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‘�Het�effect�
van gun-
ningsmetho-
dieken

 is vaak een  
 verrassing.’

— prof. dr. Jan Telgen

INTRODUCTIE

ICT inkopen bij ondernemingen die aan social return doen? Circulaire 

kantoorinrichting aanschaffen? Een kazerne verkopen met als 

voorwaarde om een gedeelte te verbouwen voor huisvesting van 

vluchtelingen? Alleen reders op de Amsterdamse of Utrechtse 

grachten toelaten die ideeën hebben om de grachten op innovatieve 

wijze duurzaam te benutten? Of op slimme wijze in havens onbenutte 

delen ‘water’ in tijdelijke erfpacht aan projectontwikkelaars geven om 

sociale woningbouw te realiseren? 

De voorbeelden lijken vergelijkbaar. De overheid verbindt 

maatschappelijke voorwaarden aan samenwerking met een derde om 

naast financiële aspecten ook andere beleidsdoelstellingen te 

realiseren. Toch verschillen deze voorbeelden juridisch aanzienlijk: 

het gaat om inkoop, verkoop van overheidseigendom, het verlenen 

van een (schaarse) vergunning of het bezwaren van een recht.

Wat de voorbeelden met elkaar gemeen hebben is dat de overheid - 

om de beste uitvoering te vinden – een competitieve procedure 

organiseert. Hierbij is allereerst de vraag of het verbinden van 

voorwaarden in deze en andere, vergelijkbare gevallen juridisch 

toelaatbaar is. Daarnaast is het van fundamenteel belang te weten hoe 

de inschrijvingen met elkaar te vergelijken en hoe daaruit vervolgens 

de beste inschrijving te kiezen. 

Kortom: hoe bepaal je welke de beste en meest innovatieve/

duurzame/sociale oplossing is?

LEERDOEL

• Het bijbrengen van kennis om innovatie, duurzaamheid en sociale 

doelen na te streven in de gunningsfase; wat is juridisch (niet) 

toelaatbaar? 

• Het bieden van inzicht in de vraag hoe inschrijvingen te beoorde-

len: wat is de beste wijze is om criteria en gewichten te bepalen, 

om per criterium te scoren? Wat zijn voor- en nadelen van ver-

schillende methodes om criteria te combineren?

DOELGROEP

De masterclass is bedoeld voor juristen en niet-juristen die op 

operationeel of beleidsniveau te maken hebben met het opzetten van 

competitieve procedures, in het bijzonder aanbestedingsprocedures. 

Voor inkopers en tendermanagers en -adviseurs die in hun dagelijkse 

praktijk veel met het ontwikkelen van beleidsdoelstellingen bezig zijn 

op het terrein van innovatie, duurzaamheid en sociale overwegingen, 

in het bijzonder in het kader van aanbestedingen, en die zich meer in 

de beoordelingsfase willen bekwamen.

‘ Beleidsdoelstellingen realiseren is mede 
afhankelijk van de keuze van de 
gunningsmethodiek ’ 
— Prof. mr. Elisabetta Manunza 

PROF. ELISABETTA MANUNZA
Elisabetta Manunza is hoogleraar Europees

en internationaal aanbestedingsrecht bij de

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en 

Organisatie van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is zij verbonden aan het Public

Procurement Research Centre, een

interuniversitair samenwerkingsverband van 

de  Universiteit Utrecht en de Universiteit

Twente (leerstoel Besliskunde en Publieke

Inkoopmanagement). 
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DE ESSENTIE

Het doel is het vergroten van juridische én 

economische/ inkoop-technische kennis om 

innovaties, duurzaamheids- en sociale doel-

stellingen in de fase van de gunning na te 

streven.

DOELGROEP

Juristen en niet-juristen die op operationeel of 

beleidsniveau te maken hebben met het opzet-

ten van competitieve procedures, in het bijzon-

der aanbestedingsprocedures. Inkopers en 

tendermanagers en -adviseurs.

BASISKENNIS

Verdiepend karakter; (enige) ervaring met 

inkoop– en aanbestedingsprocedures of met 

het aanbestedingsrecht is een basisvoorwaarde 

voor deelname.

AANMELDEN

Aanmelden kan via onze website 

www.uu.nl/executive/gm of neem voor meer 

informatie contact op met de projectassistente, 

030 253 9088,  executiveonderwijs.rebo@uu.nl

DUUR

2 bijeenkomsten van een dag.

DATA

Maandag  28 januari en dinsdag 29 januari 

2019, 09.00-17.00 uur.

BELASTING

Interactieve bijeenkomsten met theorie en 

casuïstiek. Prof. dr. Telgen laat deelnemers 

oefenen met de in Nederland meest gehan-

teerde gunningsmethodieken. Deze oefening is 

ook voor advocaten en bedrijfsjuristen nuttig 

om te ‘ervaren’ hoe de methodieken werken en 

waarom ze ook in strijd met de basisbeginselen 

van het aanbestedingsrecht kunnen zijn.

LOCATIE

Universiteit Utrecht, Janskerkhof 3 te Utrecht.

KOSTEN

De kosten voor deelname bedragen € 1.195,- 

(vrij van BTW). Dit bedrag is inclusief cursus-

materiaal en consumpties.

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen een certificaat van 

deelname.

Prof. mr. Elisabetta Manunza

Hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Econo-

mie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht; verbonden aan het Public Procu-

rement Research Centre (www.pprc.eu).

Prof. dr. Jan Telgen

Emeritus hoogleraar Inkoopmanagement en Besliskunde, Faculteit Management 

en Bestuur, Universiteit Twente; verbonden aan het Public Procurement Research 

Centre (www.pprc.eu).

Mr. Daan Versteeg

Advocaat bij Rozemond Advocaten te Amsterdam.

Competitieve procedures in één 
oogopslag

FACTSHEET

Docent
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DAG 1

09.00 – 09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 17.00 uur (incl. lunch)
Deel 1: Maatschappelijke waarden nastreven in de gunningsfase

(Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen)

• Inleiding op het thema: juridische en economische aspecten

• Bij welke rechtsinstrumenten mogen voorwaarden aan de uitvoe-

ring worden gesteld? Wat is (niet) mogelijk bij inkoop dan wel bij 

verkoop? In hoeverre kunnen (ook uitvoerings)voorwaarden bij 

de verlening van schaarse vergunningen worden verbonden dan 

wel kan de prijs als competitief element bij de verdeling daarvan 

worden gehanteerd? Is dit mogelijk in de gunningsfase? Is de gun-

nings- of de selectiefase de beste keuze?

(Prof. mr. Elisabetta Manunza en mr. Daan Versteeg)

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt verkend welke 

mogelijkheden het recht biedt om maatschappelijke eisen te 

verbinden aan situaties waarin de overheid aan een derde - in het 

kader van een competitieve procedure - de uitvoering van een dienst, 

een levering, een werk toevertrouwt. 

De juridische kaders in de gunningsfase: 

• Wat is gereguleerd met betrekking tot de gunningsfase?

• Waar ligt de grens van wat juridisch toelaatbaar is bij het specifi-

ceren van gunningscriteria / -voorwaarden en het kiezen van de 

methodieken om deze van een beoordeling te kunnen voorzien?

• Afbakening en waarborgen ontleend aan de jurisprudentie van de 

nationale en Europese rechter in het bijzonder in aanbestedings-

zaken

• Gunningscriteria en methoden voor hun weging in regelgeving en 

jurisprudentie; welke beperkingen gelden op dit gebied?

• Wat zijn de juridische eisen die gesteld worden aan de gunnings-

criteria en gunningsmethodieken? 

• Het specificeren van gunningscriteria / -voorwaarden en de me-

thodieken om deze van een beoordeling te kunnen voorzien.

DAG 2

09.00 – 09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee 

09.30 – 14.30 uur
Deel 2: Technische aspecten om inschrijvingen te beoordelen

(Prof. dr. Jan Telgen)

• Wat is gunning? Afbakening en relatie met selectie.

• De standaard methode: gewogen factor score.

• Hoe kunnen de gunningscriteria bepaald worden?

• Op welke wijze kunnen de gewichten worden vastgesteld?

• Het belang van gewichten.

• Wat is de rol van scoren in het gunningsproces?

• De equivalentie tussen scoren en punten.

• Wat zijn score graphs; hoe kunnen deze worden ingezet in de  

gunningsfase? 

• Interpoleren.

12.30 – 13.15 uur 
Lunch

14.30 – 17.00 uur
Deel 3: Do’s and dont’s in gunningsmethodieken 

(Prof. dr. Jan Telgen en prof. mr. Elisabetta Manunza)

Inkoop-technische en juridische analyse

Analyse van diverse gunningsmethodieken aan de hand van de 

volgende vragen:

(a) Wat is er aan de hand; hoe werkt het? 

(b) Mag het juridisch? En wat kan ik er tegen doen in juridische zin? 

(c) Wat is de oplossing? Hoe kan het beter? 

Programma 
masterclass
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