 

Bij verstrekking van contactgegevens van een 
referent, of een CV inclusief naam en foto van 
een medewerker of ingeschakelde ZZP-er, is toe-
stemming wel de enige grondslag op basis waar-
van die gegevens kunnen worden verstrekt. Dat 
komt omdat voor deze gegevens, die gevoelig 
van aard zijn, de belangenafweging tussen het 
gerechtvaardigd belang en de privacybelangen 
van de betrokkenen zal doorslaan naar de belan-
gen van de betrokkenen. Bovendien zal zelden de 
naam en foto noodzakelijk zijn voor de inschrij-
ving, waardoor geen andere grondslag dan toe-
stemming bestaat voor deze verstrekking. Die 
toestemming moet dan voldoen aan de daarvoor 

geldende eisen.12 Dat betekent dat de keuze voor 
de betrokkene om al dan niet zijn naam en foto 
te gebruiken volledig vrij moet zijn, zonder enige 
consequentie. Dat kan bijvoorbeeld door de be-
trokkene zelf het CV te laten aanleveren.13 

Mocht een aanbestedende dienst persoonsgege-
vens ontvangen die zij niet mag verwerken, zoals 
bijvoorbeeld loonstroken van werknemers, dan 
zou zij die moeten retourneren of vernietigen. 
Om dit te voorkomen is het aan te bevelen om in 
de aanbestedingsleidraad op te nemen dat de 
gegadigden/inschrijvers geen persoonsgegevens 
mogen verstrekken die de aanbestedende dienst 
niet mag verwerken. 

Welke persoonsgegevens mogen door de aanbe-
stedende dienst aan de inschrijvers worden ver-
strekt?
Het kan ook voorkomen dat inschrijvers van de 
aanbestedende diensten persoonsgegevens wil-
len ontvangen in het kader van een aanbeste-
ding. Bij vervoersaanbestedingen geldt bijvoor-
beeld veelal de verplichting dat de nieuwe 
opdrachtnemer het personeel van de vorige op-
drachtnemer overneemt. In dat geval willen in-
schrijvers vaak al tijdens de aanbesteding de ge-
gevens over die werknemers krijgen. Ook 
hiervoor geldt dat alleen die gegevens mogen 
worden verstrekt die een inschrijver echt nodig 
heeft voor zijn inschrijving en die hij dus ook zal 
betrekken bij zijn inschrijving. Namen, geboorte-
data en contactgegevens van werknemers zijn 
zelden noodzakelijk daarvoor. Salariscategorieën 
met functieniveaus of ervaringsjaren en eventue-
le verzuimcijfers kunnen wel nodig zijn om de 
inschrijvers in staat te stellen een goed aanbod 
te doen. 

Doelbinding
Als persoonsgegevens voor een bepaald doel 
zijn verzameld, zoals de uitvoering van een ar-

12  Art. 7 AVG.
13  Vergelijk het antwoord op de vraag “Mag mijn werk-

gever als extra service personeelsgegevens zoals naam, 
foto, ... aan klanten doorgeven” met het antwoord op 
de vraag daaronder “Mag mijn werkgever mijn foto 
gebruiken in het smoelenboek op Intranet?” op de 
website van de AP: https://autoriteitpersoonsgege-
vens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/verstrek-
ken-van-personeelsgegevens 
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beidsovereenkomst, mogen deze gegevens niet 
zomaar voor een ander doel worden gebruikt, 
zoals een aanbesteding. Voordat de gegevens 
worden verstrekt zal moeten worden nagegaan 
of de verstrekking wel verenigbaar14 is met het 
verzameldoel van de persoonsgegevens.

Informatieplicht
Voordat persoonsgegevens worden verstrekt 
moeten de betrokkenen van wie de gegevens zijn 
daarover zijn geïnformeerd. Dat kan specifiek 
voorafgaand het moment van verstrekking, maar 
bijvoorbeeld ook via een privacyverklaring waar-
in het verstrekken van persoonsgegevens in het 
kader van een aanbesteding als mogelijke ver-
werking is genoemd. De betrokkene moet in ie-
der geval op de hoogte zijn gebracht welke gege-
vens van hem verstrekt kunnen worden en 
waarom.15 Dit wordt vaak vergeten of bewust 
niet gedaan. Dat is jammer, want goed informe-
ren op voorhand kan juist klachten – en daarmee 
een eventueel onderzoek van de Autoriteit Per-
soonsgegevens – voorkomen. 

Conclusie
Deze uitspraak laat zien dat dat het belangrijk is 
om als aanbestedende dienst rekening te houden 
met de vereisten uit de AVG. Een aanbestedende 
dienst mag uitsluitend persoonsgegevens opvra-
gen indien dat noodzakelijk is om de inschrijvin-
gen te kunnen beoordelen. Op zijn beurt heeft 
ook de inschrijver een grondslag en een doel no-
dig en mag hij niet meer gegevens verstrekken 
dan nodig om aan de inschrijvingsvereisten te 
kunnen voldoen. Toestemming is vaak de minst 
bruikbare grondslag om persoonsgegevens te 
verwerken, tenzij het gaat om een CV of gege-
vens van een referent. In het kader van een aan-
besteding is de meest bruikbare grondslag het 
gerechtvaardigd belang van de inschrijver of van 
de aanbestedende dienst. Persoonsgegevens 
mogen alleen op deze grond worden verwerkt 
als die belangen groter zijn dan de privacybelan-
gen van de betrokkene. De aanbestedende dienst 
of inschrijver zal die afweging moeten kunnen 

14  Zie art. 6 lid 4 AVG waarin de criteria zijn opgenomen 
waaraan dient te worden getoetst of doelen verenig-
baar zijn. 

15  Zie art. 13 en 14 AVG voor de eisen die de AVG stelt 
aan de informatieplicht.

onderbouwen, net zoals de noodzaak voor het 
verstrekken van gegevens. 

Om te voorkomen dat de aanbestedende dienst 
persoonsgegevens ontvangt die zij niet mag ver-
werken raden wij aan om in de aanbestedingslei-
draad op te nemen dat gegadigden/inschrijvers 
geen persoonsgegevens mogen verstrekken die 
de aanbestedende dienst niet mag verwerken. 
Gebeurt dat toch, dan dienen deze gegevens te 
worden geretourneerd of vernietigd.

mr. M.P.M. Hennekens
advocaat bij Hekkelman advocaten en notarissen

mr. E.E. Zeelenberg
advocaat bij Hekkelman advocaten en notarissen
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Europese niet-openbare aanbesteding. EMVI. 
Irreële inschrijving. Abnormaal lage inschrij-
ving. 

[Richtlijn 2014/25/EU; Aw 2012 art. 2.116, art. 
3.66, art. 3.74; ARN 2016; RV art. 19, art. 27]

Prorail B.V. (hierna: Prorail) heeft een Europese 
niet-openbare aanbesteding uitgeschreven voor 
de opdracht tot het verrichten van prestatiegericht 
onderhoud (hierna: PGO) aan de spoorinfrastruc-
tuur in het contractgebied Neerlands Midden. Zij 
is van plan om de opdracht te gunnen aan Asset 
Rail B.V. (hierna: Asset Rail). VolkerRail Nederland 
B.V. (hierna: VolkerRail) kan zich niet vinden in 
deze beslissing. Zij is van mening dat haar in-
schrijving ten onrechte ter zijde is gelegd als irre-
eel of abnormaal laag. Volgens haar heeft Prorail 
een onjuiste norm gelegd en niet de juiste proce-
dure gevolgd. Tevens heeft er volgens haar geen 
inhoudelijk debat plaatsgevonden, terwijl dit wet-
telijk wel is voorgeschreven. Het gunningscriteri-


