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Artikel 2.109a Aw 2012

Een mooi voorbeeld van een wetsartikel dat velen voor 
raadselen kan plaatsen is artikel 2.109a Aw 2012. Dit arti-
kel beschrijft de procedure die een inschrijver kan volgen 
wanneer kort voor het verstrijken van de uiterste termijn 
van inschrijving er een storing optreedt in het voorgeschre-
ven digitale platform. Hij moet dan vóór het verstrijken 
van die termijn een versleutelde waarde van zijn inschrij-
ving naar de aanbestedende dienst sturen, onder vermel-
ding van het toegepaste algoritme, en vervolgens binnen 
één werkdag na het verstrijken van die termijn die inschrij-
ving opsturen. Blijkt de versleutelde waarde overeen te 
stemmen met de aldus ontvangen inschrijving, dan wordt 
deze aangemerkt als tijdig te zijn ontvangen. Die versleu-
telde waarde is een zogenaamde hash-waarde die met een 
digitale tool kan worden berekend. Een bekend voorbeeld 
van zo’n algoritme is SHA-256,2 dat wordt aanbevolen 
in een recent in Tender Nieuwsbrief verschenen artikel, 
waarin de details van de procedure worden beschreven.3

Een eerste probleem dat grote juridische gevolgen kan 
hebben is dat in de Memorie van Toelichting bij dit wets-
artikel zeven algoritmen genoemd worden waarvan er drie 

1 Mr. A.W. van Wijngaarden, ‘Hoe ver reikt het per 1 juli 2017 verplichte 
elektronisch aanbesteden?’, Tender Nieuwsbrief 2017, nr. 5, p. 1, 2, 8.

2 SHA staat voor ‘Secure Hash Algorithm’, een verzameling gerelateerde 
cryptografische hash-functies, ontworpen door de Amerikaanse National 
Security Agency (Wikipedia).

3 T.H. Chen, ‘Wat te doen bij een storing van het digitale aanbestedings-
platform?’, Tender Nieuwsbrief 2017, nr. 2, p. 4-5.

niet veilig zijn.4 Zou een inschrijver afgaan op die Memorie 
van Toelichting en een van die drie onveilige algoritmen 
gebruiken, dan kan met cryptografische methoden niet 
onomstotelijk worden vastgesteld dat hij zijn inschrijving 
na de uiterste termijn niet gewijzigd heeft en zou deze 
strikt genomen afgewezen moeten worden. Hier zien we 
een voorbeeld van de dynamiek van de digitale wereld: 
wat gisteren nog standaard en veilig was, kan overmor-
gen ineens onveilig blijken. Overigens had de wetgever dit 
kunnen weten, want de onveiligheid van die drie algorit-
men is vele jaren geleden al opgemerkt.

Versiebeheer

Een van de meest essentiële eisen die men aan een digitale 
omgeving moet stellen is dat er een deugdelijk versiebeheer 
wordt toegepast. Een simpel voorbeeld – dat meestal geen 
problemen zal opleveren – is het digitale invulformulier 
voor de inkomstenbelasting. Doet men aangifte voor het 
jaar 2016, dan moet uiteraard de versie van 2016 gebruikt 
worden, anders kloppen de tarieven niet. Dit is een makke-
lijk voorbeeld, want er is precies één versie per kalender-
jaar. Citeert men echter uit bijvoorbeeld Wikipedia, dan 
heeft men weinig zekerheid dat het citaat een jaar later nog 
ongewijzigd is. Het Handelsregister houdt keurig een histo-
rie bij, zodat men altijd kan vaststellen of een bepaalde 
persoon op een bepaalde datum een bevoegd bestuurder 
van een vennootschap is. Maar hoeveel inkopers zullen 
zich bewust zijn van de versie van TenderNed die zij 

4 Kamerstukken II, 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 78. De algoritmen RIPEMD-160, 
RIPEMD-128 en SHA-1 zijn door wiskundigen ‘gekraakt’, zie Xiaoyun 
Wang, Dengguo Feng, Xuejia Lai, Hongbo Yu, Collisions for Hash Functions 
MD4, MD5, HAVAL-128 and RIPEMD, 17 augustus 2004.

Sinds 1 april 2013 is het plaatsen van aankondigingen met TenderNed verplicht en sinds 1 juli 2017 is volledig 
digitaal aanbesteden verplicht. Hoe ver die plicht reikt is kort geleden door Van Wijngaarden beschreven.1 
Voor juristen en inkopers die niet zo handig zijn met computers kan digitaal aanbesteden lastig zijn. Maar 
ook voor iemand die handig is met ICT-applicaties blijkt het lang niet altijd even eenvoudig om de regels 
correct toe te passen. Grootste probleem is dat de digitale wereld letterlijk dynamisch is en men in een 
digitale omgeving daardoor lang niet altijd zekerheid heeft omtrent de authenticiteit van documenten. In dit 
artikel wordt aan de hand van enkele voorbeelden gewezen op diverse onverwachte problemen die men in 
de praktijk kan tegenkomen en hun juridische consequenties. \ 
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gebruiken bij hun digitale procedure? Hoe zou een inkoper 
trouwens moeten ontdekken met welke versie hij werkt? 
Op de website van TenderNed staan niet minder dan 30 
documenten met titels uiteenlopend van “Verbeteringen 
TenderNed januari 2015” tot “Verbeteringen TenderNed 
22 juli 2017”. Dus gaat het om minstens evenzo vele versies 
van TenderNed die de afgelopen jaren zijn gebruikt. In dat 
laatste document staat bijvoorbeeld vermeld: “Verder zijn 
er nog 2 bugs opgelost”, maar wordt niet gezegd om welke 
bugs het gaat. Dan wordt het wel erg lastig om te achter-
halen wat precies de eigenschappen waren van de versie die 
men heeft gebruikt.

Aankondiging van vrijwillige transparantie 
vooraf

Bij wijze van voorbeeld worden hieronder enkele eigen-
schappen van het formulier voor het opstellen van een 
aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf bespro-
ken. Juist bij dit formulier zijn die digitale eigenschappen 
van groot belang, omdat er immers geen aanbestedingsstuk-
ken zijn waarin de aanbestedende dienst fouten kan herstel-
len of een nadere toelichting op de procedure kan geven. 
Kijkt men in TED naar een aankondiging die gepubliceerd 
is op 4 maart 2017, dan zien we dat de titel van veld V.2.1 
als volgt luidt: “Datum van de beslissing tot gunning van 
de opdracht:”. Kijkt men naar dezelfde aankondiging in 
TenderNed, dan ziet men als titel van ditzelfde veld ineens: 
“Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit 
tot gunning van de concessieovereenkomst:”. Duidelijk is 
dat de titel in TenderNed niet correct kan zijn, want er is 
nog geen contract getekend en in casu gaat het ook niet om 
een concessieovereenkomst. Ook is het merkwaardig dat er 
enerzijds gesproken wordt over een datum van sluiting van 
de overeenkomst en anderzijds over een besluit tot gunning 
van een concessieovereenkomst. Dat zijn toch volstrekt 
onvergelijkbare grootheden?

Nu moet men weten dat de genoemde titels vaste teksten 
zijn, waar de inkoper geen invloed op kan uitoefenen. Hij 
moet bij het invullen van het formulier eenvoudig uitgaan 
van de voorgedrukte titel van het veld. En hij kan trou-
wens alleen een datum invullen die niet in de toekomst ligt. 
Dus het invullen van een datum waarop men beoogt het 
contract te sluiten is eenvoudig onmogelijk. Duidelijk is 
dat op het tijdstip van invullen van dit formulier de aanbe-
stedende dienst een voornemen heeft om een contract te 
sluiten, wat men zonder de waarheid geweld aan te doen, 
kan betitelen als ‘beslissing tot gunning’. TED bevat dus de 
juiste titel van dit veld. Die datum heeft overigens ook geen 
juridische consequenties, want de enige datum die telt is de 
datum van publicatie van de aankondiging in TED. Op die 
datum gaat de wettelijke termijn van 20 dagen lopen.5

5 Artikel 4.16 lid 1 sub c Aw 2012.

Kijken we nu naar de officiële documentatie van dit 
formulier,6 dan zien we in de template van dit formulier 
dat dit veld het Label “date_award_contract_concess” 
heeft. En in het bijbehorende Excel bestand (dat 619 labels 
in 24 talen bevat) zien we dat bij dit label de genoemde 
titel uit TenderNed staat. TenderNed heeft zich dus keurig 
gehouden aan de voorschriften van de EU, maar kenne-
lijk is er ergens in Brussel of Luxemburg iemand wakker 
geworden die de fout heeft gecorrigeerd, zodat deze niet in 
TED verschijnt. Helaas heeft die persoon vergeten om een 
nieuwe versie van de documentatie op te stellen, waardoor 
TenderNed de fout niet kan corrigeren.7

Een vervelend gebrek van de template van het formulier is 
dat het de inkoper dwingt om een gunningscriterium in te 
vullen. Wanneer het gaat om Richtlijn 2014/24/EU of Richt-
lijn 2014/25/EU heeft de inkoper de keuze uit Kwaliteitscri-
terium, Kostencriterium of Prijs. In het geval van Richtlijn 
2014/23/EU zal hij de criteria in afnemende volgorde van 
belangrijkheid moeten opsommen.8 Gelukkig speelt dit 
(doorgaans onzinnige) gunningscriterium geen rol wanneer 
de aanbestedende dienst uit voorzorg tegen een actie tot 
vernietiging van de overeenkomst overgaat tot het publi-
ceren van een aankondiging van vrijwillige transparantie 
vooraf. Maar het brengt de jurist wel op de niet onlogische 
gedachte dat de personen die dit soort formulieren ontwer-
pen niet helemaal lijken te begrijpen waarmee ze bezig zijn.

Opstellen van een aankondiging van vrijwillige 
transparantie in CTMSolution

Diverse aanbestedende diensten gebruiken andere tools 
voor digitaal aanbesteden, zoals CTMSolution.9 In het 
hiernavolgende is gebruik gemaakt van CTM op basis van 
Richtlijn 2014/25/EU, dus voor een speciale-sectorbedrijf. 
Wanneer men een aankondiging van vrijwillige transparan-
tie vooraf met behulp van dit platform wil publiceren, is de 
eerste belangrijke vraag: Welke procedure is van toepassing?  
Hier heeft de inkoper de keus uit twee mogelijkheden:
1. Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekend-
making van een oproep tot mededinging in het Publicatie-
blad van de Europese Unie in onderstaande gevallen; en
2. ProcTypeNegotiateWoCall.
Dit laatste is bepaald een cryptische tekst, zeker wanneer 
men geen ervaring met ICT heeft. Hier maakt de program-
meur het de inkoper bepaald niet gemakkelijk om de juiste 
procedure te kiezen, temeer daar na de gemaakte keus er 
geen weg terug is en men helemaal opnieuw moet begin-
nen als men halverwege ontdekt de verkeerde procedure te 

6 Zie http://publications.europa.eu/mdr/eprocurement/ted/index.html 
(met dank aan mr. Jacobien Muntz-Beekhuis van TenderNed).

7 eSenders als TenderNed zijn (uiteraard) verplicht om de documentatie 
van de EU nauwgezet toe te passen, anders wordt het natuurlijk een 
chaos.

8 Artikel 2a.50 lid 5 Aw 2012.
9 Ik beschik alleen over een account in CTM; niet gezegd is dat dit aanbe-

stedingsplatform beter of slechter zou zijn dan andere. Daar kunnen ook 
fouten in zitten.
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hebben gekozen. Kijken we naar de officiële template van 
de EU, dan zijn er vijf mogelijkheden voor het kiezen van 
de procedure:
1. <<proctype_negotiated_wo_pub>> (<<H_award_

accordance_201424>>)10

2. <<proctype_negotiated_wo_call>> (<<H_award_
accordance_201425>>)11

3. <<proctype_negotiated_wo_notice>> (<<H_award_
accordance_200981>>)12

4. <<proctype_concession_wo_pub>> (<<H_award_
accordance_201423>>)13

5. <<award_wo_prior_pub_d1>> (<<H_complete_d_p2>>)14

Deze vijf labels komen ook allemaal voor in het formulier 
van eNotices, dat voor al die richtlijnen hetzelfde is, maar 
uiteraard wel met verschillende menukeuzes. In het Excel-
bestand “Forms labels R2.09.xlsx” van de EU worden die 
labels in 24 talen beschreven. Niet erg duidelijk is dus wat 
het verschil is tussen beide mogelijke procedures. Maar als 
we in Richtlijn 2014/25/EU kijken, zien we dat de eerste 
procedure die in CTM gekozen kan worden (nr. 5 in de 
template) – onderhandse gunning – hoort bij een niet in 
de richtlijn opgenomen procedure, terwijl de tweede proce-
dure – onderhandelingsprocedure (nr. 2 in de template) – 
hoort bij artikel 50 (artikelen 3.36 t/m 3.38 Aw 2012).15 
Bovendien maakt het voor het vervolg een groot verschil 
welke van de twee mogelijkheden men gekozen heeft.

In het eerste geval verschijnt namelijk bij het belangrijk-
ste veld – de motivering voor de keuze van het volgen van 
een gunning zonder voorafgaande mededeling – slechts één 
mogelijke grond: “De aanbesteding valt buiten het toepas-
singsgebied van de richtlijn”, waarna men in een vrij veld 
dit kan toelichten. Bijzonder misleidend is dat het label van 
het veld spreekt over “in onderstaande gevallen”, terwijl er 
later helemaal geen onderstaande gevallen verschijnen in 
het formulier. De Commissie heeft er in dit geval dus voor 
gekozen om niet alle mogelijke gevallen waarin de richtlijn 
niet van toepassing is op te sommen. Wellicht omdat die 
mogelijkheden niet limitatief zijn en bovendien de geval-
len die wel expliciet in de richtlijn beschreven worden zeer 

10 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
11 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededin-

ging.
12 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondi-

ging van een opdracht.
13 Gunning van een concessieovereenkomst zonder voorafgaande bekend-

making van een concessieaankondiging.
14 Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een 

oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in 
onderstaande gevallen.

15 In eNotices wordt na dit label ter verduidelijking dan ook toegevoegd 
“(in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU)”, maar die 
verduidelijking – die natuurlijk heel veel helpt – ontbreekt in CTM (omdat 
die toevoeging ontbreekt in het officiële label van de EU).

divers zijn en op vele plaatsen in de richtlijn aangetroffen 
worden.16

In het tweede geval heeft de inkoper een hele waslijst aan 
mogelijkheden (die men overigens eerder bij de eerstge-
noemde procedure zou verwachten, omdat daar gesproken 
wordt over “onderstaande gevallen”):

 – Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming 
in het kader van een procedure met een voorafgaande op-
roep tot mededinging.

 – De opdracht is uitsluitend bedoeld voor onderzoek, proef-
neming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de 
richtlijn vermelde voorwaarden.

 – De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende 
reden alleen door een bepaalde ondernemer worden ver-
richt:

 – geen mededinging om technische redenen;
 – aanbesteding met als doel het vervaardigen of ver-

werven van een uniek kunstwerk of het leveren van 
een unieke artistieke prestatie;

 – bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip 
van intellectuele-eigendomsrechten.

 – Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de 
aanbestedende instantie niet konden worden voorzien, vol-
gens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden.

 – Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leveran-
cier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voor-
waarden.

 – Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en 
aangekochte goederen.

 – Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gun-
stige voorwaarden.

 – Gelegenheidsaankopen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een bijzonder voordelige gelegenheid tot aankopen die van 
korte duur is en waarbij de te betalen prijs aanzienlijk lager 
ligt dan normaal op de markt het geval is.

Deze gronden geven niet alle uitzonderingen op de aanbe-
stedingsplicht die in artikel 50 Richtlijn 2014/25/EU (de 
artikelen 3.36 t/m 3.38 Aw 2012) worden opgesomd. Wat 
ontbreekt zijn twee gronden 1) opdrachten voor werken of 
diensten die een herhaling vormen van soortgelijke eerdere 
opdrachten17 en 2) opdrachten voor diensten die voort-
vloeien uit een prijsvraag.18

Bij bestudering van de lijst met mogelijke gronden voor 
toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder voor-
afgaande oproep tot mededinging blijkt dat de template 
van het formulier, zoals officieel vastgesteld door de EU, 
uitgaat van de onderstaande gronden:

 

16 Ik vond de volgende artikelen waarin het toepassingsgebied van Richtlijn 
2014/25/EU aan de orde komt: artikel 1 lid 6, artikelen 8 t/m 16, artikel 18 
t/m 24, artikel 27, artikel 28, artikel 34, artikel 35 en artikel 95. En dan zal 
ik waarschijnlijk wel iets over het hoofd hebben gezien.

17 Artikel 3.38 lid 1 sub a Aw 2012, artikel 50 sub f ) Richtlijn 2014/25/EU.
18 Artikel 3.38 lid 1 sub e Aw 2012, artikel 50 sub j) Richtlijn 2014/25/EU.
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<<d_no_tenders_in_response>>
 <<d_proc_open>>
 <<d_proc_restricted>>
 <<d_manuf_for_research>> (<<H_d_supplies_only>>)
 <<d_can_provided_only>>:
 <<d_technical>>
 <<d_artistic>>
 <<d_protect_rights>>
 <<d_extreme_urgency_ca>>
 <<d_addit_ordered>>
 <<d_repetition_existing>>
 <<d_service_contract>>
 <<d_commodity_market>>
 <<d_advantageous_terms>>
 <<d_from_winding_supplier>>
 <<d_from_receivers>>

Als we in het Excelbestand zoeken naar het label <d_repe-
tition_existing>, dan staat daarbij de Nederlandse tekst: 
“Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van 
bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de 
in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden”. Hier lijkt 
CTM dus een foutje te hebben gemaakt door deze grond 
niet op te nemen in de lijst. Echter, ook in eNotices, de 
officiële webapplicatie van de EU voor het aanmaken van 
aankondigingen, ontbreekt deze grond. En de laatste grond, 
een vervolgopdracht na een prijsvraag, ontbreekt zowel in 
CTM, het Excelbestand van de EU als in eNotices. Overi-
gens kan men zich voorstellen dat bij het implementeren 
van 619 labels in 20 formulieren en in 24 talen er af en toe 
een foutje gemaakt wordt door een jurist of een program-
meur.
Wie een aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf 
van een herhalingsopdracht of een vervolgopdracht na 
een prijsvraag wil publiceren, zal dus een valse verklaring 
moeten afleggen. Want het is verplicht om minstens één 
grond van de lijst aan te vinken. Die valse verklaring kan 
dan wel ontkracht worden in het vrije veld waarin de moti-
vering in eigen woorden kan worden toegelicht, maar fraai 
is dit allerminst.

Een vervelend foutje in CTM is dat in veld II.1.7 Totale 
waarde van de aanbesteding de volgende vraag verschijnt:

Stemt u in met publicatie? *
 ja  neen

(De ster geeft aan dat invullen verplicht is.) Waarna men 
ongeacht het antwoord een bedrag moet invullen. De inko-
per die “neen” heeft aangevinkt zal vermoedelijk denken dat 
het bedrag alleen aan de Commissie bekend gemaakt wordt 
(voor statistische doeleinden) en ziet ook tot zijn genoe-
gen dat bedrag niet verschijnen in het pdf-bestand van de 
aankondiging dat hij in CTM maakt. Echter, in TenderNed 
(maar niet in TED) blijkt dat bedrag toch te worden gepu-

bliceerd. Bij bestudering van de officiële template van het 
formulier lijkt het erop dat CTM het verkeerd heeft gedaan, 
want de ja/nee vraag staat niet in de template (maar wordt 
kennelijk wel doorgegeven aan TED).

Aankondiging van een wijziging

Ook het nieuwe formulier voor het publiceren van een 
aankondiging van een wijziging is belangrijk, omdat er 
ook hier doorgaans geen aanbestedingsstukken zijn waarin 
eventuele fouten in het formulier gecorrigeerd kunnen 
worden. Het grootste probleem van dit formulier is dat 
het in TenderNed en in de diverse aanbestedingsplatforms 
alleen ingevuld kan worden wanneer de oorspronkelijke 
opdracht – die gewijzigd wordt – met dat platform digi-
taal is aanbesteed.19 Vanuit het standpunt van een ICT’er 
wellicht een logische gedachte, maar de jurist die bij wijzi-
gingen meteen denkt aan het arrest Pressetext Nachrichten-
agentur (HvJ EG 19 juni 2008, C-454/06), weet dat het 
ook mogelijk is dat een opdracht die nooit aanbesteed is, 
wordt gewijzigd. In het Pressetext-arrest ging het om een 
opdracht die in 1994 was gegund toen Oostenrijk nog geen 
EU-lidstaat was, die omstreeks 2000 werd gewijzigd. Ook 
is het natuurlijk mogelijk dat een opdracht die vóór 1 juli 
2017 is aanbesteed op papier wordt gewijzigd.
Doet zich een wijziging van een opdracht voor die niet digi-
taal is aanbesteed, dan heeft de aanbestedende dienst de 
keuze uit twee weinig aantrekkelijke opties:
1. Met eNotices de aankondiging rechtstreeks in TED publi-

ceren; of
2. Met een ander formulier dat wel beschikbaar is de wijziging 

aankondigen.
Beide opties zijn in strijd met de Aanbestedingswet 2012, 
want krachtens artikel 2.163d lid 5 Aw 2012 moet de 
aankondiging op TenderNed gepubliceerd worden en lid 6 
van dat artikel schrijft voor dat het bijbehorende formu-
lier moet worden gebruikt. De wet verplicht aanbestedende 
diensten dus om iets te doen wat onmogelijk is.

Het invullen van het formulier in eNotices gaat vlot en kost 
weinig moeite. Er is geen probleem bij het motiveren van de 
wijziging, want de twee mogelijke redenen voor een wijzi-
ging die gepubliceerd moet worden, worden in het formu-
lier genoemd:
1. Aanvullende werken, diensten of leveringen met verwijzing 

naar de drie artikelen in de drie aanbestedingsrichtlijnen; of
2. Onvoorziene omstandigheden, eveneens met verwijzing 

naar de diverse artikelen in de richtlijnen.
Dit zijn dus de redenen die genoemd worden in de artikelen 
2.163d en 2.163e Aw 2012. Een mogelijke oplossing zou 
kunnen zijn dat men na de publicatie in TED in Tender-
Ned de aankondiging van een gegunde opdracht publiceert 
waarin wordt verwezen naar de aankondiging in TED. 
Beter is het natuurlijk als de aanbestedingsplatforms dit 
formulier als los in te vullen formulier beschikbaar stellen.

19 In Aanbestedingskalender is het formulier zelfs in het geheel niet be-
schikbaar.
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Het logboek van CTM

Net als vrijwel alle ICT-applicaties heeft CTM een logboek 
waarin belangrijke gebeurtenissen worden vastgelegd. Zo 
kan de inkoper zien op welke datum en tijdstip een mede-
werker van een inschrijver een document heeft gedownload 
of geüpload en ook wanneer hij een vraag heeft beantwoord. 
Ook kan hij zien of en wanneer een bericht is gelezen en 
door wie. Omgekeerd ziet de inschrijver welke inkopers 
zijn berichten hebben gelezen en wanneer dat is gebeurd. 
Dat is allemaal vreselijk handig, maar de vraag is wel of 
dit niet veel te ver gaat. De inschrijver heeft immers recht 
op anonimiteit en zou benadeeld kunnen worden wanneer 
hij als gevolg van aarzelingen of interne afstemming voor 
het sluitingstijdstip meerdere keren een document uploadt 
en weer verwijdert. De inkoper zal dan wellicht meer dan 
anders vermoeden dat er een probleem met de inschrijving 
is en bij de beoordeling van de inschrijving mogelijk enigs-
zins vooringenomen zijn.
In TenderNed is dit allemaal niet mogelijk en dat is onge-
twijfeld vanuit juridisch oogpunt veel beter.

Het Europees Uniform Aanbestedingsdocument 
(UEA)

Op de website van de Commissie vindt men het digitaal 
in te vullen UEA. Dat formulier, dat conform Verordening 
(EU) 2016/7 vanaf 18 april 2016 gebruikt moest kunnen 
worden, was op die datum alleen beschikbaar in een bèta-
versie die wemelde van de fouten.20 Deel IV, Selectiecrite-
ria, was zelfs dermate slecht geïmplementeerd dat dat deel 
totaal onbruikbaar was, alleen al omdat het onmogelijk 
bleek bepaalde bedragen in te vullen. Voor het ministerie 
van Economische Zaken was dat zelfs aanleiding om in de 
eigen versie van het UEA, die door PIANOo is opgesteld, 
deel IV geheel weg te laten (wat kan omdat dit deel niet 
verplicht ingevuld moet worden). Een verstandige beslis-
sing die ondernemers heel veel tijd bespaart.
Inmiddels is de versie van de Commissie sterk verbeterd, 
al zitten er nog wel rare dingen in, zoals de instructie 
“Beschrijf de genomen maatregelen” die te pas maar vooral 
heel vaak te onpas wordt vermeld bij in te vullen gegevens. 
Bijvoorbeeld bij het beschrijven van de ‘outillage, mate-
rieel en technische uitrusting’ is deze instructie bepaald 
misplaatst. In de Engelstalige versie van het formulier staat 
dan ook terecht de instructie “Please describe them”.21 
De versie van de Commissie heeft drie voordelen boven de 
versie van PIANOo:
1. Het formulier kan hergebruikt worden: een ondernemer 

kan de ingevulde gegevens opslaan en importeren wanneer 
hij opnieuw een UEA moet invullen. Dat scheelt heel veel 

20 Ik heb daar reeds eerder op gewezen in mijn Redactioneel bij TA 2016/6.
21 In het Frans staat er “Veuillez les décrire”. Interessant is dat in het Duits 

meerdere instructies voorkomen, namelijk “Bitte beschreiben Sie diese”, 
“Machen Sie bitte konkrete Angaben” en “Ihre Antwort”. In het Italiaans 
gaat het net als in het Nederlands mis, doordat consequent de instructie 
“Descrivere tali misure” wordt gegeven.

werk en vermindert de kans op fouten sterk.
2. Het formulier kan overal in de EU bij aanbestedingen ge-

bruikt worden, waarbij men in geval van importeren van 
eerder ingevulde gegevens niet eens de taal hoeft te kennen 
waarin het formulier is opgesteld.

3. Het formulier kan na opslaan als pdf ondertekend wor-
den met een gekwalificeerde elektronische handtekening 
die voldoet aan de eisen van artikel 3 Verordening (EU) 
910/2014.22

Wie zich verdiept in de inhoud van het UEA in meerdere 
talen zal ontdekken dat de uniformiteit nog lang niet bereikt 
is. De oorzaak is een onoplosbaar probleem; het gelijk trek-
ken van de inhoud in 24 talen. Zelfs in één taal is dat al 
onmogelijk wanneer we ons realiseren dat de Nederlands-
talige versie van het formulier ook in een deel van België 
gebruikt moet kunnen worden, terwijl de rechtstelsels en 
handelsgebruiken tussen beide landen op vele punten sterk 
verschillen.

Juridische beschouwingen

Aanbestedingen in Nederland vallen meestal onder het 
civiele recht. Alleen aanbestedingen voor openbaar vervoer 
vallen onder het bestuursrecht, maar die blijven in dit arti-
kel buiten beschouwing. Zowel voor de aanbestedende 
dienst als voor de inschrijver geldt dus dat het invullen van 
velden in digitale formulieren en webapplicaties beschouwd 
moet worden als eenzijdige rechtshandelingen naar civiel 
recht. Maar die rechtshandelingen zijn wel gericht op het 
tot stand brengen van een overeenkomst.
Een belangrijke vraag hierbij is: Wie verricht eigenlijk die 
rechtshandeling? Bij een grote onderneming zal niet een 
bevoegd bestuurder achter de pc gaan zitten, maar wordt 
het digitaal inschrijven gedaan door een medewerker van 
de tender desk. Die medewerker antwoordt bijvoorbeeld 
“Ja” bij de vraag of de inschrijver instemt met de voorwaar-
den van het digitale platform. Voor de bevoegd bestuurder 
is het bij grote ondernemingen ondoenlijk om te contro-
leren welke rechtshandelingen zijn medewerkers van de 
tender desk plegen namens de vennootschap. Dat is overi-
gens niet anders dan bij rechtshandelingen die niet digitaal 
worden verricht, maar daar is men mee vertrouwd. En in 
een digitale omgeving is een foutje snel gemaakt, zeker als 
de applicatie waarmee men werkt niet gebruiksvriendelijk 
is of zelfs regelrecht fouten bevat.

In het voorafgaande zijn diverse van die fouten beschreven, 
waarbij men zich kan afvragen wat precies de inhoud van 
de eenzijdige verklaring is die door de aanbestedende dienst 
is afgelegd. Als een inkoper in TenderNed een datum invult 
bij veld V.2.1, waar het label “Datum van de sluiting van 
de overeenkomst/…” luidt, is hij er zich dan van bewust dat 
dat label fout is, dat het juiste label luidt: “Datum van de 

22 Met de versie van PIANOo moet men het pdf-bestand eerst printen, 
dan scannen in pdf en daarna pas kan een elektronische handtekening 
geplaatst worden in het bestand, met extra kans op fouten.
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beslissing tot gunning van de opdracht” en dat dat correcte 
label ook in TED wordt gebruikt? Als hij dat niet weet, zou 
het kunnen zijn dat hij noodgedwongen maar een willekeu-
rige datum uit het verleden invult. Gelukkig heeft dat geen 
consequenties, want die datum is in feite volstrekt irrele-
vant voor de gevolgde procedure.
Men ziet ook wel aankondigingen waar als waarde van de 
opdracht het fictieve bedrag van € 0,01 is ingevuld, vermoe-
delijk om de echte waarde geheim te houden. Maar dat kan 
wel consequenties hebben, zoals we weten uit het arrest 
Fastweb (HvJ EU 11 september 2014, C-19/13) waar in 
een aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf geen 
waarde was gepubliceerd, terwijl het later bleek te gaan om 
een opdracht met een waarde van € 521.500.000. Was die 
waarde meteen bekend geweest, dan had de onderneming 
Fastweb wellicht tijdig bezwaar gemaakt. Nu gebeurde dat 
pas na de beroepstermijn van 10 dagen. Denkbaar is dat een 
aanbestedende dienst die de opdrachtwaarde geheim houdt 
door een fictief laag bedrag in te vullen ook na de beroeps-
termijn geconfronteerd wordt met een actie tot vernietiging 
die krachtens het arrest Fastweb dan nog steeds mogelijk is.
Bij digitale platforms kan men vaak ook prijzen digitaal 
invullen. Maar voor zover mij bekend is er nog geen moge-
lijkheid om bij die prijzen een gekwalificeerde elektronische 
handtekening te zetten. Kan de aanbestedende dienst er dan 
op vertrouwen dat de bevoegde bestuurder instemt met die 
geboden prijzen? Zolang een gekwalificeerde elektronische 
handtekening niet mogelijk is, zou ik de aanbestedende 
dienst aanraden altijd om een (al dan niet elektronisch) 
rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsbiljet als pdf-bestand 
te laten uploaden. Dat geldt uiteraard ook voor diverse 
andere documenten, zoals de conformiteitenlijst waarin de 
inschrijver instemt met de voorwaarden van de aanbeste-
dende dienst en met de conceptovereenkomst. En zeker met 
de Model-K-verklaring die, zoals bekend, door een bevoegd 
bestuurder moet zijn ondertekend.

Binnen afzienbare tijd zullen vrijwel alle ondernemingen 
beschikken over gekwalificeerde elektronische handteke-
ningen. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld stelt dit al verplicht 
bij aanbestedingen. Dergelijke handtekeningen zijn veilig 
en zeer betrouwbaar, mits de Certificate Authority die de 
handtekening afgeeft en beheert de beveiliging op orde 
heeft en niet, zoals gebeurd is met Diginotar, gehackt 
wordt. Dan wordt het zinvol om ook in de diverse aanbe-
stedingsplatforms de mogelijkheid te hebben om met zo’n 
handtekening handelingen en documenten te autoriseren. 
Dat zou een flinke stap voorwaarts zijn.

Er zijn dus twee fundamentele problemen bij het verrichten 
van digitale handelingen en digitaal afleggen van verkla-
ringen:
1. De authenticiteit van de handeling of verklaring: wie heeft 

deze verricht respectievelijk afgelegd en was die persoon 
bevoegd?

2. De inhoud van de handeling of verklaring: waarop was de 
wil van de organisatie die de handeling verrichtte gericht?

Het eerste kan opgelost worden met gekwalificeerde elek-
tronische handtekeningen. Bij de aanbestedende dienst zal 
veelal een inkoper de handelingen verrichten. Staat hij als 
procuratiehouder in het Handelsregister, dan staat in ieder 
geval de rechtsgeldigheid vast – wanneer kan worden vast-
gesteld wie de handeling verricht heeft. In het logboek wordt 
vastgelegd welk account is gebruikt tijdens het verrichten 
van handelingen, maar als een inkoper zijn wachtwoord 
aan een collega geeft die daarmee een aankondiging plaatst 
– wat natuurlijk in strijd is met de meest elementaire regel 
van beveiliging – dan is niet vast te stellen wie die persoon 
is. Bij een gekwalificeerde elektronische handtekening zal 
de inkoper zijn smartcard en pincode moeten afgeven om 
een collega namens hem te laten acteren. Ook dat blijft 
mogelijk, maar zal minder snel gebeuren dan het meedelen 
van een inlognaam en wachtwoord.
Een essentieel element van de totstandkoming van een 
overeenkomst is de wilsovereenstemming. Bij de uitleg van 
die overeenkomst is het dus van belang de wil van partijen 
te kennen. Maar die wil is in een digitale omgeving zeer 
lastig vast te stellen: stel dat een inkoper op 1 september 
een aankondiging in concept opstelt, dit concept print en 
ter controle aan een bedrijfsjurist geeft. Na goedkeuring 
van het concept wordt de aankondiging op 8 september 
verzonden. Het is mogelijk dat de specificaties van het 
gebruikte platform (of van TenderNed of van TED) tussen 
het moment van opstellen en het moment van publiceren 
worden gewijzigd en de kans is klein dat de inkoper dat 
opmerkt. In de gepubliceerde verklaring kan het dus zijn 
dat de begeleidende tekst bij de verklaring anders is dan 
de begeleidende tekst die de inkoper zag op het tijdstip van 
invullen.23 Het wordt dan wel erg lastig om vast te stel-
len waarop de wil van de organisatie gericht was bij het 
afleggen van die verklaring. En dan praten we nog niet eens 
over de mogelijkheid dat in een van de andere 23 talen 
waarin de aankondiging gepubliceerd wordt, de verklaring 
weleens anders zou kunnen lijken. Daarbij komt dat, zoals 
we gezien hebben, de begeleidende tekst bij het invullen van 
het formulier misleidend kan zijn en kan afwijken van de 
tekst zoals deze uiteindelijk in TenderNed en TED wordt 
gepubliceerd. Onoplosbaar is het probleem hoe vastgesteld 
moet worden wat de inkoper wist op het moment dat hij 
handelingen verrichtte. Was hij zich bewust van de versie 
van de applicatie waarmee hij werkte en hoe heeft hij even-
tuele dubbelzinnige aanwijzingen geïnterpreteerd? Wist hij 
bijvoorbeeld dat wanneer hij “nee" aanvinkt bij de vraag 
of wordt ingestemd met publicatie van de opdrachtwaarde, 
die waarde desondanks in TenderNed wordt gepubliceerd?

Slotbeschouwing

Dat in dit artikel de nadruk ligt op diverse nadelen van 
digitaal aanbesteden neemt niet weg dat dit wel degelijk 
ook heel veel voordelen biedt. In ieder geval zal dat beaamd 
worden door de arme inschrijver die een verre reis naar 

23 Dit is trouwens ook mogelijk wanneer het gebruikte platform afwijkt van 
de specificaties van de EU.
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Parijs had gemaakt om een bestek op te halen – om vervol-
gens te ontdekken dat de ambtenaar die over het bestek 
beschikte met vakantie was. Veel meer dan bij papieren 
aanbestedingen wordt precies vastgelegd in ICT-applicaties 
welke handelingen verricht worden door aanbestedende 
diensten en inschrijvers. Alleen dat al is een groot voordeel 
van digitaal aanbesteden. Laten we het er maar op houden 
dat de hier geconstateerde gebreken kinderziektes zijn die 

goed te genezen zijn en dat over een paar jaar niemand 
meer zal terugverlangen naar de ‘goede oude tijd’.
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