
Aanbestedingsalert
Verklaring beroep op derden en 
herstel

Significant Synergy deelt regelmatig interessante 
jurisprudentie op het gebied van aanbesteden. Deze keer 
een casus over de verklaring beroep op derden en herstel.

De gemeente Arnhem (hierna: de gemeente) heeft een nationale openbare 
aanbesteding georganiseerd voor het ‘meerjarig onderhoud van 
civieltechnische kunstwerken’. De eisende partij (hierna: eiser) heeft in haar 
inschrijving op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
aangegeven dat zij geen beroep doet op de draagkracht derden. Daarnaast 
ontbreekt haar ‘Verklaring beroep op derden’. Na inschrijving blijkt dat eiser 
wel degelijk een beroep wil doen op een derde, maar vergeten is dit aan te 
geven.  

Eiser wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding. De 
gemeente meent dat dit een gebrek is in de inschrijving dat zich niet leent voor 
herstel. Eiser beargumenteert in een kort geding dat zij in het bij haar 
ingediende plan van aanpak al een verwijzing heeft gemaakt naar een beroep 
op een derde. Namelijk ‘betonwerkzaamheden worden uitgevoerd door een 
BRL3201 gecertificeerd bedrijf’. Zij beroept zich bovendien op art. 2.21, lid 6 
ARW, waaruit volgt dat een herstelmogelijkheid geboden wordt bij een gebrek 
in het UEA. Zij meent derhalve onterecht van verdere deelname te zijn 
uitgesloten. 

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Voor zover verder uit het plan 
van aanpak zou blijken dat eiser gebruik maakt van een derde, staat nergens 
vermeld welke derde dit dan zou betreffen. Omdat het voor de gemeente niet 
duidelijk was dat eiser iets anders bedoelde, zou het herstel van de inschrijving 
niet slechts een eenvoudige precisering of verbetering van een gebrek zijn, 
maar een wezenlijke wijziging betreffen. 

Juridisch gezien

(i) De Aanbestedingswet 2012 staat er niet 

aan in de weg dat een inschrijving 

wordt verbeterd of aangevuld, met 

name als het om een eenvoudige 

precisering gaat of om kennelijk 

materiele fouten te herstellen.

(ii) Het mag er echter niet toe leiden dat in 

werkelijkheid een nieuwe inschrijving 

wordt ingediend.

Algemeen:
De voorzieningenrechter oordeelt dat: 
➢ De mogelijkheid blijft bestaan dat eiser op het 

moment van inschrijving niet van plan was een derde 
in te schakelen, maar daartoe na inschrijving alsnog 
besloten heeft;

➢ Voor zover uit het plan van aanpak zou blijken dat 
eiser gebruik maakt van een derde, staat nergens 
vermeld welke derde dit dan zou betreffen;

➢ Het toestaan van herstel zou ertoe leiden dat eiser 
alsnog gebruik mag maken van een derde en dat zou 
eerder lijken op het indienen van een nieuwe 
inschrijving; 

➢ Het beroep op art. 2.21, lid 6 ARW gaat niet op. Nu er 
geen sprake is van een herstelbaar gebrek.

In relatie tot de praktijk: 
✓ Vermeld in de aanbestedingsstukken dat inschrijvers op 

het UEA moeten vermelden of- en zo ja op welke 
derden zij een beroep doen;

✓ Indien een inschrijver toch nalaat te vermelden dat hij 
een beroep doet op een onderaannemer zijn er geen 
mogelijkheden meer tot herstel. 

Het resultaat
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