
Aanbestedingsalert
Te laat ingediende gedragsverklaring 
aanbesteden

Significant Synergy deelt regelmatig interessante
jurisprudentie op het gebied van aanbesteden. Deze keer
een casus over een te laat ingediende gedragsverklaring
aanbesteden.

De provincie heeft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
georganiseerd om een contract te kunnen sluiten voor het onderhoud van de 
glasvezelinfrastructuur ten behoeve van bruggen en sluizen. Op de 
aanbestedingsprocedure zijn de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) en het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. De 
onderneming R. heeft na een uitnodiging daartoe een inschrijving ingediend. 
Zij heeft bij de inschrijving echter geen gedragsverklaring aanbesteden (GVA) 
ingediend, waar de provincie wel om heeft gevraagd. Om deze reden heeft de 
provincie de inschrijving van R. als ongeldig terzijde gelegd. 

R. is het niet eens met de uitsluiting. Zij stelt dat de wijze waarop zij de 
aanbestedingsstukken heeft begrepen in lijn is met artikel 7.10.2 ARW 2016. 
Daarin is bepaald dat de aanbesteder niet verlangt dat een onderneming bij 
haar inschrijving gegevens en inlichtingen op een andere wijze verstrekt, als 
deze gegevens en inlichtingen in het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) kunnen worden gevraagd. R. stelt dat de GVA is 
bedoeld als bewijs dat geen van de door de provincie gehanteerde 
uitsluitingsgronden op haar van toepassing zijn. Dit verklaart R. ook in het UEA. 
De GVA geeft dus inlichtingen die de provincie ook uit het UEA kan verkrijgen. 
Als uitgangspunt geldt daarom dat de provincie in de inschrijving genoegen 
moet nemen met het UEA en alleen van de inschrijver die in aanmerking komt 
voor gunning een GVA mag verlangen.

De voorzieningenrechter gaat hierin niet mee. 

Juridisch gezien

• Aanbesteders mogen gemotiveerd 

afwijken van de voorschriften uit 

het ARW 2016. Dit vloeit voort uit 

artikel 1.22 van de 

Aanbestedingswet 2012.

Algemeen:
De  voorzieningenrechter oordeelt dat: 

➢ Op grond van artikel 1.22 Aw 2012 mag een 
aanbestedende dienst gemotiveerd afwijken van 
voorschriften uit het ARW 2016. De provincie heeft in 
dit geval gemotiveerd waarom zij al bij inschrijving 
over de GVA wilde beschikken. Zij voldoet daarmee 
aan artikel 1.22 Aw 2012.

In relatie tot de praktijk: 

✓ Als je een inschrijver bent, zorg dan dat je alle 
gevraagde documenten op tijd aanlevert. Als je niet 
zeker weet of/hoe een bepaald document moet 
worden aangeleverd, vraag dit dan in het kader van de 
nota van inlichtingen.

✓ Als je een aanbesteder bent die gebruikmaakt van het 
ARW 2016 maar afwijkt van een of meer bepalingen 
daarin, motiveer dit dan goed!

Het resultaat

Handig

De volledige uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl
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Contact
Heb je vragen of behoefte aan advies? 

Mail ons via  
aanbestedingsvraagbaak@significant.nl
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