
Aanbestedingsalert
Verkeerde naam in tendermodule, 
uitsluiting?

Significant Synergy deelt regelmatig interessante
jurisprudentie op het gebied van aanbesteden. Deze keer
een casus over het gebruiken van een verkeerde naam in
Negometrix.

De gemeente Venlo (hierna: de Gemeente), heeft een Europese aanbesteding 
gehouden met voorselectie voor sociale en specifieke diensten op sociaal-
maatschappelijk terrein. Gegadigden konden hun aanmeldingen indienen via 
de digitale tendermodule van Negometrix. 

Op 5 juli 2019 heeft de Gemeente per brief aan de combinatie Buurtteams 
medegedeeld dat zij samen met gegadigde RadarUitvoering wordt uitgenodigd 
tot het indienen van een Inschrijving. Per brief van 1 oktober 2019 deelt de 
Gemeente aan Buurtteams mede dat zij voornemens is de opdracht te gunnen 
aan Incluzio. Incluzio behoort tot hetzelfde concern als RadarUitvoering. 
Incluzio had zich in zowel de selectie- als gunningsfase ingeschreven, en alle 
documenten waren gesteld op naam van Incluzio. Als reden voor het feit dat in 
de brief van 5 juli 2019 de naam van RadarUitvoering is gebruikt, voert de 
Gemeente aan dat Incluzio voor de aanmelding gebruik heeft gemaakt van het 
Negometrix-account van RadarUitvoering. Hierdoor wordt in de brief de naam 
van de houder van het Negometrix account genoemd, in plaats van de naam 
van de daadwerkelijke inschrijver Incluzio. Buurtteams vordert hierom in kort 
geding dat de inschrijving van Incluzio ongeldig wordt verklaard.

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Voldoende aannemelijk is dat 
de vermelding van RadarUitvoering in de brief van 5 juli 2019 berust op een 
vergissing van de Gemeente en dat er vanuit moet worden gegaan dat de 
aanmelding in werkelijkheid is ingediend door Incluzio. Dit kan men vaststellen 
aan de hand van de onderdelen van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA). Deze is op naam van Incluzio ingediend bij de 
Gemeente. De inschrijving van Incluzio is niet ongeldig.

Juridisch gezien

Van belang is dat uit een aanmelding 

ondubbelzinnig blijkt wie deze heeft 

ingediend, ongeacht een account in een 

tendermodule. Indien dit het geval is, kan de 

aanmelding niet ongeldig worden verklaard. 

De ingediende stukken zijn leidend.

Algemeen:
De  voorzieningenrechter oordeelt dat: 

➢ Dat Incluzio het Negometrix account van 
RadarUitvoering gebruikt, heeft niet tot gevolg dat 
het UEA in feite door RadarUitvoering is ingediend;

➢ De Gemeente met de geopenbaarde onderdelen van 
het UEA, voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat 
de aanmelding door Incluzio is ingediend. De 
Gemeente kon wegens geheimhouding volstaan met 
het openbaren van deze onderdelen;

➢ Het account een medium is dat voor de aanmelding 
wordt gebruikt. Door wie de aanmelding wordt 
ingediend moet worden vastgesteld aan de hand van 
de aanmelding zelf.

In relatie tot de praktijk: 

✓ Let goed op wie de aanmelding heeft ingediend! Als 
uitgangspunt geldt dat de ingediende stukken, in het 
bijzonder het UEA, de naam vermelden van de 
daadwerkelijke gegadigde. Noem daarom die naam in je 
correspondentie met gegadigden, niet de naam van het 
account op de tendermodule;

✓ Ben je inschrijver of gegadigde? Maak het de 
aanbestedende dienst makkelijk en handel vanuit het 
account waarop je daadwerkelijk gaat inschrijven.

Het resultaat
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Contact
Heb je vragen, of behoefte aan advies? 

Mail ons via  
aanbestedingsvraagbaak@significant.nl
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