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Agenda

1. Even voorstellen 

2. Nieuwe wet- en regelgeving:

• Wijziging Gids Proportionaliteit, o.a. m.b.t. rechtsverwerkingsclausules

• Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

3. Recente rechtspraak varia:

• Voortgang zaak Nederlandse woningbouwcorporaties

• HvJ EU 22 april 2021, C-537/19 (EC/Oostenrijk) 

• Hof Den Haag 20 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:638

4. Recente rechtspraak herstel van gebreken:

• Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:504

• Vzr. Rb. Limburg 25 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4312

• Vzr. Rb. Gldl. 11 juni 2021, C/05/386328 / KG ZA 21-114



1. Even voorstellen

• Advocaat vanaf 2001

• Sinds april jl. bij Hekkelman

• Nevenfuncties: o.a. secretaris bestuur NVvA; 
medeauteur T&C Aanbestedingsrecht Kluwer en Sdu
Commentaar Aanbestedingsrecht

• https://nl.linkedin.com/in/matthijs-mutsaers-6041752

https://nl.linkedin.com/in/matthijs-mutsaers-6041752


2. Nieuwe wet- en regelgeving



Wijziging Gids P, o.a. m.b.t. rechtsverwerkingsclausules (1)

• Huidige Gids P: 2e herziening januari 2020

• Bevat géén voorschriften m.b.t. rechtsverwerkingsclausules

• Adviescommissie Gids P 3 maart 2020 (o.a.):

• Daarom: voorstel tot aanpassing van o.a. hoofdstuk 4 Gids P

• Staatssecretaris neemt advies voor grootste deel over, zie:

• https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03129&di

d=2021D06875

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03129&did=2021D06875


Wijziging Gids P, o.a. m.b.t. rechtsverwerkingsclausules (2)

• Brief Staatssecretaris 28 april jl.: nog enkele wijzigingen Gids P gewenst, zie:

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/28/kamerbrief-over-

ontwerpbesluit-tot-wijziging-aanbestedingsbesluit-wegens-tekstwijziging-in-gids-

proportionaliteit-rechtsverwerkingsclausules

• M.n. ‘technische’ wijzigingen

• Ontwerpbesluit en nota van toelichting tot wijziging Aanbestedingsbesluit 

i.v.m. wijziging Gids P van 12 februari jl. blijven ongewijzigd

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/28/kamerbrief-over-ontwerpbesluit-tot-wijziging-aanbestedingsbesluit-wegens-tekstwijziging-in-gids-proportionaliteit-rechtsverwerkingsclausules


Wijziging Gids P, o.a. m.b.t. rechtsverwerkingsclausules (3)

Wijzigingen:

• Maar wat is nu concreet een ‘extreme’ toepassing van 

rechtsverwerkingsclausles?! 

• Uitgangspunt blijft: inschrijver moet proactief zijn 

• zie HvJ EU 12 februari 2004, C-230/02 (Grossmann)

• Inwerkingtreding Gids P 3e herziening per ?



Wijziging Gids P, o.a. m.b.t. rechtsverwerkingsclausules (4)

• NB! Nog veel meer veranderingen 

o.g.v. rechtsbescherming:



Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen 

Jeugdwet en Wmo 2015 (1)

Minister De Jonge:

• ”Minder markt, meer samenwerking. Daar gaat het om. Hoe minder tijd we 

opmaken aan papier en ingewikkelde aanbestedingen, hoe meer tijd er is voor 

zorg en samenwerking.”

• Onderzoek Deloitte: geen Europese markt voor jeugdzorg en maatschappelijke 

ondersteuning 

• Daarom: lancering wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen 

Jeugdwet en Wmo 2015 op 23 april jl.

• Zie:https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorst

eldetails&qry=wetsvoorstel%3A35816

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35816


Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen 

Jeugdwet en Wmo 2015 (2)

• Kern: EMVI-criterium geschrapt in art. 2.12 Jeugdwet en art. 2.6.4 Wmo 2015

• Gevolg: gemeenten niet langer verplicht om offertes te vragen en te 

beoordelen, indien wordt gekozen voor SAS-procedure (‘verlicht regime’)

• Door stellen van goede (minimum)kwaliteitseisen met daartegenover reële 

prijs en nadere selectie tóch goede prijs/kwaliteitverhouding 

• Mogelijke aanbestedingsprocedures in handreiking nader uit te werken 

(www.inkoopsociaaldomein.nl) 

• NB! Reguliere (Europese) aanbesteding en bijv. open house blijven mogelijk! 

http://www.inkoopsociaaldomein.nl/


3. Recente rechtspraak varia



Voortgang woningbouwcorporatie-zaak

• Inbreukprocedure ex art. 258 VWEU

• 2017: EC stelt Nederland in gebreke:

‘woningbouwcorporaties zijn 

publiekrechtelijke instellingen’ 

• 2019: aanvulling ingebrekestelling

• Nederland reageert schriftelijk

• 9 juni 2021: EC brengt ‘met redenen omkleed advies’ uit

• Nederland moet binnen twee maanden stappen zetten om 

aanbestedingsregels na te leven, anders naar HvJ EU! 



HvJ EU 22 april 2021, C-537/19 (1)

• Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd m.b.t. nog te realiseren 

kantoorgebouw tussen Wiener Wohnen en Vectigal Immobilien

• WW is gemeentelijk woningbedrijf en aanbestedende dienst

• EC: WW had moeten aanbesteden, want overheidsopdracht voor werken



HvJ EU 22 april 2021, C-537/19 (2)

• HvJ EU: verwerpt beroep

• Overheidsopdracht voor werken: werk dat voldoet aan eisen AD

• Huur van bestaand onroerend goed niet aanbestedingsplichtig

• Uitzondering kan ook gelden voor huur nog te realiseren gebouwen (r.o. 48)

• Eisencriterium veronderstelt beslissende invloed AD op ontwerp

• D.w.z.: op architectonische structuur gebouw, zoals afmetingen en de buiten-

en draagmuren ervan; wensen m.b.t. binneninrichting kunnen alleen 

beslissende invloed aantonen, als zij zich onderscheiden door hun specificiteit 

of omvang (r.o. 53)

• HvJ EU: beslissende invloed niet aangetoond door EC 



Hof Den Haag 20/4/’21, ECLI:NL:GHDHA:2021:638 (1)

• Aanbestedingsdocument:

“Opschortende termijn

Iedere Inschrijver c.q. belanghebbende die het met de gunningsbeslissing niet 

eens is, kan hierover een voorlopige voorziening vragen bij de bevoegde 

civiele rechter te Den Haag. Belanghebbende dient dit te vragen uiterlijk 20 

kalenderdagen na elektronische verzending van de gunningsbeslissing. Deze 

opschortende termijn is tevens een vervaltermijn. Ingeval Inschrijver een 

voorlopige voorziening vraagt, wordt Inschrijver verzocht een kopie van de 

dagvaarding aan Rijkswaterstaat op te sturen.”

• Gunningsbeslissing 12 oktober 2020 => laatste dag termijn = zondag 1 

november; dagvaarding betekend op 2 november 2020

• POLL: tijdig gedagvaard? 



Hof Den Haag 20/4/’21, ECLI:NL:GHDHA:2021:638 (2)

• Vzr. Rb. Den Haag: inschrijver te laat, niet-ontvankelijk

• RWS gunt definitief

• Inschrijver in hoger beroep en vordert oa. schorsing uitvoering ovk. 

• Hof Den Haag wijst vorderingen inschrijver toe, ondanks Xafax-arrest 

(ECLI:NL:HR:2016:2638)!

• HR in Xafax (kort samengevat): ingrijpen in ovk. in hoger beroep wegens 

strijd met aanbestedingsrecht slechts mogelijk o.g.v. art. 4.15 lid 1 AW2012 

en in andere gevallen enkel o.g.v. wilsgebreken en i.g.v. nietigheid of 

vernietigbaarheid ex art. 3:40 BW. Dit om evenwicht aan te brengen in 

betrokken belangen en ter voorkoming van langdurige onzekerheid

•



Hof Den Haag 20/4/’21, ECLI:NL:GHDHA:2021:638 (3)

• Hof Den Haag (r.o. 5.5 en 5.6):

“Het feit dat een vervaltermijn een ander karakter heeft dan de opschortende 

termijn doet aan het bovenstaande niet af omdat dat andere karakter niet in 

de weg staat aan de door Rijkswaterstaat gekozen gelijkschakeling van de 

lengte van de termijnen en omdat uit de tekst van de bepaling enig 

onderscheid ten aanzien van de lengte van de termijnen niet is af te leiden. 

Een normaal oplettende en redelijk geïnformeerde inschrijver mocht er 

daarom vanuit gaan dat de vervaltermijn qua lengte volledig gelijk zou zijn 

aan de opschortende termijn. Omdat de opschortende termijn volgens artikel 

1 lid 1 van de Algemene termijnenwet wordt verlengd tot de op een zondag 

volgende dag, geldt dit in dit geval ook voor de vervaltermijn. (…)”



Hof Den Haag 20/4/’21, ECLI:NL:GHDHA:2021:638 (4)

• Consequentie hiervan voor dit hoger beroep gelet op Xafax (r.o. 6.9):

“Rijkswaterstaat heeft weliswaar de uitkomst van het kort geding in eerste aanleg afgewacht, maar 

de voorzieningenrechter heeft, door Rijkswaterstaat te volgen in zijn betoog dat de vervaltermijn 

korter is dan de opschortende termijn, aan die opschortende termijn de effectieve werking 

ontnomen. Daardoor is voor [appellante] de weg naar een daadwerkelijke toetsing van haar 

bezwaren afgesneden. Dat is gerechtvaardigd in een situatie waarin die bezwaren te laat naar voren 

zijn gebracht, maar daarvan is in dit geval geen sprake. Het gaat hier om een situatie waarin de 

afgewezen inschrijver zijn bezwaren wel tijdig aan de voorzieningenrechter heeft voorgelegd, maar 

de voorzieningenrechter aan het toetsen van die bezwaren en de vordering tot het treffen van 

voorlopige maatregelen, niet is toegekomen. Van een doelmatige en effectieve rechtsbescherming 

voor de afgewezen inschrijver is dus geen sprake geweest.”

• Vraag: i.g.v. “échte” vervaltermijn i.c., dan wél doelmatige en effectieve 

rechtsbescherming?! 



Hof Den Haag 20/4/’21, ECLI:NL:GHDHA:2021:638 (5)

Advies: 

• Veiligste om einde vervaltermijn niet te laten eindigen op zater-, zon- en 

feestdagen!



4. Recente rechtspraak herstel van gebreken



Herstel van gebreken in de inschrijving (1)

Wettelijk kader algemeen:

• art. 2.55 AW2012: AD kan inschrijver verzoeken inschrijving nader toe te 

lichten of aan te vullen

• art. 2.102 lid 2 AW2012: AD kan inschrijver verzoeken bewijsstukken i.v.m. 

uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria aan te vullen of toe 

te lichten

• algemene beginselen (o.a. gelijkheid en proportionaliteit) deel 1 AW2012 en 

a.b.b.b. (o.a. zorgvuldigheid)



Herstel van gebreken in de inschrijving (2)

Wettelijk kader specifiek:

• ARW 2016: “In het geval van een gebrek in de eigen verklaring of in geval van een 

gebrek met betrekking tot de bewijsmiddelen stelt de aanbesteder de betreffende 

ondernemer in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 

werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. De 

aanbesteder verzendt dit bericht per fax of elektronisch bericht. Indien de aanbesteder 

het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het 

gebrek niet door het antwoord is hersteld, komt de ondernemer niet in aanmerking voor 

verdere deelname aan de procedure.”

• Gerechtshof Amsterdam, 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:304: “Dit 

artikel heeft weliswaar betrekking op bewijsstukken als bedoeld in de artikelen 2.7 tot 

en met 2.13 van de ARW 2005, doch dient naar 's hofs oordeel analoog te worden 

toegepast op soortgelijke gebreken in andere documenten teneinde recht te doen aan 

het zorgvuldigheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel (…).”



Herstel van gebreken in de inschrijving (3)

Jurisprudentie:

• Aanbestedende dienst moet uitgaan van inschrijving die is gedaan

• Gelijkheidsbeginsel verzet zich in beginsel tegen aanpassing of aanvulling

• Alleen in uitzonderlijke gevallen uitzondering op dit uitgangspunt HvJ EU 29 

maart 2012, C-599/10 (SAG)



Herstel van gebreken in de inschrijving (4)

Toegestaan:

• HvJ EU 29 maart 2012, C-599/10 (SAG):

- klaarblijkelijke eenvoudige precisering of kennelijke materiële fout 

- mits wijziging geen nieuwe inschrijving oplevert 

Niet toegestaan:

• HvJ EU 10 oktober 2013, C-336/12 (Manova). 

- ontbrekend stuk dat of ontbrekende informatie die (uitdrukkelijk) op 

straffe van uitsluiting moet worden verstrekt



Herstel van gebreken in de inschrijving (5)

Recente nationale rechtspraak: 

Vzr. Rb. Midden-Nederland, 10 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:504

• Feiten:

• Europese openbare aanbesteding gemeente Utrecht

• UEA onvolledig ingevuld

• Formulier ‘Opgave referenties’ onjuist ingevuld Geen automatische 

uitsluitingssanctie in stukken (?)

• Inschrijving uitgesloten  

• POLL: uitsluiting terecht?

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:504


Herstel van gebreken in de inschrijving (6)

Recente nationale rechtspraak: 

Vzr. Rb. Midden-Nederland, 10 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:504

• Oordeel (1):

• Rechter doet handreiking! Zie r.o. 3.3 t/m 3.8

• Zorgvuldigheidsbeginsel kan verplichten tot bieden herstelmogelijkheid:

• “Hoewel de aan een inschrijving gestelde eisen, voor zover deze rechtmatig 

zijn, nauwgezet – en in ieder geval voor alle inschrijvers gelijkelijk – moeten 

worden gehandhaafd, mag dit, gelet op het doel om de mededinging te 

bevorderen, niet uitmonden in formalisme waarbij te verregaande gevolgen 

verbonden worden aan zuivere vormfouten of onduidelijkheden.”

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:504


Herstel van gebreken in de inschrijving (7)

Recente nationale rechtspraak: 

Vzr. Rb. Midden-Nederland, 10 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:504

• Oordeel (2):

• I.i.g. uitsluiten als na voldoende zorgvuldig onderzoek blijkt dat in de 

inschrijvingsdocumenten, als geheel beschouwd, niet alle verlangde info is 

verstrekt die nodig is voor inhoudelijke beoordeling waarvan de juistheid -

t.t.v. sluiten uiterste inschrijftermijn - niet achteraf op objectieve manier kan 

worden aangetoond (r.o. 3.6)

• In andere gevallen kan zorgvuldigheid verplichten tot herstel, mits dit niet tot 

strijd met gelijkheid en transparantie leidt (r.o. 3.7)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:504


Herstel van gebreken in de inschrijving (8)

Recente nationale rechtspraak: 

Vzr. Rb. Midden-Nederland, 10 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:504

• Oordeel (3):

• T.a.v. niet invullen deel IIIB UEA: kennelijke vergissing + brief Belastingdienst 

waaruit bleek dat inschrijver materieel voldeed

• T.a.v. onvolledig invullen deel IIC UEA: naam onderaannemer behoefde daarin 

niet te worden ingevuld; bovendien bleek naam onderaannemer uit ander 

inschrijvingsstuk

• T.a.v. onjuist invullen formulier ‘Opgave referenties’: inschrijver had daar ‘ja’ 

moeten invullen + naam onderaannemer, maar uit andere 

inschrijvingsstukken bleek die info al

• NB! Gemeente had inschrijver ongelijk behandeld, want bij concurrent wél 

navraag gedaan

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:504


Herstel van gebreken in de inschrijving (9)

Recente nationale rechtspraak:

Vrz. Rb. Maastricht, 25 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4312

• Feiten:

• Europese aanbesteding gemeente Maastricht e.a.

• Inschrijver selecteert ‘auto’ als transportmiddel i.p.v. ‘truck 20T’ zoals geëist 

in PvE

• Tegelijk conformeert inschrijver zich aan alle eisen en voorwaarden door in te 

schrijven

• Inschrijving ongeldig verklaard geen herstel bieden doet afbreuk aan 

eerlijke mededinging

• POLL: uitsluiting terecht?

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:4312


Herstel van gebreken in de inschrijving (10)

Recente nationale rechtspraak:

Vrz. Rb. Maastricht, 25 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4312

• Oordeel:

• Herstelmogelijkheid had moeten worden geboden!

• Voorkomen van formalisme

• Rechter doet dezelfde handreiking als Utrechtse rechter (r.o. 4.5)

• Volgens rechter sprake van kennelijke vergissing, want geconformeerd aan 

eisen

• Beroep op Manova door gemeenten i.v.m. knock-out eisen in PvE wordt 

verworpen

• Géén oneigenlijk concurrentievoordeel i.g.v. herstel: reistijd truck aantoonbaar 

even lang als opgegeven reistijd auto (welke info van invloed was op te 

verkrijgen korting op inschrijfprijs!) => géén nieuwe inschrijving

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:4312


Herstel van gebreken in de inschrijving (11)

Recente nationale rechtspraak:

• Vzr. Rb. Gelderland, 11 juni 2021, n.n.g.

• Feiten:

• Nationale openbare aanbesteding cfm. ARW 2016

• UEA inschrijver ontbreekt, wel 2x UEA derde ingediend

• In leidraad: AD kan onvolledige inschrijving laten aanvullen

• Inschrijving terzijde gelegd

• POLL: terzijdelegging terecht?



Herstel van gebreken in de inschrijving (12)

Recente nationale rechtspraak:

• Vzr. Rb. Gelderland, 11 juni 2021, n.n.g.

• Oordeel:

• Gemeente had herstelmogelijkheid moeten bieden

• Géén automatische uitsluitingssanctie

• Sprake van uitzonderlijk/bijzonder geval:

• vergissing aannemelijk

• UEA inschrijver stond al klaar vóór uiterste inschrijftermijn

• Herstel leidt onder deze omstandigheden niet tot oneerlijke concurrentie



Herstel van gebreken in de inschrijving (13)

• Conclusies:

• Trend (?) om geen formalistische houding aan te nemen

• Voldoet de materiële inhoud van de inschrijving aan de eisen? 

• Zo ja, vormfouten herstellen als de informatie (elders) in de 

inschrijvingsdocumenten is opgenomen of daaruit is af te leiden. 

• Ook herstel als informatie geheel ontbreekt, als objectief kan worden 

vastgesteld dat deze informatie beschikbaar was vóór het sluiten van de 

inschrijftermijn

• Voorwaarde: géén expliciete uitsluitingssanctie gesteld

• Kortom: aanbestedende dienst heeft ‘onderzoeksplicht’, per geval een 

beoordeling/afweging maken

POLL: expliciete uitsluitingssanctie in aanbestedingsdocument aan te 

raden?



Vragen?



Contact
Matthijs Mutsaers

024 382 83 41 

m.mutsaers@hekkelman.nl


