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Aanleiding: 

- Een MKB vriendelijke aanbestedende dienst zijn met oog voor lokale economie; 
- De transparantie met betrekking tot aanbesteding vergroten; 
- Invulling geven aan de wens van MKB c.q. lokale ondernemers. 

 

Aanbestedingsregister c.q. groslijst: 

Het aanbestedingsregister is een lijst waarop aannemers, leveranciers en/ of dienstverleners staan, 
die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor meervoudige en 
enkelvoudige onderhandse aanbestedingen.  

Het voordeel van het werken met het aanbestedingsregister is dat bij onderhandse aanbestedingen 
aannemers niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren 
van het werk. De selectie van de aannemers zal transparanter, niet discriminerend en objectiever zijn 
en verloopt sneller.  

Kader: 

De spelregels in deze notitie zijn alleen van toepassing op:  

- Alle werken- (civiel- technisch) opdrachten die de gemeente volgens de enkelvoudig- of  
meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure in de markt zet1  

- Vanaf € 50.000,-2. 
 

Spelregels: 

De spelregels bestaan uit drie delen: 

1. Toetreding tot het aanbestedingsregister 
2. Roulatiesysteem (verdeling van de opdrachten en uitnodigingen) 
3. Verwijdering uit het register 

  

 
1 Let wel: de best toe te passen aanbestedingsprocedure is afhankelijk van het in te kopen product, dienst of 
werk en de geldende marktsituatie. Aan de hand van een inkoopstrategie wordt de juiste procedure bepaald. 
Zoals bepaald is in het inkoop & aanbestedingsbeleid en nader toegelicht in het handboek. 
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Ad 1 Toetreding tot het aanbestedingsregister 

Het register is alleen bedoeld voor lokale en regionale partijen. 

Een lokale partij is een partij die is gevestigd in de gemeente Gennep of in één van de 
buurtgemeenten. 

Tot een regionale partij behoren die aannemers die gevestigd zijn in plaatsen tot 30 km afstand vanaf 
de gemeente Gennep. Zie kaart, bijlage 1. 

Ondernemers kunnen zich aanmelden via inkoop@gennep.nl om in het register opgenomen te 
worden. Intern toetsen wij de geschiktheid aan de hand van de volgende aan te leveren 
documenten: 

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
o Kwaliteitssysteem ISO- 9001 of gelijkwaardig?? 
o Veiligheid, gezondheid en milieueis: VCA** gecertificeerd 
o Informatiebeveiliging 

- Referentieprojecten 
Aantonen van voldoende kennis & ervaring van de aard en omvang van het werk waarvoor 
de aannemer in het register wil komen.  

- Minimaal twee tevredenheidsverklaringen  
- Omvang, infrastructuur, technische en professionele vaardigheden van de ondernemer  

 
Door het indienen van een verzoek tot toetreding van het register verklaart de indiener zich akkoord 
met de spelregels en de genoemde voorwaarden.  

Toetreding van een regionale partij is op dit moment niet meer mogelijk. Er worden maximaal 10 
ondernemers opgenomen in het aanbestedingsregister. Partijen worden op volgorde van aanmelding 
toegelaten. Indien het maximum is bereikt zullen de nieuw aangemelde partijen op een wachtlijst 
worden geplaatst.  

Ad 2  Roulatiesysteem 

Een partij moet in het aanbestedingsregister staan om uitgenodigd te kunnen worden voor deelname 
aan een meervoudig onderhandse aanbesteding. Echter dit is geen garantie om ook daadwerkelijk 
uitgenodigd te worden. Het is de bedoeling dat de opdrachten op een zo veel mogelijk objectieve, 
transparante en niet discriminerende wijze enkelvoudig dan wel meervoudig onderhands worden 
uitgevraagd.  

Daarom zijn er een aantal selectiecriteria benoemd die helpen om uit het aanbestedingsregister (de 
‘long-list’) een keuze te maken  voor de partijen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
aanbesteding ‘short-list’.  

Het aantal partijen dat geselecteerd dient te worden is afhankelijk van de aard en grote van de 
opdracht. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding worden ten minste 3 en maximaal 5 
partijen geselecteerd.  

mailto:inkoop@gennep.nl
mailto:inkoop@gennep.nl
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een enkelvoudige aanbesteding wordt er 1 lokale partij geselecteerd uit roulatie. 

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding worden er tenminste twee partijen uit roulatie 
gekozen, één lokale en één regionale partij.  

Op basis van de selectiecriteria kunnen vervolgens de ‘overige’ plaatsen worden vergeven.  

Selectiecriteria: 

- lokaal/ regionaal 
- tevredenheid/ ervaring voorgaande opdracht 
- duurzaamheid 

 
Een partij heeft de mogelijkheid om één keer per kalenderjaar gemotiveerd niet in te schrijven, 
zonder dat dit gevolgen heeft voor het in aanmerking komen voor een vervolguitnodiging.  

Ad 3 Verwijdering uit het register 

Er zijn een aantal redenen waarom een partij uit het register verwijderd kan worden: 

- Partijen die niet te goeder trouw zijn; 
- Partijen die niet meer aan de gestelde selectie-eisen voldoen of in staat van faillissement of 

waarvoor surseance van betaling is aangevraagd; 
- Partijen die een onvoldoende scoren op de uitvoering van de opdracht  
- Indien een partij na drie keer inschrijven niet de hoogste/ beste inschrijving heeft gehad, , 

wordt deze partij uit het register geplaatst en op de wachtlijst gezet; 
  

Opdrachtwaarde Totaal # 
inschrijvers 

Roulatie Selectiecriteria 
(Ervaring,  
duurzaamheid) 

Lokaal Regionaal 

<€150.000 1 1  0 0 
>€150.000 - 
€750.000 

3 of 4 1 1 1 of 2 

>€750.000 - 
€1.500.000,-  

3 of 4 1 of 2 1 of 2 1 of 2 

>€1.500.000,- 
tot EU drempel 

4 of 5 1 of 2 1 of 2 1 
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Informatie aanbestedingsregister 

De uitvoerende afdeling houdt in een overzicht de volgende gegevens per opdracht per partij bij: 

- Welke partij heeft het werk uitgevoerd 
- Aard van het werk 
- Aantal inschrijvingen 
- Namen van deelnemende partijen 
- Inschrijfprijzen 
- Gegunde partij 

o Beoordeling na uitvoering 
 

 

 

12 april 2022 
Vastgesteld door B&W  
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