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 Wat is er gebeurd? 
Een aanbestedende dienst heeft een aanbesteding gepubliceerd voor het leveren van 

sanitaire voorzieningen inclusief bijbehorende dienstverlening. Naar aanleiding van een 

gegrond verklaarde klacht, heeft de aanbestedende dienst de opdracht bij (herziene) 

gunningsbeslissing gegund aan de partij die de klacht heeft ingediend. De partij die in 

eerste instantie voor gunning in aanmerking kwam, kan zich hier niet in vinden. De klacht 

die gegrond is verklaard, ziet op het onterecht niet verder beoordelen van een 

subgunningscriterium vanwege het niet aanleveren van alle gevraagde informatie op dit 

onderdeel. De gevraagde informatie was wel geüpload, maar niet op de wijze zoals 

vermeld in het calculatieblad. In deze procedure draait het om de vraag of het niet op de 

juiste plek uploaden van bepaalde informatie consequenties heeft.   

HET RESULTAAT 

• De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend. Een behoorlijk 
geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver zal het vermelde op het 
calculatieblad zo hebben begrepen dat het niet uploaden van de technische 
beschrijving op de juiste plek zou worden gesanctioneerd met het niet beoordelen 
van deze vraag. Er is geen ruimte voor een proportionaliteitstoets, omdat de 
aanbestedende dienst zelf deze sanctie heeft opgenomen die hierop ziet. Het is in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiende 
transparantiebeginsel om de sanctie in dat geval niet toe te passen. 

RELATIE TOT DE PRAKTIJK 

• Neem als aanbestedende dienst geen onnodig zware sancties op in de 
aanbestedingsdocumenten.  

• Houd je als aanbestedende dienst aan de sancties die je opneemt in de 
aanbestedingsdocumenten.  

• Zorg als inschrijver dat je de gevraagde informatie op de juiste plaats uploadt om 
sancties te voorkomen. 

Significant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied 

van aanbesteden. Deze keer een casus over consequenties bij het niet op de 

juiste plek uploaden van gevraagde informatie. 
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