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Aanbestedingswet 2012 

Deel 2 Overheidsopdrachten en prijsvragen voor overheidsopdrachten 

Hoofdstuk 2.3 Regels inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning 

Afdeling 2.3.5 Uitsluiting, geschiktheid en selectie 

Inleidende opmerkingen 
Bouwman/Schoenmaekers 

Betekenis 
In het aanbestedingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen criteria die zien op de kwalitatieve beoordeling en selectie 
van de ondernemers enerzijds en de gunningcriteria, die zien op de keuze van de beste aanbieding anderzijds. De 
criteria die zien op de kwalitatieve beoordeling en selectie van de ondernemers vallen uiteen in uitsluitingsgronden, 
geschiktheidseisen en selectiecriteria. 

§ 2.3.5.1 Uitsluitingsgronden 

Artikel 2.86 [Uitsluiting bij veroordeling] 

1 
Een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk geworden rechterlijke 
uitspraak een veroordeling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken die bij de aanbestedende dienst bekend is als 
gevolg van verificatie overeenkomstig de artikelen 2.101, 2.102 en 2.102a dan wel uit anderen hoofde, uit van 
deelneming aan een aanbestedingsprocedure. 

2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden aangewezen veroordelingen ter zake van: 

a deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 
oktober 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (PbEU 2008, L 300); 

b omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PbEU 1997, C 195) en van 
artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie 
in de privésector (PbEU 2003, L 192); 

c fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de 
Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); 

d witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij 
richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344); 

e terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de artikelen 1, 3 en 4 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2003 inzake terrorismebestrijding (PbEU 2002, L 164); 

f kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming 
van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (PbEU 2011, L 101). 

3 



Een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver tevens uit van deelneming aan een 
aanbestedingsprocedure indien jegens een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 
orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, een onherroepelijke veroordeling 
als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft. 

4 
Een aanbestedende dienst sluit een gegadigde of inschrijver voorts uit van deelneming aan een 
aanbestedingsprocedure indien de aanbestedende dienst ervan op de hoogte is dat bij onherroepelijke en bindende 
rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de 
inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de ondernemer niet voldoet 
aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies. 

5 
Het vierde lid is niet van toepassing indien de gegadigde of inschrijver zijn verplichtingen is nagekomen door de 
verschuldigde belastingen of sociale zekerheidspremies te betalen, met inbegrip van lopende rente of boetes indien 
toepasselijk, of een bindende regeling tot betaling daarvan te treffen. 

6 
Als veroordelingen als bedoeld in het tweede lid worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 
134a, 140, 140a, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, 273f, 285, derde lid, 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 
420quater van het Wetboek van Strafrecht, of veroordelingen wegens overtreding van de in artikel 83 van het Wetboek 
van Strafrecht bedoelde misdrijven, indien aan het bepaalde in dat artikel is voldaan. 

7 
De aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van het eerste lid uitsluitend rechterlijke uitspraken die in de vijf jaar 
voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn 
geworden. 

Verplichte uitsluitingsgronden 
Bouwman/Schoenmaekers 

1 Algemeen 
De uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de inschrijver betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan een 
aanbestedingsprocedure kunnen rechtvaardigen. Uitsluitingsgronden kunnen worden onderscheiden in verplichte 
uitsluitingsgronden en facultatieve uitsluitingsgronden (art. 2.87). Dit artikel betreft de verplichte uitsluitingsgronden. Een 
gegadigde of inschrijver moet worden uitgesloten als een van deze uitsluitingsgronden van toepassing is, onder 
inachtneming van de beginselen van het aanbestedingsrecht en behoudens het bepaalde in art. 2.86a, 2.87a en art. 
2.88. Onder de Europese aanbestedingsdrempel is het stellen van uitsluitingsgronden facultatief. Zowel boven als onder 
de drempels dient gebruik te worden gemaakt van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 

Limitatieve opsomming 
De opsomming van (verplichte en facultatieve) uitsluitingsgronden is limitatief. Dit uitgangspunt is in een aantal arresten 
van het Hof van Justitie EU nader verduidelijkt (zie o.a.: HvJ EG 9 februari 2006, C-226/04 en C-228/04, 
ECLI:EU:C:2006:94 (La Cascina); HvJ EG 16 december 2008, C-213/07, ECLI:EU:C:2008:731 (Michaniki); HvJ EG 19 
mei 2009, C-538/07, ECLI:EU:C:2009:317 (Assitur)). Nationale wetgevers van de lidstaten mogen in nationale 
regelgeving de in de uitsluitingsgronden opgenomen begrippen zelf definiëren voor zover een Europese definitie of 
invulling daarvan ontbreekt, waarbij rekening dient te worden gehouden met de grenzen die door de jurisprudentie van 
de Europese rechter daaraan worden gesteld (denk bijvoorbeeld aan het begrip ‘ernstige beroepsfout’ bij de facultatieve 
uitsluitingsgronden). 

Proportionaliteitsbeginsel 



Aanbestedende diensten dienen op proportionele wijze te handelen (art. 18 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU). In Nederland is 
dit beginsel in de Gids Proportionaliteit, par. 3.5.1, nader uitgewerkt. Dit beginsel speelt vooral een rol bij het stellen van 
facultatieve uitsluitingsgronden. Zo is in voorschrift 3.5A Gids Proportionaliteit bepaald dat de aanbestedende dienst 
slechts die (facultatieve) uitsluitingsgronden toepast die relevant zijn voor de betreffende opdracht. Bovendien zijn art. 
2.86a, 2.87a en 2.88 Aanbestedingswet 2012 van belang, op grond waarvan ook om redenen van (dis)proportionaliteit 
van uitsluiting kan of moet worden afgezien. 

2 Verplichte uitsluiting na verificatie (lid 1) 
De verplichte uitsluitingsgronden die in dit artikel worden opgesomd zijn alleen van toepassing op een gegadigde of 
inschrijver die is veroordeeld bij een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak. De aanbestedende dienst kan op de 
hoogte komen van deze veroordeling door verificatie op basis van art. 2.101, 2.102 en 2.102a, maar ook uit andere 
hoofde. In deze artikelen gaat het onder meer om het recht tot het opvragen van bewijsstukken en nadere inlichtingen 
op basis van de door de inschrijver ingevulde gegevens in de eigen verklaring, zijnde per 1 juli 2016 het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Andere verificatiemiddelen zijn het uittreksel uit het handelsregister en de 
gedragsverklaring aanbesteden (zie art. 2.89 en 2.91-2.97). De aanbestedende dienst moet altijd vragen om een 
verklaring dat de verplichte uitsluitingsgronden niet op de gegadigde of inschrijver van toepassing zijn (MvT, 
Kamerstukken II 2009/10, 32440, 3, p. 78). Hieraan wordt voldaan via het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 

3 De uitsluitingsgronden (lid 2) 
In lid 2 worden de verplichte uitsluitingsgronden opgesomd. Verplichte uitsluiting van ondernemers moet plaatsvinden bij 
een onherroepelijke veroordeling voor kortgezegd deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude met EU-
subsidie, witwassen van geld of financiering van terrorisme, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met 
terroristische activiteiten en veroordelingen op basis van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. 

4 Uitsluiting ook bij veroordeling persoon in bestuurlijke of toezichthoudende functie (lid 3) 
Uitsluiting van een inschrijver of gegadigde moet niet alleen volgen wanneer de onderneming zelf zich schuldig heeft 
gemaakt aan de in lid 2 vermelde gronden, maar ook wanneer jegens een persoon van die onderneming die lid is van 
het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of 
controlebevoegdheid heeft een onherroepelijke veroordeling voor een van deze gronden bestaat. 

5 Uitsluiting bij niet voldoen belastingen en sociale zekerheidspremies (lid 4 en 5) 
Een aanbestedende dienst moet een inschrijver of gegadigde ook uitsluiten als bij een onherroepelijke veroordeling is 
vastgesteld dat de ondernemer niet voldoet aan het betalen van belastingen of sociale zekerheidspremies. Wanneer 
uitsluiting echter kennelijk onredelijk is, als bedoeld in art. 2.86a, kan de aanbestedende dienst van uitsluiting afzien. 
Bovendien regelt lid 5 dat uitsluiting niet van toepassing is als de inschrijver of gegadigde inmiddels wel aan deze 
verplichting heeft voldaan of een betalingsregeling heeft getroffen. Deze grond is een toevoeging op de facultatieve 
uitsluitingsgrond van art. 2.87 die ziet op het niet voldoen aan deze verplichtingen zonder dat sprake hoeft te zijn van 
een rechterlijke of administratieve beslissing. 

6 Uitsluitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht (lid 6) 
Om de toepassing van de verplichte uitsluitingsgronden op Nederlandse gegadigden of inschrijvers te vergemakkelijken, 
somt lid 6 op welke veroordelingen uit het Wetboek van Strafrecht als veroordelingen als bedoeld in het tweede lid 
worden aangemerkt (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, 3, p. 79). Uit de woorden ‘in ieder geval’ blijkt dat het hier 
niet gaat om een limitatieve opsomming. 

7 Terugkijktermijn (lid 7) 
Lid 7 regelt de terugkijkperiode van de uitsluiting. Richtlijn 2014/24/EU bepaalt in art. 57 lid 7 dat lidstaten de 
maximumduur van de uitsluiting bepalen. Wanneer de duur van de uitsluiting niet is vastgesteld bij onherroepelijk 
vonnis, mag de terugkijktermijn van de verplichte uitsluitingsgronden niet langer zijn dan vijf jaar. De Nederlandse 
wetgever heeft ervoor gekozen, gezien de zeer ernstige aard van de misdrijven die onder de uitsluitingsronden vallen, 
de maximale terugkijktermijn van vijf jaar in de wet neer te leggen (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 68). 



8 Verwijzingen 
Dit artikel is een implementatie van art. 57 lid 1, 2 en 7 Richtlijn 2014/24/EU. In het kader van het 
proportionaliteitsbeginsel is het artikel uitgewerkt in par. 3.5.1 Gids Proportionaliteit. 

Artikel 2.86a [Kennelijk onredelijke uitsluiting] 

1 
De aanbestedende dienst kan afzien van toepassing van artikel 2.86, vierde lid, indien uitsluiting kennelijk onredelijk zou 
zijn. 

2 
Van een kennelijk onredelijke uitsluiting als bedoeld in het eerste lid is onder meer sprake: 

a indien de gegadigde of inschrijver slechts kleine bedragen aan belastingen of sociale zekerheidspremies niet heeft 
betaald; 

b indien de gegadigde of inschrijver bekend werd met het precieze verschuldigde bedrag tot betaling van belastingen of 
sociale zekerheidspremies op een tijdstip waarop het hem niet mogelijk was de in artikel 2.86, vijfde lid, bedoelde 
verplichtingen na te komen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan voor het verstrijken van de 
termijn voor het indienen van een verzoek tot deelneming of het indienen van een inschrijving. 

Afzien van uitsluiting art. 2.86 lid 4 
Bouwman/Schoenmaekers 

1 Afzien van uitsluiting wegens niet betalen belasting en sociale zekerheidspremies (lid 1) 
Om te voorkomen dat ondernemers worden uitgesloten voor het niet betalen van belasting of sociale zekerheidspremies 
op basis van onredelijke gronden, voorziet dit artikel in een hardheidsclausule. De aanbestedende dienst kan afzien van 
het uitsluiten van een inschrijver of gegadigde, wanneer toepassing van de verplichte uitsluitingsgrond neergelegd in art. 
2.86 lid 4, kennelijk onredelijk is. De Gids Proportionaliteit, par. 3.5.1.1, voegt daaraan toe dat moet worden afgezien 
van uitsluiting als de uitsluiting met het oog hierop als niet proportioneel moet worden aangemerkt. 

2 Kennelijk onredelijke uitsluiting (lid 2) 
Lid 2 noemt niet limitatief twee omstandigheden waarin sprake is van een kennelijk onredelijke uitsluiting bij het niet 
voldoen aan belastingen of sociale zekerheidspremies. De hardheidsclausule ziet bijvoorbeeld op situaties waarin de 
verschuldigde bedragen dermate klein zijn dat uitsluiting niet proportioneel is (lid 2 onderdeel a). Of een specifiek 
verschuldigd bedrag klein is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan bijvoorbeeld de relatie 
met de omvang van de onderneming of de verhouding tussen de omvang van het niet betaalde bedrag en het eventueel 
wel betaalde bedrag een rol spelen (MVT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 68). Uitsluiting kan daarnaast ook als 
‘kennelijk onredelijk’ worden aangemerkt wanneer de ondernemer onvoldoende tijd heeft gehad om tot betaling over te 
gaan of tot het aangaan van een bindende regeling (lid 2 onderdeel b). Uit de woorden ‘onder meer’ blijkt dat het hier 
niet gaat om een limitatieve opsomming van ‘kennelijk onredelijke’ omstandigheden. 

3 Verwijzingen 
Dit artikel vormt een implementatie van art. 57 lid 3 tweede alinea Richtlijn 2014/24/EU. 

Artikel 2.87 [Overige uitsluitingsgronden] 

1 
De aanbestedende dienst kan een inschrijver of gegadigde uitsluiten van deelneming aan een aanbestedingsprocedure 
op de volgende gronden: 



a de aanbestedende dienst toont met elk passend middel aan dat de gegadigde of inschrijver een of meer van de in 
artikel 2.81, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft geschonden; 

b de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, 
jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert 
in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving; 

c de aanbestedende dienst kan aannemelijk maken dat de inschrijver of gegadigde in de uitoefening van zijn beroep 
een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken; 

d de aanbestedende dienst beschikt over voldoende plausibele aanwijzingen om te concluderen dat de inschrijver of 
gegadigde met andere ondernemers overeenkomsten heeft gesloten die gericht zijn op vervalsing van de 
mededinging; 

e een belangenconflict in de zin van artikel 1.10b kan niet effectief worden verholpen met andere minder ingrijpende 
maatregelen; 

f wegens de eerdere betrokkenheid van de inschrijver of gegadigde bij de voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 2.51 voorgedaan die 
niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 

g de inschrijver of gegadigde heeft blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van 
een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of 
een eerdere concessieopdracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot 
schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties; 

h de inschrijver of gegadigde heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 
van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van gronden voor uitsluiting of het voldoen aan de 
geschiktheidseisen of heeft die informatie achtergehouden, dan wel was niet in staat de ondersteunende 
documenten, bedoeld in de artikelen 2.101 en 2.102, over te leggen; 

i de inschrijver of gegadigde heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig 
te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de 
aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of heeft door nalatigheid misleidende informatie verstrekt die een belangrijke 
invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie en gunning; 

j de aanbestedende dienst toont met elk passend middel aan dat de inschrijver of gegadigde niet voldoet aan zijn 
verplichtingen tot betaling van belastingen of van sociale zekerheidspremies. 

2 
De aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van: 

a het eerste lid, onderdeel a, uitsluitend een schending van de in dat onderdeel bedoelde verplichtingen die zich in de 
drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben 
voorgedaan; 

b het eerste lid, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen 
van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan; 

c het eerste lid, onderdeel d, uitsluitend beschikkingen als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, onderdelen c en d, die in de 
drie jaar voorafgaand aan de aanvraag onherroepelijk zijn geworden; 

d het eerste lid, onderdeel g, uitsluitend tekortkomingen die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van 
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan; 

e het eerste lid, onderdeel h, uitsluitend situaties waarin valse verklaringen zijn verstrekt, informatie is achtergehouden 
of waarin ondersteunende documenten niet zijn overgelegd die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van 
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan; 



f het eerste lid, onderdeel i, uitsluitend onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces die zich in de drie 
jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan; 

g het eerste lid, onderdeel j, uitsluitend het niet nakomen van de in dat onderdeel bedoelde betalingsverplichtingen die 
zijn vastgesteld in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de 
inschrijving. 

3 
Artikel 2.86, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid, onderdeel j, bedoelde geval. 

Facultatieve uitsluitingsgronden 
Bouwman/Schoenmaekers 

1 Algemeen 
Uitsluitingsgronden kunnen worden onderscheiden in verplichte uitsluitingsgronden (art. 2.86) en facultatieve 
uitsluitingsgronden. Dit artikel betreft de facultatieve uitsluitingsgronden. Lidstaten mogen de facultatieve gronden ook 
als verplichte gronden opnemen (art. 57 lid 4 eerste alinea Richtlijn 2014/24/EU). De Nederlandse wetgever heeft ervoor 
gekozen deze gronden met de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie facultatief te 
laten. De aanbestedende dienst dient bij het toepassen van facultatieve gronden deze vooraf van toepassing te 
verklaren op de opdracht. Dit kan in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 

2 Facultatieve uitsluitingsgronden (lid 1) 
De facultatieve uitsluitingsgronden betreffen tien gronden die de aanbestedende dienst kan toepassen om niet-integere 
ondernemingen uit te sluiten van een aanbestedingsprocedure. Voor het aantonen van deze uitsluitingsgronden is in 
tegenstelling tot de verplichte uitsluitingsgronden van art. 2.86 geen onherroepelijk rechterlijk vonnis vereist. Het volgt uit 
de bewoordingen van deze bepaling dat het aan de aanbestedende dienst wordt overgelaten, en niet aan een nationale 
rechter, om te beoordelen of een ondernemer moet worden uitgesloten van een aanbestedingsprocedure. Een nationale 
bepaling die dit afhankelijk stelt van bevestiging in een gerechtelijke procedure kan het nuttig effect van de facultatieve 
uitsluitingsgronden verhinderen (HvJ EU 19 juni 2019, C-41/18, ECLI:EU:C:2019:507 (Meca Srl tegen Comune di 
Napoli)). Om een onderneming te kunnen uitsluiten van een overheidsopdracht op basis van deze gronden moeten de 
facultatieve uitsluitingsgronden in de aanbestedingsdocumenten zijn vermeld (HR 7 december 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BW9233 (Staat en Tele2/KPN)). De aanbestedende dienst bepaalt of hij deze uitsluitingsgronden wel 
of niet toepast en of hij vervolgens wel of niet gunt aan een onderneming die verkeert in een dergelijke situatie, een en 
ander conform de aanbestedingsbeginselen (Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 68). In beginsel dient een 
aanbestedende dienst die ervoor kiest bepaalde uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren, deze op grond van het 
gelijkheids- en transparantiebeginsel ook toe te passen (HvJ EU 6 november 2014, C-42/13, ECLI:EU:C:2014:2345 
(Cartiere dell’Adda)). Een uitsluiting moet steeds proportioneel en niet-discriminatoir zijn. Wanneer een aanbestedende 
dienst echter expliciet in de aanbestedingsdocumenten opneemt dat een inschrijving terzijde wordt gelegd wanneer van 
die uitsluitingsgrond sprake is en zonder dat aan het evenredigheidsbeginsel wordt getoetst en dit laatste alsnog 
plaatsvindt, dan is er sprake van strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel (HvJ EU 14 december 2016, C-
171/15, ECLI:EU:C:2016:948 (Connexxion Taxi Services). Deze beslissing heeft aan belang ingeboet nu met de 
implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 in art 2.87a is neergelegd dat een ondernemer in ieder geval in 
de gelegenheid moet worden gesteld zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. 

3 Schending verplichtingen milieu-, sociaal en arbeidsrecht (onderdeel a) 
Op basis van onderdeel a kan een onderneming worden uitgesloten indien de aanbestedende dienst aantoont dat 
verplichtingen uit art. 2.81 lid 2 zijn geschonden. Dit betreft verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht uit het EU-recht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of op grond van de bepalingen van 
internationaal recht uit bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU. Onder deze uitsluitingsgrond valt bijvoorbeeld discriminatie in 
arbeid en beroep. Voor het aantonen van deze uitsluitingsgrond is een ‘passend middel’ vereist. Hierbij kan gedacht 



worden aan een rapport van de Inspectie SZW (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 69). Een onherroepelijke 
rechterlijke of administratieve beslissing kan in ieder geval ook als een passend middel worden beschouwd. 

4 Faillissement of liquidatie (onderdeel b) 
Op grond van onderdeel b kan de aanbestedende dienst een inschrijver of gegadigde uitsluiten als deze verkeert in een 
staat van faillissement of liquidatie, zijn werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem een surseance van betaling of 
(faillisements)akkoord geldt of als hij in een vergelijkbare toestand verkeert. 

5 Ernstige beroepsfout (onderdeel c) 
Deze uitsluitingsgrond ziet op de ernstige fout in de uitoefening van het beroep die er op enigerlei wijze toe leidt dat 
daardoor de integriteit van de inschrijver of gegadigde in twijfel kan worden getrokken. De grond omvat elk onrechtmatig 
gedrag dat invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken marktpartij. Het wordt aan de lidstaten 
overgelaten om het begrip ‘ernstige beroepsfout’ in te vullen, onder eerbiediging van het Europees recht. In de memorie 
van toelichting (Kamerstukken II 2009/10, 32 440, 3, p. 80) is een opsomming gegeven van gedragingen die als 
‘ernstige beroepsfout’ kunnen worden aangemerkt. Dit betreft overtredingen van voorschriften betreffende gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, milieudelicten en overtredingen van de Rijtijdenwet, overtredingen van de Mededingingswet en 
het hebben begaan van een onrechtmatige daad waaruit ernstige schade is voortgevloeid. De Gids Proportionaliteit 
noemt het begrip een open norm die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Mede daarom 
moet op grond van de Gids zeer restrictief worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond. In 2012 heeft 
het Hof van Justitie EU verduidelijkt dat het begrip ‘ernstige beroepsfout’ gewoonlijk ziet op gedrag dat wijst op kwaad 
opzet of nalatigheid van een zekere ernst (HvJ EU 13 december 2012, C-465/11, ECLI:EU:C:2012:801 (Forposta 
SA/Poczta Polska SA)). Met de implementatie van Richtlijn 2014/24/EU is nu een vergelijkbare grond in de wet 
opgenomen als waarvan sprake was in Forposta aangaande het uitsluiten op basis van tekortkomingen bij een eerdere 
overheidsopdracht; een dergelijke tekortkoming dient dan aanzienlijk of voortdurend te zijn (zie onderdeel g hierna) om 
tot uitsluiting te kunnen leiden. Wanneer een dergelijke tekortkoming bij een eerdere overheidsopdracht tot ontbinding 
van de overeenkomst heeft geleid, dan kan het de aanbestedende dienst niet worden belet de betrouwbaarheid van de 
bij die ontbinding betrokken ondernemer te beoordelen vanwege het instellen van een beroep in rechte door deze 
ondernemer tegen die ontbinding. Een bevestiging van die ontbinding aan het einde van een gerechtelijke procedure is 
evenmin vereist, noch mag door de nationale wetgever vereist worden (HvJ EU 19 juni 2019, C-41/18, 
ECLI:EU:C:2019:507 (Meca Srl tegen Comune di Napoli)). Een overtreding van de mededingingsregels, met name 
wanneer de inbreuk met een geldboete is bestraft, viel onder het begrip ‘ernstige beroepsfout’ (HvJ EU 18 december 
2014, C-470/13 (Generali)), maar is nu als aparte uitsluitingsgrond opgenomen (zie onderdeel d hierna). Aanbestedende 
diensten kunnen een fout bij de beroepsuitoefening vaststellen op elke grond die zij aannemelijk kunnen maken; daar is 
geen in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak voor nodig. Er zijn voor het aantonen van deze grond geen 
bewijsstukken aangewezen. Bij de toetsing van een aanvraag om een gedragsverklaring aanbesteden wordt op grond 
van art. 4.7 lid 1 onderdeel b, een aantal onherroepelijke veroordelingen wegens overtreding van in het 
Aanbestedingsbesluit (art. 8, Stb. 2013, 58) aangewezen misdrijven betrokken. Het is hierbij aan de aanbestedende 
dienst om te bepalen of de veroordeling onder deze uitsluitingsgrond valt met inachtneming van de grenzen die door de 
beginselen worden gesteld (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 68). In 2017 bepaalde het Hof van Justitie EU 
dat een rechterlijke beslissing, ook indien zij nog niet onherroepelijk is, afhankelijk van het voorwerp van die beslissing 
de aanbestedende dienst een passend middel kan aanreiken om het bestaan van een ernstige fout in de 
beroepsuitoefening aannemelijk te maken, daar zijn beslissing hoe dan ook aan rechterlijke toetsing kan worden 
onderworpen. Tevens bepaalde het Hof in deze zaak dat het nalaten een onherroepelijke veroordeling van een 
bestuurder te melden, ook al heeft deze in het jaar voorafgaand aan de aankondiging van de overheidsopdracht zijn 
functies al neergelegd, tot uitsluiting van een inschrijver kan leiden, op grond dat deze zich dan niet volledig en 
daadwerkelijk van de gedragingen van die bestuurder heeft gedistantieerd (HvJ EU 20 december 2017, C-178/16, 
ECLI:EU:C:2017:1000 (Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA)). 

6 Mededingingsvervalsing (onderdeel d) 
Voorheen viel de uitsluiting op basis van het mededingingsrecht onder een ernstige fout in de uitoefening van een 
beroep. Met dit nieuwe onderdeel d is deze grond expliciet opgenomen. Mededingingsovertredingen werden al 



meegenomen in de gedragsverklaring aanbesteden (art. 4.7 lid 1 onderdeel c en d). De aanbestedende dienst dient 
over ‘voldoende plausibele aanwijzingen’ te beschikken, om op basis van deze grond te mogen uitsluiten. 

7 Belangenconflict (onderdeel e) 
De uitsluiting die onderdeel e van lid 1 mogelijk maakt betreft een ultimum remedium in het geval er in een 
belangenconflict in de zin van art. 1.10b geen minder vergaande maatregelen kunnen worden genomen. Onder 
belangenconflicten als bedoeld in laatstgenoemd artikel wordt in ieder geval de situatie verstaan waarin personeelsleden 
van de aanbestedende dienst, die betrokken zijn bij de uitvoering van de aanbestedingsprocedure of invloed kunnen 
hebben op het resultaat van deze procedure, direct of indirect, financiële, economische of andere persoonlijke belangen 
hebben die geacht kunnen worden hun onpartijdigheid of onafhankelijkheid bij deze procedure in het gedrang te 
brengen (art. 1.10b lid 2). 

8 Betrokkenheid voorbereiding aanbesteding (onderdeel f) 
Onderdeel f introduceert de mogelijkheid om inschrijvers of gegadigden uit te sluiten die betrokken waren bij de 
voorbereiding van de aanbestedingsprocedure als bedoeld in art. 2.51 Aanbestedingswet. Gebruik van deze 
mogelijkheid door de aanbestedende dienst is echter alleen toegestaan indien de aanbestedende dienst heeft 
gehandeld conform de verplichtingen als opgenomen in art. 2.51 (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 69). Zo 
dient de betrokken gegadigde of inschrijver de gelegenheid te krijgen om te bewijzen dat zijn betrokkenheid de 
mededinging niet kan verstoren en is uitsluiten alleen toegestaan als de vervalsing van de mededinging niet met minder 
ingrijpende maatregelen kan worden verholpen. 

9 Aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen eerdere overheidsopdracht/concessie (onderdeel g) 
Op basis van onderdeel g kunnen ondernemers worden uitgesloten als hun prestaties in het verleden zijn 
tekortgeschoten. Om te voorkomen dat deze uitsluitingsgrond te gemakkelijk wordt ingeroepen voor kleine 
tekortkomingen zijn er in het artikellid enkele waarborgen opgenomen (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). 
Zo moeten de tekortkomingen aanzienlijk zijn ofwel, als zij van geringe betekenis zijn, van voortdurende aard. Onder 
aanzienlijke tekortkomingen dient dan in ieder geval te worden verstaan die gevallen waarin de rechter wanprestatie 
heeft vastgesteld. De reikwijdte is echter ruimer gezien het feit dat ook kan worden uitgesloten als de tekortkoming heeft 
geleid tot vroegtijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. Daarnaast moet de uitsluiting 
altijd in overeenstemming zijn met het proportionaliteitsbeginsel. Zo zal uitsluiting vanwege een relatief lage 
schadevergoeding die standaard uit het contract voortvloeit voor een kleine tekortkoming, niet proportioneel zijn. Het 
dient dus om een uitzonderlijke situatie te gaan (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). Ook volgens de Gids 
Proportionaliteit (par. 3.5.1.2) moet met de mogelijkheid tot uitsluiting op basis van prestaties uit het verleden 
terughoudend worden omgegaan. Het gaat volgens de Gids bij dit onderdeel niet om kleine tekortkomingen, maar om 
aanzienlijke of herhaaldelijke tekortkomingen van essentiële bepalingen bij eerdere opdrachten, waar de ondernemer 
verantwoordelijk voor gehouden kan worden. Voorbeelden die in de Gids worden genoemd zijn het consequent niet 
nakomen van essentiële levertijden of het wezenlijk afwijken van de gecontracteerde kwaliteit welke ernstige twijfel doet 
rijzen aan de betrouwbaarheid van de ondernemer. Daarbij is ook van belang dat de tekortkomingen geleid hebben tot 
vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, schadevergoeding of andere vergelijkbare (niet-standaard en 
substantiële) sanctie. Andere voorbeelden zijn de niet levering of niet uitvoering van een opdracht en de levering of 
uitvoering met grote gebreken die het product of de dienst onbruikbaar maken voor het beoogde doel. Uitsluiting op 
basis van een eenmalige slechte beoordeling van een projectleider is dus niet proportioneel. Bovendien moet de 
ondernemer gelegenheid krijgen zijn betrouwbaarheid aan te tonen (art. 2.87a). Dit kan hier bijvoorbeeld gaan om 
verbeteracties van de inschrijver. Uit de woorden ‘heeft blijk gegeven van’ kan worden afgeleid dat de tekortkoming 
binnen de invloedsfeer van de ondernemer dient te liggen (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). De 
tekortkoming hoeft tot slot niet geconstateerd te worden bij dezelfde aanbestedende dienst, omdat dit niet expliciet door 
de Europese wetgever is beperkt. Het is denkbaar dat met het oog op de toepassing van dit criterium aanbestedende 
diensten een register bijhouden waarin de aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen van ondernemers kunnen 
worden geregistreerd (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). De aanbestedende dienst dient bij 
gebruikmaking van een register wel te voorzien in een zorgvuldige procedure en ervoor zorg te dragen dat zij de 
aanbestedingsbeginselen in acht nemen. Volgens de Gids Proportionaliteit (par. 3.5.1.2) dient het opstellen en het 



gebruik van een register in elk geval, mede gezien de schadelijke gevolgen die een register met zich kan brengen, zeer 
zorgvuldig te gebeuren. Dit betekent onder andere dat een register voldoende details bevat over de relevante 
tekortkomingen en de ondernemer de mogelijkheid moet hebben om een eventuele vermelding in het register ter 
discussie te stellen ter inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor. 

10 Valse verklaringen aanbestedingsdocumenten (onderdeel h) 
Onderdeel h biedt de mogelijkheid een inschrijver of gegadigde uit te sluiten die zich ‘in ernstige mate’ heeft schuldig 
gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van informatie ten behoeve van de controle van de 
uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. Deze uitsluitingsgrond kan ook worden gehanteerd voor het achterhouden 
van informatie of het geval dat de inschrijver niet in staat was de ondersteunende documenten als bedoeld in art. 2.101 
en 2.102 (bewijsstukken verstrekte gegevens en inlichtingen onderneming) over te leggen. In 2017 oordeelde het Hof 
van Justitie EU dat er sprake kan zijn van het achterhouden van informatie wanneer inlichtingen met betrekking tot de 
strafbare gedragingen van een (oud) bestuurder, die op het bestaan van een ‘ernstige beroepsfout’ (als in lid 1, sub c) 
zouden kunnen wijzen, niet worden verstrekt, ook indien deze (oud) bestuurder nog niet onherroepelijk veroordeeld is 
(HvJ EU 20 december 2017, C-178/16, ECLI:EU:C:2017:1000 (Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA)). 

11 Oneerlijke beïnvloeding besluitvormingsproces (onderdeel i) 
Onderdeel i introduceert de mogelijkheid om een inschrijver of gegadigde uit te sluiten die getracht heeft het 
besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te 
verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of door nalatigheid 
misleidende informatie heeft verstrekt die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie en 
gunning. 

12 Niet voldoen belastingen of sociale zekerheidspremies (onderdeel j en lid 3) 
Deze facultatieve uitsluitingsgrond is een aanvulling op de verplichte uitsluitingsgrond van art. 2.86 lid 4. Wanneer de 
aanbestedende dienst deze grond van toepassing verklaart op de aanbesteding, dan kan op grond van een ‘passend 
middel’ over worden gegaan tot uitsluiting. Als elk passend middel kan onder andere een verklaring van de 
Belastingdienst worden aangemerkt (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). Ook in dit geval dient uitsluiting 
wel proportioneel te zijn; dit is in de regel niet het geval indien de ondernemer te weinig tijd heeft gehad om te betalen of 
als het om relatief kleine bedragen gaat (vergelijk art. 2.68a). In lid 3 is art. 2.86 lid 5 van overeenkomstige toepassing 
verklaard op deze facultatieve grond. Daarmee is ook deze uitsluitingsgrond niet van toepassing als de inschrijver of 
gegadigde inmiddels wel aan deze verplichting heeft voldaan of een betalingsregeling heeft getroffen. Een automatische 
uitsluiting op grond van het niet betalen van socialezekerheidsbijdragen, zonder de concrete omstandigheden te toetsen 
als aan de orde in de zaken HvJ EU 10 juli 2014, C-358/12, EU:C:2014:2063 (Consorcio Stabile Libor Lavori Publicci) en 
HvJ EU 10 november 2016, C-199/15, ECLI:EU:C:2016:853 (Ciclat), is op grond hiervan niet langer mogelijk. 

13 Terugkijktermijn (lid 2) 
Voor de facultatieve uitsluitingsgronden is de terugkijktermijn van drie jaar uit art. 57 lid 7 Richtlijn 2014/24/EU 
overgenomen. Het moment vanaf wanneer moet worden teruggekeken wordt in dit lid nader gespecificeerd. In 2018 
bepaalde het Hof van Justitie EU dat bij de uitsluiting van een ondernemer die zich schuldig heeft gemaakt aan een 
gedraging zoals genoemd in art. 2.87 lid 1 sub d en door een bevoegde autoriteit daarvoor is bestraft, de maximumduur 
van de uitsluiting wordt berekend vanaf de datum van het besluit van deze autoriteit en niet vanaf de datum van het 
begaan van de overtreding (HvJ EU 24 oktober 2018, C-124/17, ECLI:EU:C:2018:855 (Vossloh Laeis GmbH)). 

14 Verwijzingen 
Dit artikel is een implementatie van art. 57 lid 2, 4 en 7 Richtlijn 2014/24/EU. In het kader van proportionaliteit is het 
artikel uitgewerkt in par. 3.5.1.2 Gids Proportionaliteit. 

Artikel 2.87a [Bewijs betrouwbaarheid] 

1 



De aanbestedende dienst stelt een gegadigde of inschrijver waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, 
eerste of derde lid, of artikel 2.87 van toepassing is, in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft 
genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de aanbestedende dienst dat bewijs toereikend acht, wordt de 
betrokken gegadigde of inschrijver niet uitgesloten. 

2 
Voor de toepassing van het eerste lid toont de gegadigde of inschrijver aan dat hij, voor zover van toepassing, schade 
die voortvloeit uit veroordelingen voor strafbare feiten als bedoeld in artikel 2.86 of uit fouten als bedoeld in artikel 2.87 
heeft vergoed of heeft toegezegd te vergoeden, dat hij heeft bijgedragen aan opheldering van feiten en omstandigheden 
door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en 
personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen. 

3 
De aanbestedende dienst beoordeelt de door de gegadigde of inschrijver genomen maatregelen met inachtneming van 
de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafbare feiten of fouten. Indien de aanbestedende dienst de 
genomen maatregelen onvoldoende acht, deelt zij dit gemotiveerd mee aan de betrokken gegadigde of inschrijver. 

Aantonen betrouwbaarheid 
Bouwman/Schoenmaekers 

1 Betrouwbaarheid aantonen ondanks uitsluitingsgrond (lid 1) 
Een inschrijver of gegadigde moet bij elke aanbesteding, ondanks de toepasselijke verplichte dan wel facultatieve 
uitsluitingsgrond, de gelegenheid krijgen zijn betrouwbaarheid aan te tonen aan de hand van door hem genomen 
maatregelen. Als de maatregelen voldoende zijn aangetoond en voldoende garanties bieden, mag de ondernemer niet 
langer uitsluitend op deze gronden worden uitgesloten. De ondernemer moet kunnen verzoeken dat de maatregelen die 
met het oog op mogelijke toelating tot de aanbestedingsprocedure zijn genomen, getoetst worden. Het is aan de 
aanbestedende dienst om te bepalen of het bewijs van betrouwbaarheid toereikend is. Indien dat niet het geval is, is de 
uitsluitingsgrond onverkort van toepassing. 

2 Maatregelen die betrouwbaarheid kunnen aantonen (lid 2) 
De gegadigde of inschrijver moet aantonen dat hij met betrekking tot de reden van de dreigende uitsluiting maatregelen 
heeft getroffen. Dat betekent dat hij, afhankelijk van de van toepassing zijnde uitsluitingsgrond, moet aantonen dat hij 
eventuele schade heeft vergoed, dat hij actief heeft meegewerkt met de onderzoekende autoriteiten of dat hij concrete 
maatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen. Bij dat laatste kan 
worden gedacht aan het ontslaan van de personen die verantwoordelijk waren voor de strafbare feiten of fouten (MvT, 
Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). Overweging 102 Richtlijn 2014/24/EU noemt maatregelen op het gebied van 
personeel en organisatie, zoals het verbreken van alle banden met personen of organisaties die betrokken zijn bij het 
wangedrag, passende maatregelen voor de reorganisatie van het personeel, de implementatie van verslagleggings- en 
controlesystemen, het opzetten van een interne controlestructuur voor toezicht op de naleving, en de vaststelling van 
interne regels met betrekking tot aansprakelijkheid en vergoeding. Een ander voorbeeld (die onder de ongewijzigde 
Aanbestedingswet werd genoemd bij art. 2.88) is een kartelovertreding, waarbij de onderneming kan aantonen dat een 
compliance programma in de onderneming is geïmplementeerd (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, 3, p. 82). In 
2018 bepaalde het Hof van Justitie EU dat het in een nationale regeling kan worden vereist dat een ondernemer die 
ondanks het bestaan van een toepasselijke uitsluitingsgrond zijn betrouwbaarheid wil aantonen, de feiten en 
omstandigheden in verband met de strafrechtelijke inbreuk of met de begane fout volledig opheldert door niet alleen 
actief mee te werken met de onderzoekende autoriteit (zoals bijvoorbeeld de ACM of het Openbaar Ministerie), maar 
ook met de aanbestedende dienst om het herstel van zijn betrouwbaarheid te bewijzen, voor zover die medewerking 
beperkt blijft tot de maatregelen die strikt noodzakelijk zijn voor dit onderzoek. In dat verband dient rekening te worden 
gehouden met de functies van, enerzijds, de aanbestedende diensten en, anderzijds, de onderzoekende autoriteiten. De 
met het onderzoek belaste autoriteiten hebben namelijk tot taak, de aansprakelijkheid van bepaalde ondernemers voor 
een inbreuk op een rechtsregel vast te stellen door op onpartijdige wijze het bestaan aan te tonen van feiten die een 
dergelijke inbreuk kunnen opleveren, en het onrechtmatige gedrag van deze ondernemers uit het verleden te bestraffen, 



terwijl de aanbestedende diensten dienen te beoordelen welk risico zij lopen door een opdracht te gunnen aan een 
inschrijver aan wiens betrouwbaarheid kan worden getwijfeld (HvJ EU 24 oktober 2018, C-124/17, ECLI:EU:C:2018:855 
(Vossloh Laeis GmbH)). 

3 Beoordeling maatregelen aanbestedende dienst, motivering (lid 3) 
Indien de gegadigde of inschrijver aan de voorwaarden uit lid 2 voldoet, is het vervolgens aan de aanbestedende dienst 
om te bepalen of de maatregelen voldoende zijn en de uitsluitingsgrond in deze individuele aanbesteding niet van 
toepassing is op de betrokken ondernemer. Dit hangt onder meer af van de (ernst van de) overtreding en de genomen 
maatregelen. Indien de aanbestedende dienst de maatregelen onvoldoende vindt, moet hij dit gemotiveerd meedelen 
aan de inschrijver. De beslissing om een gegadigde of inschrijver al dan niet uit te sluiten moet steeds proportioneel en 
niet-discriminatoir zijn (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 70). 

4 Verwijzingen 
Dit artikel is een implementatie van art. 57 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU. 

Artikel 2.88 [Afzien van uitsluiting] 

De aanbestedende dienst kan afzien van toepassing van artikel 2.86 of artikel 2.87: 

a om dwingende redenen van algemeen belang; 

b indien naar het oordeel van de aanbestedende dienst uitsluiting niet proportioneel is met het oog op de tijd die is 
verstreken sinds de veroordeling en gelet op het voorwerp van de opdracht. 

Uitzonderingsgronden 
Bouwman/Schoenmaekers 

1 Algemeen 
Dit artikel regelt twee gronden op basis waarvan aanbestedende diensten ondanks de toepasselijke verplichte of 
facultatieve uitsluitingsgrond van uitsluiting kunnen afzien. Het artikel vormt gedeeltelijk een invulling van art. 57 lid 3 
Richtlijn 2014/24/EU (afzien van uitsluiting wegens dwingende redenen van algemeen belang) en gedeeltelijk van art. 18 
lid 1 Richtlijn 2014/24/EU (algemene verplichting tot proportioneel handelen). Voor het overige kunnen deze 
afwijkingsgronden worden gezien als uitwerking van de vrijheid die lidstaten op grond van art. 57 lid 7 hebben, om met 
inachtneming van het Unierecht, de voorwaarden voor de toepassing van de uitsluitingsgronden te bepalen (zie o.a. 
ook: HvJ EG 9 februari 2006, C-226/04 en C-228/04, ECLI:EU:C:2006:94 (La Cascina) en HvJ EU 10 juli 2014, C-
358/12, ELCI:EU:C:2014:2063 (Consorcio Stabile Libor Lavori Publicci)). 

2 Dwingende redenen (onderdeel a) 
Art. 57 lid 3 eerste alinea geeft lidstaten de mogelijkheid, bij wijze van uitzondering, te voorzien in een afwijking van de 
verplichte uitsluitingsgronden om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de volksgezondheid of de 
bescherming van het milieu. Deze uitzondering is in dit artikel ook expliciet voor de facultatieve uitsluitingsgronden 
opgenomen. Dit artikel houdt rekening met het feit dat er noodsituaties denkbaar zijn, waarbij de aanbestedende dienst 
zo snel mogelijk de opdracht wil gunnen, ongeacht of al dan niet sprake is van bijvoorbeeld een onherroepelijk 
veroordeelde onderneming (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32 440, 3, p. 81). Het begrip ‘dwingende redenen van 
algemeen belang’ is nader uitgewerkt in jurisprudentie van het Hof van Justitie EU, voorheen HvJ EG, en omvat in ieder 
geval de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid als bedoeld in art. 62 jo. art. 52 
VWEU; handhaving van de maatschappelijke orde; doelstellingen van het sociaal beleid; bescherming van afnemers 
van diensten; consumentenbescherming; bescherming van werknemers, met inbegrip van de sociale bescherming van 
werknemers; dierenwelzijn; handhaving van het financieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel; voorkoming van 
fraude; voorkoming van oneerlijke concurrentie; bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, met inbegrip van 
stedelijke en rurale ruimtelijke ordening; bescherming van schuldeisers; waarborging van een deugdelijke 
rechtsbedeling; verkeersveiligheid; bescherming van intellectuele eigendom; culturele beleidsdoelen, met inbegrip van 



het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder ten aanzien van de sociale, culturele, religieuze en 
filosofische waarden van de maatschappij; de noodzaak om een hoog niveau van onderwijs te waarborgen, behoud van 
de diversiteit van de pers en bevordering van de nationale taal; behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed 
en veterinair beleid. Het begrip openbare orde, zoals uitgelegd door het HvJ EU, omvat de bescherming tegen een 
werkelijke en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving, en kan met name 
onderwerpen in verband met de menselijke waardigheid, de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen, 
alsook dierenwelzijn, omvatten. Evenzo omvat het begrip openbare veiligheid vraagstukken in verband met de 
staatsveiligheid (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, 3, p. 81.) Een beroep op deze afwijkingsmogelijkheid moet 
noodzakelijk zijn om het doel (bijvoorbeeld de bescherming van de volksgezondheid) te bereiken en dit doel mag niet 
met minder vergaande maatregelen kunnen worden bereikt (de afwijking moet noodzakelijk en proportioneel zijn). Te 
denken valt aan de uitbraak van een epidemie, waarbij snel gehandeld moet worden (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 
32440, 3, p. 81). Overweging 100 Richtlijn 2014/24/EU noemt als voorbeeld wanneer dringend behoefte is aan vaccins 
of nooduitrusting die alleen te verkrijgen zijn bij een ondernemer op wie een van de verplichte gevallen van uitsluiting 
van toepassing is. 

3 Proportionaliteit (onderdeel b) 
Dit onderdeel geeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid om een ondernemer op wie een uitsluitingsgrond van 
toepassing is de opdracht toch te gunnen, omdat uitsluiting in het concrete geval niet gerechtvaardigd is vanwege de tijd 
die sinds de veroordeling is verstreken en gelet op de aard van de opdracht. In het algemeen geldt dat de beoordeling of 
daadwerkelijk tot uitsluiting wordt overgegaan en de periode waarvoor een ondernemer na een veroordeling wordt 
uitgesloten, gelet op de algemene uitgangspunten van de aanbestedingsrichtlijnen, steeds proportioneel en niet-
discriminatoir moet zijn. Dit betekent dat de uitsluiting als zodanig en de duur ervan in verhouding moet staan tot de 
ernst van de gedraging in kwestie en tot de aard en de omvang van de opdracht (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, 
3, p. 81). 

4 Verwijzingen 
Onderdeel a van dit artikel is een implementatie van art. 57 lid 3 Richtlijn 2014/24/EU. Onderdeel b is een invulling van 
art. 18 en art. 57 lid 7 Richtlijn 2014/24/EU. 

§ 2.3.5.2 Bewijsstukken uitsluitingsgronden 

Inleidende opmerkingen 
Bouwman/Schoenmaekers 

Betekenis 
In deze paragraaf worden de bewijsstukken aangewezen waarmee een gegadigde of inschrijver kan aantonen dat de 
uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn. De aanbestedende dienst is gehouden deze bewijsmiddelen te 
aanvaarden als voldoende bewijs. Het staat aanbestedende diensten vrij ook andere bewijsmiddelen te aanvaarden. 

Artikel 2.89 [Bewijsstukken] 

1 
Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het 
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de 
uitsluitingsgrond van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel b, op hem niet van toepassing is. 

2 
Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het 
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat de 
uitsluitingsgronden, bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87, eerste lid, onderdelen c en d, voor zover het een 
onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft, op 
hem niet van toepassing zijn. 



3 
Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het 
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de 
uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 2.86, vierde lid, of artikel 2.87, eerste lid, onderdeel j, niet op hem van toepassing is. 

4 
Een aanbestedende dienst aan welke een gegadigde of inschrijver gegevens overlegt ten bewijze dat de 
uitsluitingsgronden, bedoeld in artikel 2.86 of artikel 2.87, niet op hem van toepassing zijn, aanvaardt ook gegevens en 
bescheiden uit een andere lidstaat, uit het land van herkomst van de gegadigde of inschrijver of het land waar de 
gegadigde of inschrijver is gevestigd, die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op 
hem van toepassing is. 

Bewijsstukken uitsluitingsgronden 
Bouwman/Schoenmaekers 

1 Algemeen 
Ten aanzien van de uitsluitingsgronden dient op grond van art. 2.84 lid 1 onderdeel a en art. 2.85 verplicht gebruik 
worden gemaakt van de eigen verklaring. Het Nederlandse model eigen verklaring is per 1 juli 2016 vervangen door het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt 
toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. De aanbesteder kan in 
beginsel slechts de onderneming die voor gunning in aanmerking komt om bewijsstukken vragen (zie art. 2.102) en 
daadwerkelijke toetsing dient achteraf plaats te vinden (Gids Proportionaliteit, par. 3.5.1.3). Art. 2.101 bepaalt echter dat 
de aanbestedende dienst ook te allen tijde tijdens de procedure kan verzoeken de bewijsstukken geheel of gedeeltelijk 
in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure. Ten overvloede bepaalt art. 57 lid 5 
Richtlijn 2014/24/EU dat een ondernemer die wegens vóór of tijdens de procedure verrichte handelingen in een van de 
omstandigheden als opgenomen in de verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden verkeert, moet (verplichte 
uitsluitingsgronden) of mag (facultatieve uitsluitingsgronden) worden uitgesloten, op ieder moment tijdens de procedure. 
Het proportionaliteitsbeginsel vereist hier dat alleen die bewijsmiddelen mogen worden (op)gevraagd die daadwerkelijk 
terugslaan op de gestelde uitsluitingsgronden. 

2 Uittreksel handelsregister (lid 1) 
Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister aantonen dat hij niet verkeert in 
een situatie van faillissement, liquidatie of vergelijkbaar als bedoeld in art. 2.87 onderdeel b. De gegadigde of inschrijver 
vraagt daartoe een uittreksel uit dat register aan. Alle uitspraken van de rechtbank ten aanzien van faillissement worden 
binnen drie tot vier werkdagen verwerkt in het handelsregister van de kamer van koophandel en zijn daarin dus na te 
gaan (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, 3, p. 81). Het uittreksel mag op het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder zijn dan zes maanden. 

3 Gedragsverklaring aanbesteden (lid 2) 
Met een gedragsverklaring aanbesteden kan de ondernemer aantonen dat de verplichte uitsluitingsgronden, bedoeld in 
art. 2.86, niet op hem van toepassing zijn. Ten aanzien van de facultatieve uitsluitingsgronden geeft de verklaring 
uitsluitsel ten aanzien van de uitsluitingsgronden bedoeld in art. 2.87 onderdeel b en c, voor zover het onherroepelijke 
veroordelingen wegens mededingingsovertredingen betreft (art. 4.7 lid 1 onderdeel c en d). Aanbestedende diensten 
beslissen op basis van de kenmerken van een specifieke opdracht en het risico dat daarmee gepaard gaat of zij van de 
ondernemer een gedragsverklaring aanbesteden verlangen (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32 440, nr. 3, p. 78). De 
gedragsverklaring aanbesteden mag op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving 
niet ouder zijn dan twee jaar. 

4 Verklaring belastingdienst (lid 3) 
Door middel van een verklaring van de belastingdienst kan een gegadigde of inschrijver aantonen dat de 
uitsluitingsgrond wat betreft het niet betalen van belasting of sociale zekerheidspremies als neergelegd in art. 2.86 lid 4 



en art. 2.87 lid 1 onderdeel j, niet op hem van toepassing is. Deze verklaring mag op het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder zijn dan zes maanden. 

5 Bewijsstukken andere lidstaat (lid 4) 
De aanbestedende dienst is ook gehouden bewijsstukken te aanvaarden uit een andere lidstaat of uit het land van 
herkomst of het land van vestiging van de ondernemer die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat een 
uitsluitingsgrond niet van toepassing is. Hierbij wordt aangesloten bij de bewoordingen van art. 60 lid 2 tweede alinea 
Richtlijn 2014/24/EU. 

6 Verwijzingen 
Het artikel is een implementatie van art. 60 Richtlijn 2014/24/EU. In het kader van proportionaliteit is het artikel 
uitgewerkt in par. 3.5.1.3 Gids Proportionaliteit. 



Aanbestedingswet 2012 

Deel 2 Overheidsopdrachten en prijsvragen voor overheidsopdrachten 

Hoofdstuk 2.3 Regels inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning 

Afdeling 2.3.6 Geschiktheidseisen en selectiecriteria 

§ 2.3.6.4 Controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria 

Inleidende opmerkingen 

Bouwman/Schoenmaekers 

Betekenis 

De aanbestedende dienst is gehouden om de geschiktheid van de inschrijvers te controleren voordat de opdracht wordt 

gegund. In deze paragraaf zijn enkele bepalingen opgenomen die nadere invulling geven aan de verplichting. 

Artikel 2.101 [Controle gegevens] 

1 

De aanbestedende dienst kan inschrijvers en gegadigden tijdens de procedure te allen tijde verzoeken geheel of 

gedeeltelijk de vereiste actuele bewijsstukken met betrekking tot de gegevens en inlichtingen die in de eigen verklaring 

zijn verstrekt, in te dienen indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure. 

2 

Bij de toepassing van het eerste lid kan de aanbestedende dienst een inschrijver of gegadigde verzoeken de in het 

eerste lid bedoelde bewijsstukken aan te vullen of toe te lichten. 

3 

De aanbestedende dienst kan bij toepassing van de openbare procedure, in afwijking van de artikelen 2.86 en 2.87 en 

van het eerste lid, uitsluitend nagaan of de inschrijver aan wie hij voornemens is de overheidsopdracht te gunnen niet 

moet worden uitgesloten en of deze voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. 

Controle bewijsstukken 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Bewijsstukken opvragen tijdens procedure (lid 1 en 2) 

Dit artikel geeft de aanbestedende dienst het recht te allen tijde tijdens de procedure alle of een deel van de vereiste 

bewijsmiddelen uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) op te vragen, wanneer dit noodzakelijk is voor 

een goed verloop van de procedure. Op grond van dit artikel zal het in veel gevallen mogelijk zijn voor de 

aanbestedende dienst om bewijsmiddelen op te vragen van gegadigden die hij voornemens is uit te nodigen om een 

inschrijving in te dienen. Een eis om de bewijsmiddelen op het moment van de selectie van de uit te nodigen 

gegadigden in te dienen, kan immers gerechtvaardigd zijn om te voorkomen dat aanbestedende diensten gegadigden 

uitnodigen die later niet in staat blijken de aanvullende stukken in de gunningsfase over te leggen, waardoor andere 

gegadigden die wel aan de eisen voldoen, van deelneming worden uitgesloten (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 

3, p. 75). Op grond van lid 2 kan de aanbestedende dienst daarbij ook om aanvulling of toelichting van deze 

bewijsstukken vragen. 

2 Verificatie bewijsstukken achteraf bij openbare procedure (lid 3) 

In dit derde lid is neergelegd dat indien de aanbestedende dienst de openbare procedure toepast, hij kan besluiten om 

op basis van de inschrijvingen eerst te bepalen aan welke inschrijver hij voornemens is de opdracht te gunnen. 

Vervolgens hoeft de aanbestedende dienst louter met betrekking tot die inschrijver na te gaan of deze niet moet worden 



uitgesloten en of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. Doordat de aanbestedende dienst dit niet voor alle 

inschrijvers moet nagaan, kan hij tijd en moeite besparen (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 76). Wanneer 

echter tijdens de controle alsnog blijkt dat de inschrijver aan wie de aanbestedende dienst voornemens is om de 

opdracht te gunnen, dient te worden uitgesloten of niet voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen, dan kan de 

aanbestedende dienst de opdracht niet aan die inschrijver gunnen. Het toepassen van art. 2.101 lid 3, ligt het meest 

voor de hand in procedures waarin het gunningscriterium ‘laagste prijs’ of ‘laagste kosten’ wordt gehanteerd. Wanneer 

een aanbestedende dienst die gunningscriteria hanteert, kan hij eenvoudig overgaan tot het controleren van de op één 

na beste inschrijving, wanneer alsnog blijkt dat de nummer één dient te worden uitgesloten of niet voldoet aan de 

gestelde geschiktheidseisen (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 76). 

3 Verwijzingen 

Art. 2.101 lid 1 en 2 zijn een implementatie van art. 59 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU. Lid 3 is een implementatie van art. 56 

lid 2 Richtlijn 2014/24/EU. 

Artikel 2.102 [Controle eigen verklaring] 

1 

De aanbestedende dienst verzoekt de inschrijver aan wie hij voornemens is de overheidsopdracht te gunnen de vereiste 

bewijsstukken met betrekking tot de in de artikelen 2.89 en 2.91 tot en met 2.97 bedoelde gegevens en bescheiden over 

te leggen. 

2 

Bij de toepassing van het eerste lid kan de aanbestedende dienst de desbetreffende inschrijver verzoeken de in het 

eerste lid bedoelde bewijsstukken aan te vullen of toe te lichten. 

3 

Het eerste lid is niet van toepassing op de gunning van een overheidsopdracht met gebruikmaking van een 

raamovereenkomst. 

Controle gegevens 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Verplicht opvragen vereiste bewijsstukken (lid 1 en 2) 

In lid 1 van dit artikel wordt een verplichting geïntroduceerd voor de aanbestedende dienst om, voordat hij tot gunning 

overgaat, de inschrijver aan wie hij voornemens is de opdracht te gunnen, te verzoeken om de vereiste bewijsstukken 

over te leggen. Het gaat dan om bewijsstukken met betrekking tot de in art. 2.89 en 2.91-2.97 bedoelde gegevens en 

bescheiden. De aanbestedende dienst kan niet tot sluiting van de overeenkomst overgaan als de gevraagde 

bewijsstukken niet zijn geleverd (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 75). Op grond van lid 2 kan de 

aanbestedende dienst daarbij ook om aanvulling of toelichting van deze bewijsstukken vragen. 

2 Uitzondering raamovereenkomsten (lid 3) 

Een aanbestedende dienst is niet gehouden een inschrijver te verzoeken tot overlegging van de vereiste bewijsstukken, 

als het gaat om de gunning van een overheidsopdracht die is gebaseerd op een raamcontract. Achtergrond van deze 

uitzondering is dat de bewijsstukken voorafgaand aan het sluiten van de raamovereenkomst al zijn verstrekt (MvT, 

Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 76). 

3 Verwijzingen 

Art. 2.102 implementeert art. 59 lid 4 tweede alinea Richtlijn 2014/24/EU. 

Artikel 2.102a [Nationale databank] 



De artikelen 2.101, eerste lid, en 2.102, eerste lid, zijn niet van toepassing indien de aanbestedende dienst de 

desbetreffende bewijsstukken rechtstreeks en kosteloos kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank in 

een lidstaat of reeds daarover beschikt. 

Uitzondering opvragen bewijsstukken 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Uitzondering opvragen bewijsstukken 

Met deze bepaling wordt voorkomen dat de aanbestedende dienst documenten moet opvragen die hij door raadpleging 

van een nationale databank rechtstreeks en kosteloos zelf kan verkrijgen of die hij al in bezit heeft. Met betrekking tot de 

eerste situatie, de aanbestedende dienst kan de bewijsstukken rechtstreeks en kosteloos raadplegen in een nationale 

databank, dat wil zeggen een databank die door een nationale overheidsinstantie wordt beheerd, verstrekt een 

inschrijver in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de informatie die de aanbestedende dienst nodig heeft om 

toegang te krijgen tot deze gegevens. Het gaat hierbij om informatie als het internetadres van de databank, eventuele 

identificatiegegevens en, in een voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming. Wat betreft het tweede 

geval, de aanbestedende dienst beschikt reeds over de bewijsstukken, kan gedacht worden aan de situatie waarin een 

ondernemer zeer recent heeft deelgenomen aan een aanbesteding van dezelfde aanbestedende dienst en exact 

hetzelfde document heeft moeten aanleveren. Het is dan overbodig dat de ondernemer deze stukken opnieuw moet 

aanleveren en de aanbestedende dienst die opnieuw moet controleren. Met opneming van dit artikel worden zowel voor 

ondernemers als aanbestedende diensten de lasten gereduceerd (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 76; zie 

ook art. 1.6). 

2 Verwijzingen 

Dit artikel is een implementatie van art. 59 lid 5 Richtlijn 2014/24/EU. 

Afdeling 2.3.7 Mededeling van uitsluiting en afwijzing 

Inleidende opmerkingen 

Bouwman/Schoenmaekers 

Betekenis 

Deze afdeling betreft de verplichting van de aanbestedende dienst om de gegadigden en inschrijvers te informeren over 

een afwijzing of uitsluiting van een aanbesteding. 

Artikel 2.103 [Termijn mededeling afwijzing] 

1 

Een aanbestedende dienst deelt de afwijzing of uitsluiting van betrokken gegadigden en betrokken inschrijvers zo 

spoedig mogelijk schriftelijk mede. 

2 

Op verzoek van een betrokken partij stelt een aanbestedende dienst een afgewezen gegadigde zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van zijn schriftelijk verzoek, in kennis van de redenen voor de afwijzing 

van zijn verzoek tot deelneming. 

3 

Op verzoek van een betrokken partij stelt de aanbestedende dienst iedere afgewezen inschrijver zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van zijn schriftelijk verzoek, in kennis van de redenen voor de afwijzing 

van zijn inschrijving, inclusief voor de gevallen, bedoeld in de artikelen 2.77 en 2.78, de redenen voor zijn beslissing dat 

er geen gelijkwaardigheid voorhanden is of dat de werken, leveringen of diensten niet aan de functionele of prestatie-

eisen voldoen. 



4 

Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de in artikel 2.101, derde lid, bedoelde inschrijver. 

Bericht van afwijzing 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Mededeling afwijzing of uitsluiting (lid 1) 

Lid 1 van dit artikel maakt duidelijk dat de aanbestedende dienst al aan zijn motiveringsplicht op grond van deze 

bepaling voldoet op het moment dat de aanbestedende dienst zich er in eerste instantie toe beperkt de betrokkenen 

onmiddellijk op de hoogte te brengen van de afwijzing van hun inschrijving door een eenvoudige, niet gemotiveerde 

mededeling (GvEA 8 mei 1996, T-19/95 (Adia interim SA); GvEA 25 februari 2003, T-183/00 (Strabag Benelux NV); 

GvEA 25 februari 2003, T4-/01 (Renco SpA)). De mededeling zoals bedoeld in dit artikellid dient te worden 

onderscheiden van de mededeling van de gunningsbeslissing zoals bedoeld in art. 2.127 e.v. 

2 Motivering afwijzing gegadigde (lid 2) 

Dit artikellid betreft de motivering van de afwijzing van een gegadigde. Lid 3 betreft de afwijzing van een inschrijver. De 

aanbestedende dienst dient aan de gegadigden die daar schriftelijk om verzoeken binnen vijftien dagen een 

gemotiveerde uitleg te verstrekken bij de afwijzingsmededeling. In de memorie van toelichting is niet nader omschreven 

welke informatie ten minste in de motivering dient te zijn opgenomen. In ieder geval kan daarbij gedacht worden aan 

een vermelding op welke wijze de aanmeldingen zijn beoordeeld en de gronden op basis waarvan de aanbestedende 

dienst tot de conclusie is gekomen dat de gegadigde dient te worden uitgesloten of afgewezen. Indien de afwijzing 

plaatsvindt op grond van de selectiecriteria ligt het op grond van het transparantiebeginsel voor de hand dat tevens 

wordt vermeld wat de kenmerken en voordelen zijn van de geselecteerde gegadigden. Een verplichting tot het 

verstrekken van documenten betreffende de afwijzing kan uit dit artikel niet worden afgeleid. 

3 Motivering afwijzing inschrijver (lid 3) 

De aanbestedende dienst dient aan de afgewezen inschrijvers die daar schriftelijk om verzoeken binnen vijftien dagen 

een gemotiveerde uitleg te verstrekken bij de afwijzingsmededeling. Bij een gemotiveerde uitleg kan door de 

aanbestedende dienst worden volstaan met een duidelijke vermelding welke procedure bij de beoordeling is gevolgd, 

dat de winnaar is uitgekozen omdat dit de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving is (‘beste prijs-

kwaliteitverhouding’, ‘laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit’ of ‘laagste prijs’, art. 2.114) en in 

hoeverre de aanbieding van de informatiezoekende inschrijver voor de in het beschrijvend document genoemde criteria 

over het geheel genomen beter of slechter gerangschikt was dan de winnende aanbieder (MvT, Kamerstukken II 

2009/10, 32440, 3, p. 87). Indien de aanbestedende dienst om hun moverende redenen besluit de 

aanbestedingsprocedure te staken zonder dat tot gunning is overgegaan of dat een dynamisch aankoopsysteem niet is 

ingesteld, dan zal de aanbestedende dienst de gegadigden en de inschrijvers hiervan op de hoogte moeten stellen, met 

inbegrip van de redenen waarom een dergelijk besluit is genomen (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, 3, p. 87). Een 

verplichting tot het verstrekken van documenten betreffende de afwijzing kan niet uit het artikel worden afgeleid. 

4 Expliciete toepasselijkheid voor situatie 2.101 lid 3 (lid 4) 

Lid 4 van dit artikel bewerkstelligt dat ook bij toepassing van art. 2.101 lid 3 (het achteraf verifiëren van bewijsstukken bij 

de openbare procedure) de inschrijver zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over afwijzing of uitsluiting (MvT, 

Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 77). 

5 Verwijzingen 

Art. 2.103 is een implementatie van art. 55 lid 1 en 2 Richtlijn 2014/24/EU. 

Artikel 2.104 [Bescherming vertrouwelijke gegevens] 

De aanbestedende dienst die een mededeling als bedoeld in artikel 2.103, eerste lid, doet, verstrekt daarbij geen 

gegevens voor zover dat: 



a in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift, 

b in strijd zou zijn met het openbare belang, 

c de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden, of 

d afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers. 

Bescherming vertrouwelijke gegevens 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Betekenis 

Dit artikel is opgenomen ter bescherming van bedrijfsvertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie die de 

aanbestedende dienst in het kader van de aanbesteding van ondernemers heeft ontvangen. De aanbestedende dienst 

mag in de afwijzingsmededeling zoals bedoeld in art. 2.103 geen informatie verstrekken voor zover die 

informatieverstrekking: 

a in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift, 

b in strijd zou zijn met het openbare belang, 

c de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of 

d afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers. 

De bepaling is dwingend geformuleerd. De rechter zal desgevraagd zelf dienen te onderzoeken of daadwerkelijk sprake 

is van een van deze gronden en indien dat het geval is ook zelf de vertrouwelijkheid moeten waarborgen van de 

informatie in de aan hem overgelegde dossiers (HvJ EG 14 februari 2008, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91 (Varec 

SA/Belgische staat)). 

2 Verwijzingen 

Het artikel is een implementatie van art. 55 lid 3 Richtlijn 2014/24/EU. 



Aanbestedingswet 2012 

Deel 3 Speciale-sectoropdrachten en prijsvragen voor speciale-sectoropdrachten 

Hoofdstuk 3.3 Regels voor speciale-sectoropdrachten inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning 

Afdeling 3.3.5 Uitsluiting en selectie 

Artikel 3.65 [Selectiecriteria] 

1 

Het speciale-sectorbedrijf stelt bij procedures voor het gunnen van speciale-sectoropdrachten objectieve voorschriften 

en selectiecriteria vast en stelt die voorschriften en criteria ter beschikking aan belangstellende ondernemers. 

2 

Bij een niet-openbare procedure, een concurrentiegerichte dialoog, een innovatiepartnerschap, een 

onderhandelingsprocedure met aankondiging of een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, kan het speciale-

sectorbedrijf objectieve voorschriften en criteria vaststellen om de gegadigden te beperken tot een aantal dat wordt 

gerechtvaardigd door het noodzakelijke evenwicht tussen enerzijds de specifieke kenmerken van de procedure en 

anderzijds de daarvoor vereiste middelen. Het speciale-sectorbedrijf stelt het aantal gegadigden zodanig vast dat 

voldoende concurrentie blijft gewaarborgd. 

3 

De voorschriften en criteria, bedoeld in het eerste lid, kunnen de in de artikelen 2.86 en 2.87 genoemde 

uitsluitingsgronden omvatten, waarbij van de toepassing van deze artikelen kan worden afgezien op de in artikel 2.88 

genoemde gronden en indien het een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, vierde lid, betreft, tevens op de in 

artikel 2.86a genoemde grond. 

4 

Het speciale-sectorbedrijf stelt een gegadigde of inschrijver waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, 

eerste of derde lid, of artikel 2.87 van toepassing is, in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft 

genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Indien het speciale-sectorbedrijf dat bewijs toereikend acht, wordt de 

betrokken gegadigde of inschrijver niet uitgesloten. Artikel 2.87a, tweede en derde lid, is van overeenkomstige 

toepassing. 

5 

Indien het speciale-sectorbedrijf de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een publiekrechtelijke 

instelling of een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen is, neemt dat bedrijf, in 

afwijking van het vierde lid, in ieder geval de in artikel 2.86 genoemde uitsluitingsgronden in de voorschriften en criteria 

op waarbij van de toepassing van dit artikel kan worden afgezien op de in artikel 2.88 genoemde gronden en indien het 

een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, vierde lid, betreft, tevens op de in artikel 2.86a genoemde gronden. 

6 

Een speciale-sectorbedrijf kan, na gebruik van de onlinedatabank van certificaten e-Certis, aan gegadigden en 

inschrijvers geschiktheidseisen als bedoeld in artikel 2.90, tweede lid, stellen. 

7 

De artikelen 2.90, tweede tot en met achtste lid, 2.92a en 2.95, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een 

speciale-sectorbedrijf dat geschiktheidseisen stelt. 

8 



De artikelen 2.91, eerste en derde lid, en 2.93, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de 

ondernemer waarop geschiktheidseisen van toepassing zijn. 

Selectie 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Algemeen 

Voor speciale-sectoropdrachten geldt een beperkte regeling ten aanzien van de kwalitatieve beoordeling van 

gegadigden en inschrijvers. De aanbestedende dienst dient de kwalitatieve beoordeling te laten plaatsvinden aan de 

hand van de uitsluitingsgronden (par. 2.3.5.1), geschiktheidseisen (par. 2.3.6.1 en 2.3.6.2) en selectiecriteria (par. 

2.3.6.3). Het speciale-sectorbedrijf heeft veel ruimte om, met inachtneming van de beginselen van het 

aanbestedingsrecht, de eisen op basis waarvan de kwalitatieve beoordeling plaatsvindt te formuleren. Zij zijn niet 

beperkt tot de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria die aanbestedende diensten kunnen stellen. 

2 Vaststellen en ter beschikking stellen objectieve voorschriften en selectiecriteria (lid 1) 

Deze bepaling legt voor speciale-sectorbedrijven de verplichting neer tot vaststelling van objectieve voorschriften en 

selectiecriteria bij procedures voor het gunnen van speciale-sectoropdrachten. De hier neergelegde verplichting vormt 

een van de weinige eisen die aan een speciale-sectorbedrijf worden gesteld voor de kwalitatieve beoordeling van 

inschrijvers. De voorschriften en criteria die het speciale-sectorbedrijf mag hanteren zijn niet beperkt tot de 

uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria die aanbestedende diensten kunnen stellen. Dit neemt niet 

weg dat zij wel gebruik mogen maken van deze in de wet opgenomen voorschriften en criteria (MvT, Kamerstukken II 

2009/10, 32440, 3, p. 106). Tevens bevat dit artikel de verplichting de voorschriften en criteria ter beschikking te stellen 

aan belangstellende ondernemers. Dit geschiedt middels het formulier voor aankondiging van de speciale-

sectoropdracht (art. 2.62 jo. 3.56). 

3 Beperken aantal gegadigden (lid 2) 

Deze bepaling geeft het speciale-sectorbedrijf de mogelijkheid bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte 

dialoog, innovatiepartnerschap, onderhandelingsprocedure met aankondiging of onderhandelingsprocedure zonder 

aankondiging het aantal gegadigden te beperken op basis van objectieve voorschriften en criteria. Vereist is daarbij wel 

dat de beperking tot dat specifieke aantal gegadigden gerechtvaardigd is door het noodzakelijke evenwicht tussen 

enerzijds de specifieke kenmerken van de procedure en anderzijds de daarvoor vereiste middelen. Het speciale-

sectorbedrijf dient daarbij het aantal zodanig vast te stellen dat voldoende concurrentie blijft gewaarborgd. Anders dan 

bij aanbestedende diensten wordt geen minimumaantal gegadigden voorgeschreven (art. 2.99). Ook is voor het 

speciale-sectorbedrijf geen verplichting neergelegd om in de aankondiging het aantal gegadigden te vermelden dat 

wordt geselecteerd (art. 2.99 lid 2). 

4 Mogelijkheid gebruik uitsluitingsgronden (lid 3) 

In lid 3 is expliciet bepaald dat speciale-sectorbedrijven ervoor kunnen kiezen om de dwingende en/of facultatieve 

uitsluitingsgronden als neergelegd in art. 2.86 en 2.87 te gebruiken bij de kwalitatieve beoordeling van gegadigden en 

inschrijvers. Indien het speciale-sectorbedrijf van deze mogelijkheid gebruikmaakt, kan het ook afzien van uitsluiting op 

grond van art. 2.86a (in geval van toepassing van art. 2.68 lid 4) of op basis van de gronden opgenomen in art. 2.88. 

5 Betrouwbaarheid aantonen (lid 4) 

Indien het speciale-sectorbedrijf ervoor kiest de dwingende of facultatieve uitsluitingsgronden uit art. 2.86 en 2.87 toe te 

passen, heeft het de verplichting om de inschrijver of gegadigde met overeenkomstige toepassing van art. 2.87a in de 

gelegenheid te stellen te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 

Wanneer dat bewijs door het speciale-sectorbedrijf toereikend wordt geacht, mag de betrokken gegadigde of inschrijver 

niet worden uitgesloten. 

6 Verplicht gebruik uitsluitingsgronden (lid 5) 

In lid 5 is een uitzondering opgenomen op hetgeen in lid 3 is bepaald. Voor de Staat, gemeenten, provincies, 

waterschappen, publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsvormen van deze overheden of instellingen geldt 



ingevolge dit lid een verplichting om de dwingende uitsluitingsgronden uit art. 2.86 toe te passen. Net als bij de 

opdrachten voor klassieke sectoren hebben zij wel de mogelijkheid om op basis van de gronden genoemd in art. 2.86a 

en 2.88 af te zien van het uitsluiten van een onderneming die in omstandigheden verkeert waarop de toegepaste 

uitsluitingsgronden zien. 

7 Stellen van geschiktheidseisen (lid 6 en 7) 

Het speciale-sectorbedrijf kan, na gebruik van de onlinedatabank van certificaten e-Certis, aan gegadigden en 

inschrijvers geschiktheidseisen als bedoeld in art. 2.90 lid 2 stellen. Indien speciale-sectorbedrijven ervoor kiezen om 

geschiktheidseisen te stellen, zijn op grond van lid 7 de bepalingen rondom geschiktheidseisen opgenomen in art. 2.90 

lid 2-8, 2.92a en 2.95 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 

8 Bepalingen geschiktheidseisen van overeenkomstige toepassing (lid 8) 

In lid 8 worden de bepalingen rondom de geschiktheidseisen neergelegd in art. 2.91 lid 1 en 3, en 2.93 lid 1 en 2 van 

overeenkomstige toepassing verklaard op de ondernemer waarop geschiktheidseisen van toepassing zijn. 

9 Verwijzingen 

Het artikel is een implementatie van art. 78 en 80 Richtlijn 2014/25/EU. 

Artikel 3.65a [Beroep op derde] 

1 

Een ondernemer kan zich in het geval dat een speciale-sectorbedrijf eisen stelt aan zijn economische en financiële 

draagkracht of aan zijn technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, voor een bepaalde opdracht beroepen op 

de draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen ongeacht de juridische aard van zijn banden met die 

natuurlijke personen of rechtspersonen. 

2 

Indien de eisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid onderwijs- en 

beroepskwalificaties betreffen van de dienstverlener, de aannemer of het leidinggevend personeel van de ondernemer 

of relevante beroepservaring, kan de ondernemer hiervoor een beroep doen op de kwalificaties en ervaring van andere 

natuurlijke personen of rechtspersonen, mits die de werken of diensten zelf verrichten waarvoor die kwalificaties of 

ervaring vereist zijn. 

3 

Een ondernemer die zich op de draagkracht of capaciteit van andere entiteiten beroept, toont ten behoeve van het 

speciale-sectorbedrijf aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de speciale-sector opdracht benodigde 

middelen, en in het geval hij erkend is op grond van een erkenningsregeling gedurende de gehele geldigheidsduur 

daarvan. 

4 

Onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, kan een samenwerkingsverband van 

ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan het samenwerkingsverband of aan andere 

natuurlijke personen of rechtspersonen. 

5 

Het speciale-sectorbedrijf kan eisen dat, indien een ondernemer zich beroept op de financiële en economische 

draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, zowel de ondernemer als die andere natuurlijke 

personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende speciale-

sectoropdracht. 

6 



Het speciale-sectorbedrijf toetst of de draagkracht of bekwaamheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon 

waarop een ondernemer zich beroept, valt onder een door het speciale-sectorbedrijf gestelde uitsluitingsgrond en of 

deze natuurlijke persoon of rechtspersoon voldoet aan de door het speciale-sectorbedrijf gestelde geschiktheidseisen 

met betrekking tot de financiële en economische draagkracht of de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. 

7 

De artikelen 2.92, vijfde en zesde lid, en 2.95, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

Beroep op draagkracht andere entiteiten 

Bouwman/Schoenmaekers 

1 Beroep op andere ondernemer bij toepassing geschiktheidseisen (lid 1) 

Dit artikel regelt onder welke voorwaarden een ondernemer zich voor de eisen met betrekking tot de economische en 

financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid mag beroepen op de capaciteiten van andere natuurlijke 

personen of rechtspersonen. Lid 1 formuleert de mogelijkheid en stelt dat dit kan ongeacht de juridische aard van de 

banden van de ondernemer met die natuurlijke personen of rechtspersonen. 

2 Geschiktheidseisen onderwijs, beroepskwalificaties en relevante beroepservaring (lid 2) 

In het tweede lid van dit artikel is bepaald voor het specifieke geval dat het speciale-sectorbedrijf met betrekking tot 

technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid eisen stelt aan onderwijs en beroepskwalificaties van de 

dienstverlener, aannemer of het leidinggevend personeel van de ondernemer of de eis van relevante beroepservaring 

opneemt, de ondernemer de mogelijkheid heeft om zich op de kwalificaties en ervaring van andere natuurlijke of 

rechtspersonen te beroepen. Hieraan is nadrukkelijk de voorwaarde gesteld dat deze natuurlijke personen of 

rechtspersonen de werken of diensten zelf verrichten waarvoor die kwalificaties of ervaring vereist zijn. 

3 Aantonen beschikken over benodigde middelen (lid 3) 

In lid 3 wordt aan de ondernemer die zich op de draagkracht of capaciteit van andere entiteiten beroept de voorwaarde 

opgelegd dat hij aan het speciale-sectorbedrijf aantoont dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de 

speciale-sectoropdracht benodigde middelen. Tevens toont hij in het geval hij erkend is op grond van een 

erkenningsregeling aan, dat hij kan beschikken over de benodigde middelen gedurende de gehele geldigheidsduur van 

de regeling. 

4 Samenwerkingsverband van ondernemers (lid 4) 

Voor ondernemers die behoren tot een samenwerkingsverband bepaalt lid 4 dat zij zich kunnen beroepen op de 

draagkracht van de deelnemers van het samenwerkingsverband of van andere natuurlijke personen of rechtspersonen 

op dezelfde voorwaarden genoemd in lid 1-3. 

5 Hoofdelijke aansprakelijkheid bij beroep financiële en economische draagkracht (lid 5) 

Indien een onderneming zich beroept op de financiële en economische draagkracht van andere natuurlijke personen of 

rechtspersonen heeft het speciale-sectorbedrijf de mogelijkheid te eisen dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 

uitvoering van de desbetreffende speciale-sectoropdracht. 

6 Toetsing uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen (lid 6) 

Het speciale-sectorbedrijf moet op grond van lid 6 toetsen of de natuurlijke of rechtspersoon waarop de ondernemer zich 

beroept, valt onder een door het speciale-sectorbedrijf gestelde uitsluitingsgrond en of deze natuurlijke persoon of 

rechtspersoon voldoet aan de door het speciale-sectorbedrijf gestelde geschiktheidseisen met betrekking tot de 

financiële en economische draagkracht of de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. 

7 Specifieke bepalingen van overeenkomstige toepassing (lid 7) 

Art. 2.92 lid 5 en 6, en 2.95 lid 2, worden in lid 7 van overeenkomstige toepassing verklaard op de toepassing van dit 

artikel. Het gaat daarbij om de verplichting voor het speciale-sectorbedrijf om ervoor zorg te dragen dat de ondernemer 

een natuurlijke persoon of een rechtspersoon vervangt op wie een verplichte uitsluitingsgrond (art. 2.86) van toepassing 



is of die niet voldoet aan een geschiktheidseis aangaande financiële of economische draagkracht. Daarnaast gaat het 

om de mogelijkheid voor het speciale-sectorbedrijf om van de ondernemer te verlangen dat hij de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon vervangt op wie een facultatieve uitsluitingsgrond (art. 2.87) van toepassing is. Ten slotte is op basis van 

lid 7 het speciale-sectorbedrijf ook gerechtigd bij bepaalde opdrachten te eisen dat kritieke taken door de gegadigde of 

inschrijver zelf worden verricht of, indien de gegadigde of inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, 

door een deelnemer aan dat samenwerkingsverband. Dit kan op grond van art. 2.95 lid 1 bij opdrachten voor leveringen 

waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn, opdrachten voor diensten en opdrachten voor werken 

waarbij de beroepsbekwaamheid van ondernemers om plaatsings- of installatiewerkzaamheden uit te voeren of om die 

dienst of dat werk te verrichten, is beoordeeld op grond van hun vaardigheden, doeltreffendheid, ervaring en 

betrouwbaarheid. Deze bepaling voorkomt dat taken door een onderaannemer worden uitgevoerd die niet is beoordeeld 

op deze gronden. 

8 Verwijzingen 

Dit artikel implementeert art. 79 Richtlijn 2014/25/EU. 
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