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Wat te doen bij een storing van het digitale
aa n bested i n gsplatform?
Nu het digitaal aanbesteden steeds meer in zwang komt en u¡terl¡¡k per 1luli 2O17 verplicht is, wordt
het belangrijk dat ondernemingen maatregelen trellen voor het geval dal het door de aanbestedende
dienst gebruikte digitale aanbestedlngsplatform een storing heelt vlak voor het uiterste tijdstip van
indienen van de inschriiving. ln artikel 21A9a Aw 2O12 wordt beschreven hoe de ondernemer in zo'n
situatie moet handelen" ln dit artikel wordt uitgelegd hoe dit wetsartikel in de praktijk kan worden
toegepasl.
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Digitaal inrchrijven
Er worden door aanbestedende diensten

verschillende plallorms gebruikl om een ¿ran-

besteding volledig digitaal uit te voeren, zoals

CTM Solution, Negometrix, Commerce-hub,

Aanbestedingskalenderen - lasl but not least

- ïenderNed. Zoals bekend moet dit laatste

platform altijd worden gebruikt wanneereen

aanbestedende diensl een aankondiging wil

plaatsen. Alle andere digitale platlorms hebben

dan ook een koppeling mel TenderNed, die

het mogelijk maakt om een aankondiging op

te stellen en automatisch doorte sturen näar

ïenderNed.

Geen enkel digitaal systeem heell een

beschikbaarheid van 100%. De voornaam-

ste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn:

gepland onderhoud en storingen. Het eerste

levert zelden grole problemen op omdat

beheerders uiteraard niet op werkdagen

tussen 11.00 en 14.00 uur d¿t onderhoud plan-

nen, maar doorgaans 's avonds of in het week-

end. Storingen kunnen natuurlijk wel luist
rond de sluiting van de inschrijvingstcrmijn

optreden, omdat de servers dan het zwaarst

worden bela¡t.
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Op ó september 201ó was ereen sloring

op TenderNed, waardoor lwee inschrij-

vers bij een aanbesteding van de Provincie

Noord-Holland hun digitale inschrijving niet

konden indienen via TenderNed. Vlak voor de

deadline hebben die inschrijvers hun inschri!-

ving na overleg met de inkoper per e-mail ol

WeTransler ingediend, Een derde inschrijver,

wiens inschrijving wel in de digitale kluis v¿n

ÏenderNed is geupload, eist in kort geding

dat de andere twee inschrijvingen terzijde
worden gelegd en dai aan hem de opdracht

wordt gegund. De rechter wijst echter de vor-

deringen af, onder meer mel de overweginq

dat artikel 2109 lid 1 Aw 2012 niet eist dat

in geval van storing van het digitale platlorm

de aanbestedende dienst de termijn voor

inschrilving verlengt. Kennelilk hecht de

rechter niet te veel waarde aan artikel 2108
Aw 2012 dat gebiedt dat de aanbestedende

dienst pas na de termijn van inschrijving

kennis neemt van de ínschrijvingen. Helaas

besteedt hel vonnis gecn aandacht aan artíkel

2.109a Aw 2012, mogelijk omdat eiseres daar

geen beroep op heeft gedaan. Dat artikel is

specifiek geschrevcn voor de situalie dat er
een storing is in hct digitalc aanbestedinEs-

platform en het biedt een deuEdelijke oplos-

sing voor dit problcem,

Art¡kc|2.109a Aw2012
Artikel2109a Aw2012, dat Eeen implementalie

is van een artikel uit de richtlijn maareen eigen

bedenksel van de Nederlandse wetgever, luidt

als volgt:

1. Onvermìnderd artìkel 2.109 wordt in geval van een

storing van het elektronische syieem door mìddel

waarvan de inschríjving ingedìend moet worden,

waardoor het índienen van de ìnschrijving kort voor

het verstrìjken van de uiterste termijn niet mogelijk

is, een insèhrijvìng aangemerkt alst'¡dig te zijn inge-

dìend,ìndien:

a. de inschrijver vóór het verstrijken van de inschríj-

vingstermijn een versleutelde waarde van zijn

inschríjvíng en een beschrijvìng van de objectieve

wijzewaarop deze isberekend,índient bíj de aanbe-

stedende drensl

b. de inschrijver de inschrijvìng na het verstrijken van

de inschrijvingstermíjn en binnen één werkdag na

het verstrìjken van dìe termijn ìndíent bìj de aanbe-

stedende drensÇ en

c. de aanbestedende dìenst vaststelt dat de

versleutelde waarde van de ìnschrìjvìng, bedoeld

ìn onderdeel a, ìdentiek is aan de versleutelde

waarde van de inschrijving, bedoeld in onder-

deel b.

2. Bij de toepassing van het eerste lìd, onderdeel a,

versleutelt de inschrijver zijn inschrijving zodanig dat

de aanbestedende dienst de inhoud van de inschrij-

ving niet kan achterhalen,

3. ln afwijkìngvan artikel 2.52a, eerste Iìd, kan

een ínschrþer voor het indienen van de ínschrij-

ving, bedoeld in heteerstelìd, onderdelen a enb,

andere dan elektronÍsche middelen gebruìken.

De Memorie van Toelichtíng vermeldt bij d¡t

artikel onder meer het volgende:1 'Voor wat

betreft de versleuteling van de inschrijving,

is op dit momant het berekenen van de hash-

waarde een geaccepteerde methode om

vast te slellen dat een inschrijving verstuurd

op tijdstip A identiek is aan de inschrijving
verstuurd op tildstip B. Voor een obiectieve
wijze waarop de hashwaarde moet worden

berekend, kan gedacht worden aan een

methode die op internalionale standaar-

den is gebaseerd, zoals l5O/lEC 10118-

3:2OO4;

Voor de gemiddelde ondernemer en inkoper zal

hel voorgaande mogeli¡k klinken als abracada-

bra, vandaardeze pogingom een en ande¡ uit

te leggen. Wanneer het digilale platlorm kort

voor het sluiten van de inschrijvingstermijn een

storing vertoont, kan de inschrijver het volgende

doen:
'1, Maak van alle in te díenen digitale documenten

één digitaal bestand, bijvoorbeeld doordeze

documenten te zippen.

2. Bereken een hashwaardevan het zipfile,

3. Stuur d¡e hashwaarde per e-mail voor het

sluiten van de inschrijvingstermijn naar de aanbe-

stedende dienst.

4. Stuur het zipbestand pere-mail met WeTrans-

f er o{ een vergelijkbaar toolåinnen é én werkdag

ná het sluiten van deinschrijvingstermijn naarde

¿anbestedende dienst en vermeld in het bericht

welk hash-algoritme is qebruikt.

5. ls ook e-mailen niet mogelijk, kopieer dan

de hashwaarde en/of zipfile op een USB-st¡ck

en bezorg die tijdig bij de aanbestedende

dienst.
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Deze stappen worden hierna puntsgewijs kort

toegelicht:
'l.OpeenWindows-pcdoetmenditdoorde

beslanden te selecteren, er met de rechter muis-

knop op te klikken en te kiezen voor'Kopiêren

naar' en'Gecomprimeerde map'.

2. Wanneer hel zipf ile kleiner dan 100 MB

is, kan men gratis gebruik maken van de

website http://www.online-convert.com/

om een hashwaarde te berekenen. De in de

Memorie van Toelichting genoemde norm

noemt zeven hash-algoritmen,2 waarvan

overigens de eerste drie thans niet langer als

veilig worden beschouwd.3 Derhalve wordt

aanbevolen om te kiezen voor SHA-256, SHA-

384, SHA-512 of WHIRLPOOL. Wanneer

men bifvoorbeeld het bestand stb-2016-241.

pdf (de wijziging van de Aanbestedingswet

2012 ¡n het Stðatsblad) invoert, dan is de

berekende hashwaarde met SHA-256 geli¡k

aan:'08FD4347035C82C8897861 FB-

cE8C20CED3A87DóA2óCB7DC5óE-

CA8095445AFDó4'.a Wanneer een veili g

hash-algoritme gebruikt is, kan de aanbeste-

dende dienst met behulp van de hashw¿arde

niet de inhoud van de inschrijving achterhalen,

zodat wordt voldaan aan lid 2 van art¡kel 2J09a
Aw2O12.

3, Het opsluren van de hashwaarde kan een-

voudig met een email ondervermelding van het

gebruikte hash-algoritme,

4. Het zipf ile van de inschrijving dient - uiteraard

ongewijzigd - peremail naarde aanbesledende

dienst teworden gestuurd. ls hel le grool voor

een email, dan kan men bijvoorbeeld gebruik

maken van WeTransfer.

Het enige wat de aanbestedende dienst hoelt
te verilièren is of de hashwaarde van het door
hem na het sluiten van de iirschrijvingstermijn

ontvangen zipfile geli¡k is aan de hashwaarde

d¡e hii vóór het sluiten van de inschrij-

vingstermijn hee{l ontvangen. Klopt dit, dan

kan hij er op vertrouwen dat de inschrijving is

opgesteld vóór dat tijdstip en de inschrijver

dus niel meer tijd dan de andere inschrijvers

heelt gekregen om zi!n inschrijving op te

stellen.

Enkele problemen
Voorgaande gebruiksaanwilzing bij :rtikel
2i09a Aw2O12 gaat geheel voorbij aan de

diverse problemen waar een ondernemer

rekening mee moet houden wanneer hij van

deze mogelijkheid gebruik maakt. Hierna

worden enkele ervan aangestipt. Het bere-

kenen van een hashwaarde op een website

O

impliceert dat de inschrilving op die websile

geupload wordl en aldus onversleuteld in han-

den komt van de beheerder van die website,

D¡e beheerder zou een geheime dienst van een

vreemde mogendheid kunnen zijn die aldus op

wel heelsimpelewijze allerlei vertrouwelijke

documenten in handen zou kunnen krijgen.

De oplossing voor dit probleem is het kopen

van een betrouwbare lool die men in de eigen

lT-omgeving installeerl.5

Een ander probleem is de termijn van één

werkdag na de termiln van inschrijving. Moet

dit gelezen worden als 24 uur wanneer die

termiln verstrijkt op maandag tot en met

donderdag en als 72 uur wanneer die termijn

verstrijkt op een vrijdag? Hoewel dit op zich

een logische gedachlegang is, dient men wel

te bedenken dal op termijnen in de Aanbeste-

dingswet 2012 de Verordening (EEG, EUR-

ATOM) 1182/71 van toepassing is, die bepaalt

dal een in dagen uitgedrukte termijn verslrijki

bij het einde van het laatste uur va¡ de laalste

dag van de termiin. Het is overigens niet erg

voor de hand liggend dat een inschrijver zo

lang zou wachten met het uitvoeren van een

eenvoudige handeling als het opsturen van

een bestand, zodat het wel nooit duidelilk zal

worden wanneer exact de termijn afloopt.

Het versturen van zipliles per e-mail of met

WeTransler brengt ook het risico met zich dat

de inschrijving in hande¡ van onbevoegden

terecht koml. Om die reden verbieden som-

míge ondernemingen hun medewerkers om

gebruik te maken van de (op zich handige)

website van WeTransler en gebruiken zij

andere tools die die vertrouwelijkheÍd wel

garanderen. Het uploaden van een inschrij-

ving in een digitaal aanbestedingsplatform

gebeurt overigens via een beveiligde (SSLI

verbinding, waardoor het risico dat de

inschrijving in handen van onbevoegden komt

uitgesloten is.

De wetgever zal bii de'beschriiving van de objec-

tieve wijze'waarop de hashwaarde is berekend,

die krachtens artikel 2.109a lidl Aw 2O12aande

aanbestedende dienst moet worden qestuurd,

niet gedacht hebben aan een volledige - zeer

complexe - beschrijving van het gebruikte

algoritme. Het noemen van de naam van het

algoritme (bijvoorbeeld SHAI) is afdoende,

omdat de in de praktijk gebruikte algoritmen

gestandaardiseerd zi jn.

Een alternatieve methode: elek-
tronische handtekening
Het is mogelijk om pdl-bestanden te onder-

tekenen met een gekwalificeerde elektro-

nische handtekeninq in de zin van artikel 3
Verordening (EU) 910/2014. Die handteke-

ning bevindt zich in een certificaat dat door
een 'Cerlif icate Authority'(CA)ó is uitge-
geven, Wanneer de elektronisch onderte-
kende pdf-bestanden tildig na de termijn
worden ingediend bij de aanbestedende

dienst, kan deze eenvoudig aan de hand van

het cerlificaat verifiëren ol de documenten

rechtsgeldig zijn ondertekend vóór de slui-

tingstermijn en na de ondertekening niet
meer zijn gewijzigd. Het is dus niet nodig

om de hashwaarden vóór de sluitingstermijn

op te sturen omdat uit de certilicaten van de

ingediende pdl-bestanden al bl¡jkt o{ zij zijn
opgesteld vóór die sluitingstermi¡n, al ¡s het

naluurlijk wel verstandig de aanbestedende

dienst er op te wijzen dat er een inschrijving
zal worden ingediend na het sluitingstijd-

stip. Omdat deze oplossing afwijkt van de

procedure van artikel 2.109¿ Aw 2012 zou

wel in de aanbestedingsstukken vermeld

moeten worden dat deze werkwijze door

de aanbestedende dienst aanvaard wordt.

Bijkomend voordeel is dat een gekwalif i-

ceerde elektronische handtekening meer

zekerheid omtrent de authenticÌteit biedt
dan een met pen op papier gezette hand-

tekening welke wordt gescand. De kans is

groot dat binnen afzienbare tiid onderne.
mers voor allerlei doeleinden zullcn moelen

beschikken over een gekwaliliceerde elek-

tronischc handtekening. Wanneer zij die
aanschallen, kriigen zi¡ tevens een degelijk
middel in handen om het probleem van sto-

ringen in digitale aanbestedingsplatformen

op te lossen.

n¿ dr¡. T.H. Chen
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Noten
1. Kamerstukken ll, 34329,nr.3, p.78.

2. RIPEMD-1ó0, RIPEMD-l28, 5HA.1,

SHA-25ó, SHA-512, SHA-384 en

WHIRLPOOL,

3. Zieo.a.XiaoyunWang,DengguoFeng,Xuejia

Lai, Hongbo Yu, Collis ionsfor Hash Functions

MD4, MD5, HAUAL-128 and RIPEMD,17 augustus

2004.

4. Meestalwordenspatiesgebruikltussenelktwee-

tal symbolen, dus D8 FD A3 47 03 etc.

5. Op de website https://www.digitalvolcano.co.uk/

hash.html is een gralistool te vinden.

ó. Een voorbeeld is het PKloverheid-certifica¿t,

dat uitgegeven wordt doorvier door de overheid

e¡kende CAs,
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