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22. Zelfreiniging als inherent 
onderdeel van het recht van 
verdediging: geen woorden, maar 
daden!
PROF. DR. S.L.T. SCHOENMAEKERS

 

Op 14 januari 2021 sprak het Hof van Justitie een arrest 
uit betreffende de eventuele verplichting tot het nemen van 
initiatief door een onderneming wanneer deze een aanbe-
stedende dienst wenst te overtuigen dat er bepaalde corri-
gerende maatregelen werden genomen die bewijzen dat de 
onderneming betrouwbaar is. Dit arrest, RTS infra BVBA,1 
betreft aldus de vraag of er proactiviteit mag worden 
verwacht van ondernemingen wanneer zij willen voorko-
men uitgesloten te worden van deelname aan een aanbe-
stedingsprocedure. Deze proactiviteit slaat niet (enkel) op 
het nemen van de maatregelen zelf, maar wel op het aanrei-
ken van het bewijs dat deze maatregelen effectief werden 
getroffen. Het arrest bespreekt aldus of de inhoudelijke 
bewijsvoering in hoofde van ondernemingen gekoppeld is 
aan bepaalde procedurele vereisten. 
RTS infra BVBA is een nieuwe oproep tot verduidelijking 
van de procedurele voorwaarden die lidstaten mogen stel-
len in het kader van de omzetting van art. 57 lid 6 van 
Richtlijn 2014/24/EU2 en dit in navolging van de recente 
arresten Vert Marine,3 Meca4 en Vossloh Laeis.5 Waar de 
rechtspraak op het gebied van ‘zelfreiniging’ aanvankelijk 
gefocust was op het eigenlijke bestaan van de mogelijk-
heid tot het nemen van corrigerende maatregelen en de in 
dit kader te vervullen inhoudelijke vereisten, is de jongste 
rechtspraak vooral toegespitst op kwesties aangaande de 
manier van bewijsvoering, de in acht te nemen termijnen, 

1 Zaak C-387/19 RTS Infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA 
tegen Vlaams Gewest, arrest van 14 januari 2021, ECLI:EU:C:2021:13. 

2 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 fe-
bruari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot 
intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, OJ L 94, 28-3-2014, p. 65-242.

3 Zaak C-472/19 Vert Marine SAS tegen Premier Ministre, Ministre de l’Écono-
mie et des Finances, arrest van 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:468.

4 Zaak C-41/18 Meca Srl v Comune die Napoli, arrest van 19 juni 2019, 
ECLI:EU:C:2019:507.

5 Zaak C-124/17 Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH, 
arrest van 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:855.

de bevoegde instanties en overige procedurele aspecten die 
relevant zijn in het kader van zelfreiniging. 
Dit artikel bespreekt de evolutie in de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en focust op het nut en de doelstellin-
gen van het nemen van corrigerende maatregelen. Daarna 
zal het arrest RTS infra BVBA – het eerste arrest van het 
nieuwe decennium betreffende zelfreiniging  – kritisch 
worden geanalyseerd om alzo de gevolgen van het arrest 
voor zowel ondernemingen als aanbestedende diensten 
duidelijk in beeld te brengen: enkel met woord én daad is 
men gebaat!

1. Er was eens … Fabricom 

Zoals bepaald in art. 57 lid 6 van Richtlijn 2014/24/EU 
mag elke ondernemer op wie een verplichte of faculta-
tieve uitsluitingsgrond, zoals bedoeld in art. 57 lid 1 en 4 
2014/24/EU, van toepassing is, bewijzen dat hij maatre-
gelen heeft genomen die voldoende zijn om zijn betrouw-
baarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitslui-
tingsgrond. Als dat bewijs toereikend wordt geacht, mag 
de betrokken ondernemer niet worden uitgesloten van 
een aanbestedingsprocedure. Terwijl art. 45 lid 1 en 2 
van Richtlijn 2004/18/EG, de voorganger van Richtlijn 
2014/24/EU,6 een oplijsting bevatte van de verplichte en 
facultatieve uitsluitingsgronden,7 kende dit artikel geen 
specifieke clausule waarin de mogelijkheid tot zelfreiniging 
was opgenomen. Dit gold overigens ook voor de richtlijnen 
die van kracht waren vooraleer Richtlijn 2004/18/EG in 

6 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
OJ L 134, 30-4-2004, p. 114-240.

7 Het dient te worden opgemerkt dat deze lijst niet gelijk is aan de lijst in 
Richtlijn 2014/24/EU die omvangrijker is. 

De rechtspraak op het gebied van ‘zelfreiniging’ was aanvankelijk gefocust op het eigenlijke bestaan van de 
mogelijkheid tot het nemen van corrigerende maatregelen, maar de jongste rechtspraak is vooral toegespitst 
op procedurele aspecten. Deze ontwikkeling wordt in dit artikel besproken, onder meer aan de hand van 
een kritische analyse van het arrest RTS infra BVBA – het eerste arrest van het nieuwe decennium betreffende 
zelfreiniging. \ 
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werking trad, zoals Richtlijn 92/50/EEG,8 Richtlijn 93/36/
EEG,9 Richtlijn 93/37/EEG10 en Richtlijn 93/38/EG.11 
Desalniettemin nam het Hof van Justitie in Fabricom, in een 
geschil waarin de uitleg van bepalingen uit deze vier laatstge-
noemde richtlijnen centraal stond en waarin een ondernemer 
deelnam aan een opdracht terwijl deze belast was geweest 
met bepaalde voorbereide werkzaamheden van de opdracht, 
een duidelijk standpunt in. Het Hof oordeelde dat deze richt-
lijnen zich verzetten tegen een regel ‘volgens dewelke een 
persoon die belast is geweest met het onderzoek, de proe-
ven, de studie of de ontwikkelingen van werken, leveringen 
of diensten, zonder dat hem de mogelijkheid wordt geboden 
om aan te tonen dat in de omstandigheden van het concrete 
geval de door hem opgedane ervaring de mededinging niet 
kan vervalsen’.12 Hoewel deze door het Hof geuite zelfreini-
gingsmogelijkheid doorgaans wordt aangemerkt als een 
uitzondering in het kader van de uitsluitingsgronden, dient te 
worden opgemerkt dat in Fabricom deze bewijsmogelijkheid 
niet direct gerelateerd werd aan artikelen die specifiek voor-
zagen in uitsluiting van deelname13 doch wel aan het verbod 
op discriminatie tussen ondernemingen.14 Het Hof maakte 
dan ook voor het eerst duidelijk dat ondernemers de kans 
moeten krijgen om aan te tonen dat uitsluiting in bepaalde 
situaties niet evenredig is. Wanneer hen deze mogelijkheid 
niet wordt geboden, gaat de regel die tot uitsluiting noopt 
per definitie verder dan noodzakelijk om het doel van gelijke 
behandeling van inschrijvers te bereiken.15 

In  Fabricom werd het evenredigheidsbeginsel aldus toege-
past in het kader van de beoordeling van een eventuele 
schending van het non-discriminatie- en het gelijkheids-
beginsel. Dit gebeurde echter niet door (louter) de eventu-
ele ongelijkheid van de onderneming die zich omwille van 
eerder opgedane ervaring in een bevoorrechte positie zou 
kunnen bevinden te benadrukken of door de eventuele 
duurtijd van een uitsluiting te beoordelen.16 Het evenredig-

8 Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördi-
natie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
dienstverlening, OJ L 209, 24-7-1992, p. 1-24.

9 Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördi-
natie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
leveringen, OJ L 199, 9-8-1993, p. 1-53.

10 Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördi-
natie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
de uitvoering van werken, OJ L 199, 9-9-1993, p. 54-83.

11 Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende de coördina-
tie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, OJ L 199, 
9-8-1993, p. 84-138.

12 Gevoegde Zaken C-21/03 en C-34/03 Fabricom NV tegen Belgische Staat, 
arrest van 3 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:127, par. 36.

13 De toepasselijke Richtlijnen voorzagen destijds immers niet specifiek in 
uitsluiting omwille van een belangenconflict. Zie art. 29 Richtlijn 92/50/
EEG, art. 20 Richtlijn 93/36/EEG, art. 24 van Richtlijn 93/37/EEG en art. 
31(2) Richtlijn 93/38/EEG.

14 Het betreft art. 3 lid 2 Richtlijn 92/50/EEG, art. 5 lid Richtlijn 93/36/EEG, 
art. 6 lid 6 Richtlijn 93/37/EEG en art. 4 lid 2 Richtlijn 93/38/EEG in de 
versies die op het arrest van toepassing waren. 

15 Gevoegde Zaken C-21/03 en C-34/03 Fabricom NV tegen Belgische Staat, 
arrest van 3 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:127, par. 33-34.

16 Hierover bevatten de toenmalige richtlijnen geen nadere regels. 

heidsbeginsel werd als het ware aangewend door de onge-
lijkheid te benadrukken die er zou zijn wanneer er toch tot 
uitsluiting zou worden overgegaan terwijl er in principe geen 
risico op ongelijke kansen zou bestaan in het kader van de 
specifieke overheidsopdracht. Deze beslissing van het Hof 
was bijzonder belangrijk, voornamelijk nu de toepasselijke 
Belgische wetgeving, in tegenstelling tot de Europese Richt-
lijnen, specifiek voorzag in verplichte uitsluiting wanneer een 
persoon die eerder belast was met onderzoek in het kader 
van een overheidsopdracht aan de procedure een aanvraag 
tot deelname of een offerte wenste in te dienen.17 

2. Zelfreiniging als basisrecht: evolutie in de 
rechtspraak

In tegenstelling tot Fabricom, betrof La Cascina18 wel de 
uitlegging van het specifieke artikel betreffende uitslui-
ting van deelneming uit Richtlijn 92/50/EEG. De richtlijn, 
die enkel in discretionaire uitsluitingsgronden voorzag, 
bepaalde dat iedere dienstverlener die niet aan zijn verplich-
ting heeft voldaan ten aanzien van de betaling van sociale 
verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen van het land waar hij gevestigd is of van het land 
van de aanbestedende dienst, van deelneming kan worden 
uitgesloten.19 Tevens was uitsluiting mogelijk wanneer men 
niet heeft voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van 
de betaling van belastingen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van het land van de aanbestedende dienst.20 Dit 
brengt onder andere met zich mee dat het nationale recht 
bepaalt op welk tijdstip of binnen welke termijn de betalin-
gen moeten hebben plaatsgevonden of als een regularisatie 
a posteriori is toegestaan en onder welke voorwaarden. Het 
Hof oordeelde dat gelet op het gelijkheids- en transparantie-
beginsel deze termijn met absolute zekerheid moet zijn vast-
gesteld en bekendgemaakt en dat men binnen deze termijn 
ook het bewijs dient te kunnen leveren dat men in aanmer-
king is gekomen voor een nationale regeling of bestuurs-
praktijk betreffende clementiemaatregelen, fiscale amnes-
tiemaatregelen, een administratieve regeling tot spreiding 
of verlichting van de schulden of dat men binnen de voor-
ziene termijn een administratief beroep of beroep in rechte 

17 Dit is overigens mogelijk nu de betrokken bepalingen enkel de grenzen 
van de bevoegdheid van de lidstaten vaststellen in die zin dat zij, op 
basis van het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel, geen 
andere uitsluitingsgronden mogen vaststellen dan deze die in de 
Richtlijn worden opgenoemd. De bepalingen voorzien echter niet in een 
uniforme toepassing van de uitsluitingsgronden op EU-niveau, aangezien 
de lidstaten o.a. over de bevoegdheid beschikken om deze uitsluitings-
gronden in het geheel niet toe te passen of om deze op te nemen in een 
nationale regeling met een naargelang het geval strengere of minder 
strenge toepassing in overeenstemming met de op nationaal niveau 
doorslaggevende juridische, economische of sociale overwegingen. Zie 
Gevoegde Zaken C-226/04 en C-228/04 La Cascina, arrest van 9 februari 
2006, ECLI:EU:C:2006:94, par. 22-23.

18 Gevoegde Zaken C-226/04 en C-228/04 La Cascina, arrest van 9 februari 
2006, ECLI:EU:C:2006:94.

19 Art. 29 onder e Richtlijn 92/50/EEG.
20 Art. 29 onder f Richtlijn 92/50/EEG.
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heeft ingesteld.21 In La Cascina oordeelde het Hof bijgevolg 
dat Richtlijn 92/50/EEG zich niet verzet tegen een nationale 
regeling of bestuurspraktijk volgens welke een dienstverle-
ner die bij het verstrijken van de termijn voor indiening van 
de aanvraag tot deelneming niet aan zijn verplichtingen tot 
volledige betaling van sociale zekerheidsbijdragen en belas-
tingen heeft voldaan door volledige betaling, naderhand 
zijn situatie kan regulariseren zoals hierboven omschreven. 
Het Hof oordeelde in La Cascina aldus niet dat wanneer er 
voldaan zou zijn aan de voorwaarden voor toepassing van 
een uitsluitingsgrond het nationale recht in tweede instantie 
zelfreiniging kan toestaan, doch oordeelde dat het nationale 
recht de vervulling van de uitsluitingsgrond als zodanig reeds 
kan inperken wanneer maatregelen worden getroffen die in 
overeenstemming zijn met de specifieke toepasselijke wette-
lijke bepalingen waarnaar wordt verwezen in art. 29 onder e 
en f Richtlijn 92/50/EEG. Lidstaten hebben bijgevolg zelf de 
nodige vrijheid om te bepalen welk gedrag precies wordt 
afgedekt door deze bepalingen. Toepassing van het evenre-
digheidsbeginsel kwam dan ook niet eens aan de orde.

Lidstaten mogen bijkomende uit-
sluitingsmaatregelen vaststellen om 

te waarborgen dat de beginselen 
van transparantie en gelijke behan-

deling in acht worden genomen

In Michaniki AE22 verwees de verwijzende rechter bij het 
formuleren van zijn vragen, in tegenstelling tot in Fabricom, 
specifiek naar art. 24 Richtlijn 93/37/EEG inzake uitsluitings-
gronden. De zaak betrof een nationale bepaling die een 
onverenigbaarheid invoerde tussen de mediasector en de 
sector van overheidsopdrachten. Deze bepaling vond zijn 
oorsprong in de vrees dat een mediaonderneming of een 
aannemer die banden had met dergelijke onderneming 
omwille van zijn positie of connecties in de mediasector 
invloed kon uitoefenen teneinde te trachten het besluit tot 
gunning van een overheidsopdracht op ongeoorloofde wijze 
te sturen. Men kon immers, afhankelijk van de uitkomst, drei-
gen met de organisatie van een negatieve voorlichtingscam-
pagne. Het Hof oordeelde, in navolging van La Cascina, dat de 
in de richtlijn opgesomde uitsluitingsgronden limitatief zijn 
maar voegde toe dat lidstaten desalniettemin bijkomende 
uitsluitingsmaatregelen mogen vaststellen om te waarbor-
gen dat de beginselen van transparantie en gelijke behan-
deling in acht worden genomen.23 Net zoals in Fabricom 
verwees het Hof in dit kader naar art. 6 lid 6 Richtlijn 93/37/
EEC hetwelk stipuleert dat aanbestedende diensten ervoor 
dienen te zorgen dat er geen discriminatie tussen leveran-
ciers plaatsvindt. In dit opzicht kan Michaniki AE dan ook 

21 Gevoegde Zaken C-226/04 en C-228/04 La Cascina, arrest van 9 februari 
2006, ECLI:EU:C:2006:94, par. 32-39.

22 Zaak C-213/07 Michaniki AE, arrest van 16 december 2008, 
ECLI:EU:C:2008:731.

23 Zaak C-213/07 Michaniki AE, arrest van 16 december 2008, 
ECLI:EU:C:2008:731, par. 44.

worden aanzien als een concretisering van Fabricom waarin 
het Hof, omwille van de prejudiciële vragen die aan hem 
werden gesteld, zich had gefocust op de artikelen betref-
fende non-discriminatie tussen ondernemers zoals vastge-
legd in de toepasselijke richtlijnen in combinatie met het 
evenredigheidsbeginsel. Aanbestedende diensten mogen 
dan ook bijkomende uitsluitingsgronden vaststellen zolang 
deze maatregelen voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. 
De onverenigbaarheid die werd opgelegd in Michaniki AE 
kon aldus een rechtmatige grond tot uitsluiting zijn. Wanneer 
een nationale bepaling echter een onweerlegbaar vermoe-
den invoert betreffende de onverenigbaarheid tussen de 
sector van openbare werken en de mediasector zodat een 
aannemer van openbare werken die eveneens betrokken is 
bij de mediasector geen mogelijkheid krijgt om aan te tonen 
dat er geen reëel gevaar is voor praktijken die de mededin-
ging kunnen vervalsen, is er geen overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel.24

Een soortgelijke redenering kan worden teruggevonden 
in Assitur25 waarin het Hof oordeelde dat de systematische 
uitsluiting van verbonden ondernemingen van het recht om 
aan eenzelfde procedure voor het plaatsen van een over-
heidsopdracht deel te nemen tot een aanzienlijke vermin-
dering van de mededinging leidt. Het Hof concludeerde dan 
ook dat een onweerlegbaar vermoeden dat de offertes van 
verbonden ondernemingen voor eenzelfde opdracht nood-
zakelijkerwijze onderling zijn beïnvloed voorbij gaat aan 
het evenredigheidsbeginsel doordat aan deze ondernemin-
gen de mogelijkheid wordt ontzegd aan te tonen dat er in 
het concrete geval geen reëel gevaar is dat er zich praktij-
ken voordoen die de transparantie kunnen bedreigen en de 
mededinging tussen inschrijvers kunnen vervalsen.26

3. Rechtspraak gebaseerd op het in 2014 
gemoderniseerde overheidsopdrachtenrecht 

Voornoemde rechtspraak was steeds gebaseerd op richtlij-
nen die van kracht waren in een periode voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het moderniseringspakket van 2014 in 
het kader van de 2020-strategie. De voorstellen die de Euro-
pese Commissie eind 2011 lanceerde vonden plaats in navol-
ging van een oproep van het Europees Parlement waarin 
onder andere werd gesteld dat er een groot aantal ontwik-
kelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie werden 
gesignaleerd die geen weerslag kenden in de bestaande richt-
lijnen.27 Zo is thans in art. 57 lid 6 alinea 1 Richtlijn 2014/24/

24 Zaak C-213/07 Michaniki AE, arrest van 16 december 2008, 
ECLI:EU:C:2008:731, par. 65-66.

25 Zaak C-538/07 Assitur, arrest van 19 mei 2009, ECLI:EU:C:2009:317.
26 Zaak C-538/07 Assitur, arrest van 19 mei 2009, par. 28-30. Het Hof stelde 

dat wanneer zulk een verbod situaties bevat waarin de afhankelijkheids-
verhouding tussen de betrokken ondernemingen hun gedrag in het 
kader van een aanbestedingsprocedure onverlet laat, zulke regeling 
immers verder gaat dan nodig is ter bereiking van het doel: het waarbor-
gen van de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling en het 
transparantie-beginsel.

27 Resolutie 2009/2175 (INI); 125.
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EU opgenomen dat elke onderneming op wie een van de 
verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden van toepas-
sing is, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft 
genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan 
te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als 
dat bewijs toereikend wordt geacht, wordt de betrokken 
ondernemer niet uitgesloten van de aanbestedingsproce-
dure. Hieruit volgt dat uitsluiting van een ondernemer een 
ultimum remedium is, dat slechts kan worden toegepast 
indien de gelijkheid tussen de kandidaten niet met andere 
middelen kan worden gewaarborgd en nadat de gegadigde 
of inschrijver de kans heeft gekregen aan te tonen dat zijn 
betrokkenheid de mededinging niet kan verstoren.28 Er 
kan dan ook worden gesteld dat Richtlijn 2014/24/EU29 
bovenstaande rechtspraak codificeert door de introductie 
van twee nieuwe facultatieve uitsluitingsgronden, name-
lijk uitsluiting omwille van eerdere betrokkenheid van een 
onderneming bij de voorbereiding van de aanbestedings-
procedure zoals bedoeld in art. 57 lid 4 onder f jo art. 
41 Richtlijn 2014/24/EU (Fabricom)30 alsook uitsluiting 
omwille van een belangenconflict zoals bedoeld in art. 57 
lid 4 onder e jo art. 24 Richtlijn 2014/24/EU (Michaniki AE 
en Assitur). Daarnaast concretiseert art. 57 lid 6 Richtlijn 
2014/24/EU de door het Hof ontwikkelde uitgangspunten 
op het gebied van zelfreiniging. Het principe van zelfreini-
ging heeft alzo een eigen plaats ingenomen die direct gere-
lateerd is aan de uitsluitingsgronden die worden vermeld in 
art. 57 lid 1 en 4 Richtlijn 2014/24/EU terwijl dit concept 
aanvankelijk werd geïntroduceerd in het kader van het 
algemenere recht op gelijke behandeling. 

Uitsluiting is een ultimum remedi-
um dat slechts kan worden toege-
past indien de gelijkheid tussen de 
kandidaten niet met andere mid-
delen kan worden gewaarborgd

28 S. Schoenmaekers, ‘De recente ontwikkelingen in het Europese aanbeste-
dingsrecht: De Europese Commissie laat het gaspedaal niet meer los’, in 
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, Intersentia, Mortsel, 2013/2, 
p. 61.

29 Zie tevens art. 42, 59 en 80 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en houdende trekking van Richtlijn 2004/14/EG, OJ L 94, 
28-3-2004, p. 243-374; alsook art. 38 lid 7 onder d jo art. 35 lid 2 Richtlijn 
2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, OJ L 94, 28-3-
2014, p. 1-64.

30 Dit is direct gerelateerd aan Fabricom. Zie ook S. van Garsse & S. de Mars, 
‘Exclusion and Self-Cleaning in the 2014 Public Sector Directive’, in: Y. Mar-
gique & K. Wauters, EU Directive 2014/24/EU on Public Procurement: a New 
Turn for Competition in Public Markets?, Larcier, Brussel, 2016, p. 130. Zie 
tevens A. Sanchez-Graells, ‘Prior Involvement of Candidates or Tenderers 
Under Reg  Public Contracts Regulations 2015’ in the blog How to Crack a 
Nut, te consulteren op https://www.howtocrackanut.com/blog/tag/regu-
lation+41.

Vossloh Laeis GmbH31 is de eerste uitspraak van het Hof 
gebaseerd op de huidig geldende aanbestedingsrichtlijnen 
en die rechtstreeks de uitleg van het recent gecodificeerde 
recht op zelfreiniging betrof. Het Hof diende in deze zaak 
dan ook niet meer in te gaan op het feit dat een algemeen en 
onweerlegbaar vermoeden van een vervalsing van de mede-
dinging in strijd zou zijn met het evenredigheidsbeginsel. De 
zaak betrof bijgevolg niet meer het recht op zelfreiniging an 
sich en dit zowel in het kader van de verplichte als de facul-
tatieve uitsluitingsgronden maar wel de hieraan gerelateerde 
procedurele en inhoudelijke voorwaarden. Inderdaad, zoals 
blijkt uit art. 57 lid 6 alinea 1 Richtlijn 2014/24/EU kan een 
ondernemer niet van een aanbestedingsprocedure worden 
uitgesloten indien de door hem aangedragen bewijzen 
volgens de toepasselijke bepalingen van het nationale recht 
toereikend worden geacht.32 De richtlijn bevat ook voor-
beelden van corrigerende maatregelen die in ieder geval 
getroffen moeten worden wanneer bepaalde situaties zich 
hebben voorgedaan. Zo stelt alinea 2 van voormeld artikel 
dat de ondernemer desgevallend dient te bewijzen dat hij 
eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken 
of beroepsfouten heeft betaald of heeft toegezegd te zullen 
vergoeden en/of dat hij de feiten en omstandigheden heeft 
opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoe-
kende autoriteiten. Wat betreft dit laatste geval stelt over-
weging 102 van de richtlijn dat het aan de lidstaten is om 
de exacte procedurele en inhoudelijke voorwaarden te 
bepalen die in dergelijke gevallen van toepassing zijn en dat 
het hun vrij staat te beslissen of zij de individuele aanbe-
stedende diensten toestaan de desbetreffende evaluaties te 
verrichten dan wel deze taak aan andere autoriteiten op 
een centraal of decentraal niveau toevertrouwen. Wanneer 
de aanbestedende dienst deze beoordeling mag verrichten 
dient deze dienst aldus na te gaan of de ondernemer zijn 
betrouwbaarheid daadwerkelijk heeft hersteld.33 Wanneer 
er bij een bepaalde schending van het mededingingsrecht 
een boete wordt opgelegd door een mededingingsautori-
teit die in dit kader specifiek bevoegd is, dient de aanbe-
stedende dienst zich voor de beoordeling van de aange-
dragen bewijzen in beginsel baseren op de uitkomst van 
zulke specifieke door het Unierecht of door het nationale 
recht geregelde procedure. Er dient echter tevens rekening 
te worden gehouden met het feit dat een onderzoekende 
autoriteit en een aanbestedende dienst eigen en onderschei-
den taken hebben, namelijk bestraffing voor onrechtma-
tig gedrag uit het verleden enerzijds en beoordeling of er 
voldoende betrouwbaarheid is om toegelaten te worden 
tot de aanbestedingsprocedure anderzijds. Dit brengt met 
zich mee dat van een ondernemer die ondanks het bestaan 
van een toepasselijke uitsluitingsgrond zijn betrouwbaar-
heid wil aantonen, mag worden verwacht dat hij (tevens) 

31 Zaak C-124/17 Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH, 
arrest van 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:855.

32 Zaak C-124/17 Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH, 
arrest van 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:855, par. 21.

33 Zaak C-124/17 Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH, 
arrest van 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:855, par. 22-23
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meewerkt met de aanbestedende dienst.34 Deze medewer-
king dient uiteraard beperkt te blijven tot de maatregelen 
die strikt noodzakelijk zijn voor dit onderzoek. Waar in 
La Cascina aldus de nadruk lag op nationale procedurele 
en materiële vereisten betreffende de uitsluitingsgrond als 
zodanig, handelde Vossloh Laeis over deze vereisten in het 
kader van de te nemen corrigerende maatregelen. 

Wat betreft de identiteit van de bevoegde autoriteit om te 
beslissen over zelfreinigende maatregelen is het oordeel in 
Vossloh Laeis overigens erg vergelijkbaar met de uitspraak 
Vert Marine,35 een zaak betreffende de uitleg van bepalin-
gen uit Concessierichtlijn 2014/23/EU. Het Hof oordeelde 
immers niet enkel dat een ondernemer steeds de kans moet 
krijgen om aan te tonen dat hij nalevingsmaatregelen heeft 
genomen waaruit het herstel van zijn betrouwbaarheid kan 
blijken, maar tevens dat het aan de lidstaten is om in hun 
nationale regeling de identiteit te preciseren van de autori-
teit die voor deze beoordeling bevoegd is.36 Bijgevolg kunnen 
ook gerechtelijke autoriteiten bevoegd zijn doch enkel indien 
deze in het kader van een bepaalde gerechtelijke procedure 
verplicht zijn tijdig – voor de afloop van de gunningsproce-
dure – een oordeel te vellen omtrent de geschiktheid van de 
genomen nalevingsmaatregelen om de betrouwbaarheid 
van een ondernemer te herstellen.37

Waar in Michaniki AE en Assitur de strijdigheid van een 
onweerlegbaar vermoeden van een vervalsing van de mede-
dinging met het evenredigheidsbeginsel werd vastgelegd 
waardoor een onderneming niet zonder meer kan worden 
uitgesloten wanneer bepaalde mededingingsgevoelige 
omstandigheden zich voordoen in hoofde van de onderne-
mer, werd dit principe in de zaak Tim38 uitgebreid naar situ-
aties waarin zulke omstandigheden betrekking hebben op 
de onderaannemer. Het Hof oordeelde aldus dat Richtlijn 
2014/24/EU zich niet verzet tegen een nationale regeling op 
grond waarvan de aanbestedende dienst de mogelijkheid of 
zelfs de verplichting heeft om de ondernemer die de inschrij-
ving heeft ingediend, uit te sluiten van deelname aan een 
aanbestedingsprocedure wanneer wordt vastgesteld dat de 
in die bepaling bedoelde uitsluitingsgrond van toepassing is 
ten aanzien van een van de in de inschrijving van die onder-
nemer vermelde onderaannemers. Het Hof oordeelde immers 
dat een aanbestedende dienst gerechtigd is te verlangen 

34 Zaak C-124/17 Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH, ar-
rest van 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:855, par. 26-28. Tot slot oordeel-
de het Hof nog dat de maximumduur van de uitsluiting wordt berekend 
vanaf de datum waarop de relevante gedraging werd bestraft door de 
bevoegde autoriteit en dit om redenen van coherentie, voorzienbaarheid 
en rechtszekerheid. Zie Zaak C-124/17 Vossloh Laeis GmbH tegen Stadt-
werke München GmbH, arrest van 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:855, 
par. 38.

35 Zaak C-472/19 Vert Marine, arrest van 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:468.
36 Zaak C-472/19 Vert Marine, arrest van 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:468, 

par. 27.
37 Zaak C-472/19 Vert Marine, arrest van 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:468, 

par. 35-36.
38 Zaak C-395/18 Tim SpA tegen Consip SpA, arrest van 30 januari 2020, 

ECLI:EU:C:2020:58.

dat een opdracht enkel wordt gegund aan ondernemers die 
vanaf het stadium van de aanbestedingsprocedure aantonen 
dat zij in staat zijn om de naleving van die verplichtingen 
gedurende de uitvoering van de opdracht naar behoren te 
verzekeren, in voorkomende geval door beroep te doen op 
onderaannemers die zelf aan die verplichtingen voldoen.39 
Een algemene en abstracte automatische uitsluiting is echter 
niet toegestaan nu dit een onweerlegbaar vermoeden van 
onbetrouwbaarheid met zich meebrengt, hetgeen in strijd is 
met het evenredigheidsbeginsel.40 

4. RTS infra: (n)iets nieuws onder de zon?

De meest recente zaak betreffende zelfreiniging is RTS infra 
BVBA.41 Deze zaak betrof de vraag of een ondernemer bij 
de indiening van zijn verzoek tot deelname of zijn inschrij-
ving, verplicht kan worden spontaan het bewijs te leveren 
van genomen corrigerende maatregelen wanneer uit de 
toepasselijke nationale regeling of de aanbestedingsstukken 
dergelijke verplichting niet voortvloeit. Enerzijds kan worden 
gesteld dat dit arrest niets meer is dan een verdere toepassing 
van overweging 102 van de Richtlijn waarin wordt gestipu-
leerd dat bepalingen van de exacte procedurele en inhoude-
lijke voorwaarden betreffende de toetsing van zelfreinigende 
maatregelen aan de lidstaten dient te worden overgelaten, 
zoals het Hof reeds had bepaald in Vossloh Laeis. De vraag 
die in dit kader gesteld kan worden is of er überhaupt wel 
gesproken kan worden van ‘procedurele en inhoudelijke 
voorwaarden betreffende toetsing’ wanneer een onder-
neming bepaalde maatregelen neemt, doch deze nalaat 
spontaan aan te voeren en het nationaal recht spontaniteit 
zou vereisten. In zulk geval komt men immers niet eens toe 
aan eigenlijke toetsing. Anderzijds kan RTS infra BVBA als een 
nieuw hoogtepunt in de rechtspraak betreffende zelfreini-
ging worden aanzien aangezien de vraag of een ondernemer 
spontaan het bewijs van de genomen corrigerende maatre-
gelen dient te leveren, relevant is in elke aanbestedingspro-
cedure en vooraf gaat aan vragen betreffende de identiteit 
van de bevoegde autoriteit of aan disputen betreffende de 
eigenlijke beoordeling van de genomen maatregelen. Daar-
naast is het arrest bijzonder aangezien het Hof voor het eerst 
expliciet standpunt innam betreffende de rechtstreekse wer-
king van art. 57 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU. 

In zijn beoordeling stelde het Hof voorop dat noch art. 57 lid 
6 Richtlijn 2014/24/EU, noch overweging 102 preciseert op 
welke wijze of in welk stadium van de aanbestedingsproce-
dure het bewijs van de corrigerende maatregelen kan worden 
geleverd.42 Hoewel de nationale rechter met zijn prejudiciële 
vraag enkel wenste te vernemen of spontaniteit bij het leve-

39 Zaak C-395/18 Tim SpA tegen Consip SpA, arrest van 30 januari 2020, 
ECLI:EU:C:2020:58, par. 39-42.

40 Zaak C-395/18 Tim SpA tegen Consip SpA, arrest van 30 januari 2020, 
ECLI:EU:C:2020:58, par. 51-53.

41 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13.

42 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 27.
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ren van het bewijs van zulke maatregelen vereist was, maakte 
het Hof in zijn antwoord duidelijk dat de vraag betreffende 
spontaniteit gerelateerd is aan het moment waarop men het 
bewijs dient te leveren. Wat betreft dit moment, stelde het 
Hof dat, nu het bewijs betreffende de betrouwbaarheid van 
een ondernemer tot doel heeft een objectieve beoordeling 
van de ondernemers en de daadwerkelijke concurrentie toe 
te laten, het in ieder geval van belang is dat het geleverd 
wordt én door de aanbestedende dienst wordt onderzocht 
vooraleer deze een beslissing neemt.43 Daarnaast oordeelde 
het Hof dat de lidstaten, gezien de beoordelingsbevoegdheid 
waarover zij beschikken bij de vaststelling van procedurele 
voorwaarden zoals neergelegd in art. 57 lid 7 Richtlijn 
2014/24/EU mogen bepalen dat een ondernemer het bewijs 
spontaan moet leveren bij de indiening van zijn inschrijving 
of verzoek tot deelname. Dit was het geval in casu. Art. 70 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten44 stelde 
immers dat de kandidaat of inschrijver op eigen initiatief 
de genomen maatregelen dient te bewijzen.45 Daartegen-
over stelde het Hof dat lidstaten tevens mogen bepalen dat 
dit bewijs pas in een later stadium van de procedure moet 
worden geleverd na daartoe door de aanbestedende dienst 
formeel te zijn uitgenodigd.46 Dit brengt mijns inziens met 
zich mee dat het Unierecht zich ook niet verzet tegen natio-
nale regelgeving waarbij het bewijs wordt geleverd op eigen 
initiatief in een later stadium van de procedure en dus niet 
op het moment van inschrijving of verzoek tot deelname.
In ieder geval oordeelde het Hof dat het transparantiebe-
ginsel vereist dat alle voorwaarden en modaliteiten van de 
gunningsprocedure op een duidelijke, precieze en ondub-
belzinnige wijze worden geformuleerd zodat alle inschrij-
vers exact de procedurele verplichtingen kennen.47 Wanneer 
een lidstaat aldus bepaalt dat corrigerende maatregelen 
enkel spontaan kunnen worden geleverd, dient dit ook 
rechtstreeks en op duidelijke wijze te blijken uit de aanbe-
stedingsstukken of uit deze stukken met hierin een verwij-
zing naar de nationale regeling. Wanneer deze voorwaarden 
zijn vervuld is de spontaniteitsverplichting volgens het Hof 
in principe ook in overeenstemming met het evenredig-
heidsbeginsel.

Het Hof maakte duidelijk dat de 
vraag betreffende spontaniteit ge-

relateerd is aan het moment waarop 
men het bewijs dient te leveren

43 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 29.

44 Wet van 17 juni inzake overheidsopdrachten, Belgisch Staatsblad, 14 juli 
2016, p. 44219.

45 Dit kan ook worden vermeld in het bestek. Zie bv. Raad van State 
13 maart 2014, nr. 226.756, OOO 2014, afl. 2, 232.

46 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 30.

47 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 35, met verwijzing naar C-175/15 Connexxion Taxi 
Services, arrest van 14 december 2016, ECLI:EU:C:2016:948, par. 39.

In casu bleek echter dat de wetgeving die voorzag in de 
omzetting van Richtlijn 2014/24/EU in Belgisch recht, voor-
zag in het feit dat het bewijs op initiatief van de onderne-
mer diende te worden overgelegd nog niet in werking was 
getreden en ook de aanbestedingsstukken deze verplichting 
niet vermeldden. Om deze redenen was het Hof van oordeel 
dat de ondernemingen rederlijkwijs konden verwachten 
dat de aanbestedende dienst hun later zou vragen om het 
bewijs bij te brengen.48 Het Hof verwees in dit kader naar 
haar eerdere uitspraak in Delta Antrepriza ˘ 49 waarin werd 
aangegeven dat een aanbestedende dienst een ondernemer 
de mogelijkheid moet bieden om de genomen corrigerende 
maatregelen uiteen te zetten.50 Nu dit laatste arrest alsook 
de redenering van het Hof in zijn algemeenheid was geba-
seerd op art. 57 Richtlijn 2014/24/EU was het relevant om 
na te gaan of dit artikel rechtstreekse werking had gelet op 
de onzekerheid bij nationale rechtbanken51 en het gebrek 
aan implementatie voor de uiterste datum van omzetting 
en het geschil zich voor deze datum doch voor de laattij-
dige omzetting voordeed. De uitspraak van het Hof is in 
dit kader bijzonder nuttig: ook al geeft art. 57 lid 6 Richt-
lijn 2014/24/EU de lidstaten een zekere beoordelingsmarge 
en kunnen de concrete voorwaarden voor toepassing door 
de lidstaten worden bepaald, bepaalt het artikel voldoende 
nauwkeurig en onvoorwaardelijk dat een ondernemer niet 
van een aanbestedingsprocedure kan worden uitgeslo-
ten indien hij erin slaagt om ten genoegen van de aanbe-
stedende dienst aan te tonen dat zijn betrouwbaarheid is 
hersteld. Deze minimale bescherming voor de ondernemer 
staat los van de beoordelingsmarge van de lidstaten.52

In zijn arrest haalde het Hof nog een andere relevante 
kwestie aan: het feit dat het bewijs van de genomen corri-
gerende maatregelen in principe niet effectief moet worden 
geleverd nu art. 59 lid 1 onder a Richtlijn 2014/24/EU stelt 
dat aanbestedende diensten het Uniform Europees Aanbe-
stedingsdocument (UEA) als voorlopig bewijs moeten 
aanvaarden. Dit UEA is in feite niets meer dan een docu-
ment waarin de ondernemer zelf, onder voorbehoud van 
latere verificatie, kan verklaren dat op hem een uitsluitings-
grond van toepassing is en dat hij zelfreinigende maatre-
gelen heeft genomen.53 Op basis van art. 59 lid 4 Richtlijn 
2014/24/EU kan een aanbestedende dienst echter steeds 
verzoeken om de ondersteunende documenten in te dienen. 

48 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 35, met verwijzing naar C-175/15 Connexxion Taxi 
Services, arrest van 14 december 2016, ECLI:EU:C:2016:948, par. 40.

49 Zaak C-267/18  Delta Antrepriză, arrest van 3 oktober 2019, 
ECLI:EU:C:2019:826.

50 Zaak C-267/18  Delta Antrepriză, arrest van 3 oktober 2019, 
ECLI:EU:C:2019:826, par. 37.

51 Zie o.a. het standpunt van de nationale rechter die de prejudiciële vraag 
stelde in Zaak C-387/19: Raad van State 7 mei 2019, nr. 244.407, ATP 2019, 
afl. 4, 605 alsook Raad van State 12 januari 2017 nr. 237.029, OOO 2017, 
afl. 3-4, 385. 

52 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 40.

53 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par. 31.
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Art. 59 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU stelt daarenboven dat 
een aanbestedende dienst vóór de gunning van de opdracht 
de inschrijver aan wie hij heeft besloten de opdracht te 
gunnen verzoekt de ondersteunende documenten overeen-
komstig art. 60 en 62 Richtlijn 2014/24/EU over te leggen. 
Noch artikel 60 en bijlage XII waarnaar dit artikel verwijst, 
noch artikel 62 vernoemen echter specifiek het bewijs van 
zelfreinigende maatregelen. Desalniettemin dient mijns 
inziens toch te worden aangevoerd dat het bewijs van geno-
men maatregelen in ieder geval moet worden aangeleverd 
opdat de aanbestedende dienst volledig is ingelicht. Dit 
volgt uit de bewoordingen van art. 57 lid 6 zelf aangezien 
er specifiek wordt gesteld dat de ondernemer bewijs dient 
te leveren dat hij eventuele schade heeft betaald of minstens 
een toezegging hiertoe heeft gedaan, dat hij actief heeft 
meegewerkt met de autoriteiten en dat hij concrete tech-
nische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft 
genomen om verdere fouten te voorkomen. Een loutere 
vermelding in het UEA volstaat mijns inziens niet daar dit 
niet als bewijs kan worden gekwalificeerd. Het komt dan 
ook voor dat ondernemers die in aanmerking wensen te 
komen om ‘gereinigd’ te worden het concrete bewijs dienen 
te leveren. In RTS infra BVBA kwam dan specifiek aan 
de orde wannéér dit bewijs precies dient te worden bijge-
bracht. Zoals aangehaald dient dit in ieder geval te gebeu-
ren vooraleer de aanbestedende dienst een beslissing neemt 
en kan dit in zowel op verzoek als spontaan gebeuren, dit 
laatste wanneer dit duidelijk blijkt uit de nationale regeling 
of aanbestedingsstukken. 

De vraag kan worden gesteld wat er gebeurt indien de nati-
onale wetgeving niet voorziet in de verplichting tot spon-
tane overlegging en de aanbestedende dienst zelf niet expli-
ciet vraagt om bewijs nadat de ondernemer enkel het UEA 
heeft ingevuld. Er is dan een conflict tussen het gestelde in 
art. 57 lid 6 2014/24/EU waarin staat dat de ondernemer 
bewijs dient te leveren en het feit dat er geen verplichting 
is om dit spontaan te doen aan de zijde van de ondernemer 
en er uit de Richtlijn ook geen expliciete verplichting volgt 
om bewijs betreffende zelfreiniging te verzoeken aan de 
zijde van aanbestedende diensten. Hoewel Fabricom slechts 
een bewijsmogelijkheid in het leven heeft geroepen heeft 
het Hof in Delta Antepriza ˘ gestipuleerd dat aanbestedende 
diensten ondernemers de mogelijkheid dienen te bieden om 
corrigerende maatregelen ‘uiteen te zetten’. In RTS infra 
BVBA werd door het Hof dan verduidelijkt dat hiermee 
wordt bedoeld dat de aanbestedende dienst de betrokken 
ondernemers de kans moet geven om deze corrigerende 
maatregelen te ‘bewijzen’, hetgeen dus meer is dan een 
loutere vermelding of uiteenzetting van de genomen maat-
regelen.54 Om te voldoen aan art. 57 lid 6 dient er mijns 
inziens aldus te worden geconcludeerd dat bij gebrek aan 
enige spontaniteitsverplichting, aanbestedende diensten de 

54 Zaak C-387/19 RTS infra BVBA, arrest van 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:13, par.41. Het dient overigens te worden benadrukt dat 
in Delta Antrepriză geen melding was gemaakt van enige uitsluitings-
grond of zelfreinigende maatregel door de onderneming in het UEA.

bewijsstukken móeten opvragen opdat er tot succesvolle 
zelfreiniging zou kunnen worden overgegaan. Hoewel deze 
conclusie op gespannen voet lijkt te staan met art. 56 lid 
3 Richtlijn 2014/24/EU, hetwelk geen verplichting oplegt 
doch voor aanbestedende diensten slechts een mogelijk-
heid bevat – tenzij het nationale recht anders voorziet – om 
betrokken ondernemers te verzoeken ontbrekende infor-
matie aan te vullen of te verduidelijken, is zulke conclusie 
echter noodzakelijk. Een andere interpretatie, namelijk dat 
men in principe niet ‘verzocht’ –  en op deze manier dus 
ook ‘verplicht’ – zou worden om enig bewijs bij te brengen, 
zou ertoe kunnen leiden dan men onterecht wordt uitge-
sloten en dit terwijl art. 57 lid 6 net ten voordele van de 
marktdeelnemers werd ingevoerd. Nu de vermelding van 
de genomen zelfreinigende maatregelen op het UEA geba-
seerd is op de vereisten van transparantie en loyaliteit om 
de aanbestedende dienst op de hoogte te stellen van al de 
relevante informatie,55 is het niet meer dan logisch dat de 
ondernemer aan wie de opdracht uiteindelijk wordt gegund 
ook de effectieve onderliggende bewijzen bijbrengt, zij het 
spontaan dan wel op verzoek.56 De afwezigheid van het 
verzoek tot bewijs in hoofde van aanbestedende diensten 
kan immers leiden tot strijdigheid met het gelijkheidsbegin-
sel, aangezien er in zulke gevallen een gelijke behandeling 
zou zijn van ondernemingen die niet gelijk zijn. Inderdaad, 
noch de winnaar op wie een uitsluitingsgrond van toepas-
sing is, noch de niet-winnaars op wie geen uitsluitingsgrond 
toepasselijk is zou bewijs dienen bij te brengen. De effec-
tieve verplichting tot het bijbrengen van dit bewijs is mijns 
inziens dan ook gerechtvaardigd omwille van het beginsel 
van de goede trouw die de relatie tussen de ondernemer en 
de aanbestedende dienst beheerst. 

5. Zelfreiniging: quo vadis?

De verplichting voor aanbestedende diensten om een onder-
nemer niet uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure 
wanneer deze toereikend bewijs heeft bijgebracht om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen is gebaseerd op het non-puni-
tieve en incentive-gebaseerde karakter van het Europees 
uitsluitingssysteem en de hiermee gepaard gaande recht-
vaardigheidsoverwegingen.57 Er wordt immers vanuit gegaan 

55 Zaak C-267/18  Delta Antrepriză, arrest van 3 oktober 2019, 
ECLI:EU:C:2019:826, par.36.

56 Zulk verzoek is m.i. enkel noodzakelijk wanneer de ondernemer zelf via 
het UEA of op een andere manier aanwijzingen heeft verstrekt betref-
fende het bestaan van corrigerende maatregelen. Artikel 56 lid 3 van de 
Richtlijn stelt immers dat aanbestedende diensten informatie kunnen 
opvragen wanneer zij vaststellen dat er documenten ontbreken of er on-
juiste documenten werden toegevoegd. Dit impliceert dat de aanbeste-
dende dienst reeds zicht heeft op de mogelijk beschikbare documenten. 
In Delta Antrepriză informeerde verzocht de aanbestedende dienst om 
extra informatie van de ondernemer omwille van de plaatsing van een 
vaststelling op een onlineplatform omtrent vroegtijdige beëindiging van 
een eerdere overheidsopdracht door een andere aanbestedende dienst.

57 S. Arrowsmith, H.-J. Prieβ and P. Friton, ‘Self-Cleaning as a Defence to 
Exclusions for Misconduct – An Emerging Concept in EC Public Procu-
rement Law’, Public Procurement Law Review, Sweet & Maxwell, London,   
2009/18, p. 259.
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dat de mededinging weer in evenwicht is door het feit dat 
alle ondernemers als betrouwbaar kunnen worden aanzien 
doordat eerdere voordelen worden afgezet tegen de geno-
men maatregelen.58 

Bewijs dient in ieder geval te worden 
bijgebracht vooraleer de aanbeste-
dende dienst een beslissing neemt

Corrigerende maatregelen kunnen worden aanzien als 
een vorm van rehabilitatie zoals gekend in het strafrecht 
aangezien zij de normale ‘straf’ – i.e. uitsluiting – vervan-
gen en kunnen bijdragen aan een beter toekomstgericht 
beleid van de ondernemer dat kan voorkomen dat er zich 
in de toekomst nog andere situaties voordoen waardoor 
de betrouwbaarheid van de ondernemer in gedrang kan 
komen.59 Toch is er een wezenlijk verschil aangezien zelf-
reinigende maatregelen ex ante –  voor de beslissing van 
de aanbestedende dienst  – dienen genomen te zijn en dit 
op eigen initiatief van de ondernemer. Dit in tegenstelling 
tot de uitspraak van de strafrechter die een alternatieve 
bestraffing kan opleggen die dan nadien door de veroor-
deelde dient te worden uitgevoerd.

Conclusies

Waar art. 57 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU zeer duidelijk 
aangeeft dat een ondernemer dient aan te tonen dat hij 
heeft betaald, heeft meegewerkt of technische, organisa-
torische of personeelsmaatregelen heeft genomen en deze 
maatregelen dus ex ante de beslissing van de aanbestedende 

58 S. Arrowsmith, H.-J. Prieβ and P. Friton, ‘Self-Cleaning as a Defence to 
Exclusions for Misconduct – An Emerging Concept in EC Public Procu-
rement Law’, Public Procurement Law Review, Sweet & Maxwell, London,   
2009/18, p. 277.

59 S. Schoenmaekers, ‘The EU Debarment Rules: Legal and Economic Ratio-
nale’, in Public Procurement Law Review, Sweet & Maxwell, London, 2016/3, 
p. 100.

dienst moeten hebben plaatsgevonden, wordt in RTS infra 
BVBA tevens duidelijk gemaakt dat het bewijs hiervan gele-
verd dient te worden voor deze beslissing. De instigator van 
deze aanlevering dient echter niet per se de ondernemer te 
zijn. Er dient te worden opgemerkt dat wanneer het nati-
onale recht geen spontaniteitsverplichting bevat, de vraag 
kan worden gesteld of de aanbestedende dienst bijgevolg 
verplicht is om bewijzen te verzoeken. Deze bijdrage heeft 
op deze vraag een antwoord trachten te geven en gecon-
cludeerd dat wanneer het nationale recht hieromtrent geen 
verduidelijking verschaft, de aanbestedende diensten inder-
daad deze taak op zich dienen te nemen. Waar in de Belgi-
sche zaak Fabricom de nationale wetgeving voorzag dat de 
aanbestedende dienst een onderneming per aangetekende 
brief dient uit te nodigen om rechtvaardigingen te leveren 
betreffende haar bindingen en zelfstandigheidsgraad – doch 
niet betreffende eerdere betrokkenheid bij onderzoek in het 
kader van de overheidsopdracht – vormt RTS infra BVBA, 
eveneens een Belgische zaak, het voorlopige sluitstuk van 
de zelfreinigingsrechtspraak. De stelling van Advocaat-Ge-
neraal Campos Sánchez-Bordona dat de taak van de aanbe-
stedende dienst bij de beoordeling van de bewijzen passief 
is, terwijl die van de marktdeelnemer actief is, dient mijns 
inziens dan ook enigszins te worden genuanceerd.60  

Dit artikel is afgesloten op 22 februari 2021.
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