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 Wat is er gebeurd? 

Een aanbestedende dienst is een aanbestedingsprocedure gestart voor ‘Enkelvoudige 

Specialistische Jeugdhulp’. De aanbestedende dienst heeft aangekondigd dat zij 

voornemens is een inschrijver uit te sluiten van de aanbesteding in verband met een 

ernstige fout in de uitoefening in de beroepsuitoefening (artikel 2.87 lid 1 sub c 

Aanbestedingswet 2012 (Aw)), omdat zij op basis van anonieme fraudemeldingen bij 

het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) ernstige risico-indicatoren ziet in het kader 

van integriteit van de inschrijver. De inschrijver kan zich hier niet in vinden en vindt het 

niet terecht dat zij op basis van anonieme meldingen bij het IKZ wordt uitgesloten zonder 

dat de melding verder is onderzocht. 

 

HET RESULTAAT 

• De voorzieningenrechter is van oordeel dat de aanbestedende dienst de inschrijver 

niet had mogen uitsluiten van de aanbesteding, omdat de aanbestedende dienst niet 

meer heeft dan vermoedens. Niet gebleken is dat die vermoedens nader zijn 

onderzocht, en zij kunnen dan ook niet leiden tot de conclusie dat de aanbestedende 

dienst aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een ernstige fout in de 

beroepsuitoefening. Ook is de inschrijver onvoldoende in de gelegenheid gesteld om 

te bewijzen dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om haar betrouwbaarheid 

te bewijzen (artikel 2.87a lid 1 Aw). 

BETEKENIS VOOR DE PRAKTIJK 

• Zorg dat je vermoedens van een ernstige fout ook aannemelijk kunt maken, je alleen 

fouten betrekt die zich in de drie jaar voorafgaand aan de inschrijving hebben 

voorgedaan (artikel 2.87 lid 1 sub c Aw) en dat je de inschrijver in de gelegenheid 

stelt om te bewijzen dat voldoende maatregelen zijn genomen om de 

betrouwbaarheid aan te tonen.  

Significant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied 

van aanbesteden. Deze keer een casus over vermoedens die geen reden zijn 

tot uitsluiting van een inschrijver wegens een ernstige fout. 
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