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FACTSHEET 

Voorbeeld eisen 
 
In een aanbesteding kun je verschillende eisen stellen. Eisen of programma van eisen (PvE) 
hebben immers een knockout karakter. Dat betekent dat als een inschrijver er niet aan 
voldoet deze uitgesloten wordt van deelname. Pas als de inschrijver aan alle gestelde eisen 
voldoet kan je de inschrijving inhoudelijk beoordelen. 

Er zijn verschillende eisen die je moet benoemen; 

Uitsluitingsgronden 

Bij uitsluitingsgronden kijk je of een inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen. De 
uitsluitingsgronden benoemen persoonlijke omstandigheden van inschrijvers. Bijvoorbeeld: 

• Deelname aan criminele organisaties; 
• Witwaspraktijken; 
• Faillissement; 
• Surseance; 
• Fouten in de beroepsuitoefening, etc. 

Deze uitsluitingsgronden zijn algemeen en hebben geen betrekking op het duurzame 
karakter van de aanbieder. Voor meer informatie en voorbeelden hiervan zie: 
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/uitsluitingsgronden 

Geschiktheidseisen 

Geschiktheidseisen geven het niveau aan van de bekwaamheden die de aanbestedende 
dienst eist voor toelating tot de aanbestedingsprocedure. Bijvoorbeeld: 

• De economische en financiële draagkracht van de inschrijver; 
• De technische vakbekwaamheid/beroepsbekwaamheid van de inschrijver; 

Voorbeeld bepaling voor economische en financiële draagkracht: 

“Inschrijvers dienen adequaat verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid tot een 
bedrag van minimaal EUR 500.000 per gebeurtenis en EUR 1.000.000 per jaar en na 
gunning een recente polis of kopie van een polis over te leggen. Overigens volstaat ook 
een origineel certificaat van verzekering, afgegeven door de verzekeringsmaatschappij. In 
het geval van een samenwerkingsverband geldt deze eis voor alle combinanten 
afzonderlijk.” 

Technische vakbekwaamheid/beroepsbekwaamheid 

 Kerncompetenties die voor de opdracht essentieel zijn wil je onderbouwd zien door 
referenties van eerdere opdrachten. Bijvoorbeeld: 

• Het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval op ten minste [xxx] ophaallocaties van 
één opdrachtnemer. [relevant bij bundeling van meerdere scholen] 
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• Het gescheiden inzamelen en verwerken van PMD-afval, al dan niet nader gesplitst 
in meerdere stromen. 

• Het gescheiden inzamelen en verwerken van restafval. 
• Het gescheiden inzamelen en verwerken van GFT-afval. 
• Het gescheiden inzamelen en verwerken van papier en karton. 
• Het gescheiden inzamelen en verwerken van vertrouwelijke documenten of archief of 

gegevensdragers anderszins, minimaal conform DIN-norm 66399 (32757) - Klasse 3 
of gelijkwaardig. 

• Het leveren van inzamelmiddelen ten behoeve van meerdere afvalstromen die 
bronscheiding mogelijk maken, waaronder minimaal kunststof en metalen 
rolcontainers. 

• Het adviseren over de optimale afvalconfiguratie (aantal stromen, volumes, 
ledigingsfrequenties) aan een opdrachtgever met een locatie met minimaal 100 
gebruikers in het kader van een transitie naar bronscheiding. 

• Het adviseren over de communicatiestrategie en ter beschikking stellen van concrete 
communicatiemiddelen aan een organisatie met minimaal 100 gebruikers in het 
kader van een transitie naar bronscheiding. 

Duurzaamheidseisen 

 Aanvullend aan deze kerncompetenties kun je eisen stelle op het gebied van 
duurzaamheid. Omdat dit begrip wat algemeen is geven we hier voorbeelden voor 
transport, organisatie en monitoring. 

Voorbeeld bepalingen m.b.t. transport en inzamelmiddelen: 

• De inschrijver verzorgt het extern transport met vervoersmiddelen die tenminste aan 
de EURO 6-norm voldoen. 

• Alle voertuigen met een gewicht lichter dan of gelijk aan 3.500 kg die inschrijver 
voor de uitvoering van de opdracht gaat inzetten, dienen minimaal te voldoen aan 
de Europese emissiestandaard 6 (Euro VI). 

• Alle voertuigen met een gewicht zwaarder dan 3.500 kg die inschrijver voor de 
uitvoering van de opdracht gaat inzetten, dienen minimaal te voldoen aan de 
Europese emissiestandaard 5 (Euro V). 

• De Inschrijver voert alleen afvalstromen af die in een deugdelijk inzamelingsmiddel, 
conform wettelijke eisen, met de juiste etikettering worden aangeboden of bewust 
naast het inzamelingsmiddel (bijvoorbeeld omdat het inzamelingsmiddel vol is) zijn 
geplaatst. Fouten in aanlevering van de afvalstromen worden direct mondeling en 
binnen drie werkdagen schriftelijk aan de betreffende Deelnemer gemeld, zodat 
correctie kan plaatsvinden en herhaling kan worden voorkomen. 
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Voorbeeld bepalingen m.b.t. organisatie: 

• De inschrijver dient verantwoording af te leggen over de wijze hoe hij met afval 
omgaat. De opdrachtnemer doet dit door de benodigde bewijstukken hieromtrent 
te overleggen. In dit bewijs moet aantoonbaar zijn dat het afval op een zodanige 
wijze wordt verwerkt dat het milieu zo min mogelijk belast wordt en dat deze 
verwerkt worden of kunnen worden tot nieuwe grondstoffen. 

• De inschrijver beschikt minimaal over een geldig CO2-bewust certificaat op 
trede/niveau 3 (van de CO2-prestatieladder) 

• De inschrijver dient op het moment van de inschrijving in het bezit te zijn van een 
door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer aan 
kwaliteitsnormen inzake milieubeheer voldoet, te weten een geldig ISO 14001 
certificaat of aantoonbaar gelijkwaardig. 

• De inschrijver is verantwoordelijk voor een sluitende administratie met betrekking tot 
de afvalstromen. 

• Inschrijver is aansprakelijk voor de schade die is of zal ontstaan door het zijnerzijds 
niet naleven van de geldende milieuvoorschriften. Inschrijver staat ervoor in dat alle 
benodigde vergunningen zijn verkregen en dat al de benodigde 
vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. 

Voorbeeld bepalingen m.b.t. monitoring: 

• Gescheiden opgehaalde afvalstromen blijven van ophalen tot en met verwerking van 
elkaar gescheiden. 

• De Contractmanager wordt minimaal eenmaal per jaar op de locatie van 
• Opdrachtnemer uitgenodigd om te bekijken hoe de verwerking van afval wordt 

uitgevoerd. 
• Voorbeeld bepalingen m.b.t. verpakkingen: (sommige van deze bepalingen zijn ook 

te gebruiken voor andere leveranciers van goederen) 
• Alle door Inschrijver te leveren artikelen dienen te voldoen aan de Nederlandse 
• Arbowet- en regelgeving en de Nederlandse Milieuwet en regelgeving. Eventuele 
• Europese regelgeving omtrent Milieu- en arbeidsomstandigheden dient ook 

nageleefd te worden. 
• Bij aflevering van artikelen zorgt de Inschrijver ervoor dat deze deugdelijk verpakt 

zijn, dat de verpakking milieuvriendelijk is en dat deze voldoet aan de 
• EU-verpakkingsrichtlijn. 
• Inschrijver garandeert dat het besluit beheer verpakkingen papier en karton wordt 

nageleefd (dit is een vertaling van de EU-verpakkingsrichtlijn). Als dit besluit 
vernieuwd wordt, of indien soortgelijke besluiten worden afgesloten, is de Inschrijver 
verplicht ook dit vernieuwde besluit, of deze soortgelijke besluiten, na te leven. 

• Inschrijver gebruikt niet meer verpakkingen dan noodzakelijk is voor een kwalitatief 
goede aanlevering en ‘handling’ van de bestelde artikelen. 

• Inschrijver maakt bij voorkeur geen gebruik van verpakkingsmaterialen die PVC 
bevatten. 
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• Inschrijver streeft naar een zo laag mogelijk gewicht van de verpakkingsmaterialen in 
verband met de interne afvalverwerking. 

• Indien de Inschrijver gebruik maakt van kunststofverpakkingen zijn deze voorzien van 
het zogenoemde kringloopsymbool. 

Disclaimer 

De hier genoemde voorbeeldbepalingen komen uit aanbestedingen van afvalcontracten die allen rond de zomer 
van 2019 zijn gepubliceerd. Voor deze voorbeelden is gebruik gemaakt van teksten uit aanbestedingen van: 

• Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs Haarlem, Haarlemmermeer en omgeving 
(https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175926;section=1)  

• Schoolinkoop (https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171189;section=2)  
• Provincie Noord-Brabant (https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174236) 

Het kan zijn dat er bepaalde dubbelingen voorkomen, omdat een net andere bewoording voor hetzelfde 
probleem staat opgenomen. Deze bepalingen allemaal komen uit een uitgebreid voortraject en ieder heeft een 
eigen context. Klakkeloos overnemen van de bepalingen raden wij daarom niet aan. Denk goed na of de tekst 
past binnen de context van jouw situatie. De teksten zijn bedoeld als inspiratie voor de eigen uitvraag, en dus 
niet als de nieuwe norm. Inkopen blijft maatwerk! 

 


