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Het beroep op derden - problemen en oplossingen 

Bij aanbestedingen worden vaak geschiktheidseisen gehanteerd waaraan ondernemers moeten 

voldoen. Om aan die eisen te voldoen kan een beroep op derden worden gedaan. In de praktijk 

kunnen daarbij diverse problemen optreden, waarvoor in dit artikel oplossingen worden 

aangedragen. 

Drie categorieën geschiktheidseisen 

Er zijn drie categorieën geschiktheidseisen: 1. eisen met betrekking tot financiële en economische 

draagkracht, 2. eisen met betrekking tot technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid en 3. 

eisen met betrekking tot beroepsbevoegdheid. Bij deze laatste moet men denken aan eisen als het 

ingeschreven zijn in het Handelsregister en het beschikken over een bepaalde vergunning. Bij niet-

openbare procedures, waar naast deze eisen ook selectiecriteria worden gehanteerd, zullen die 

selectiecriteria zich doorgaans beperken tot de tweede categorie, omdat de Gids Proportionaliteit (p. 

42) het hanteren van financieel-economische criteria ontraadt en een eis ten aanzien van 

beroepsbevoegdheid naar zijn aard een knock-out eis moet zijn.  

Beroep op derden 

Het komt regelmatig voor dat een inschrijver niet aan alle geschiktheidseisen kan voldoen. Dit hoeft 

geen probleem te zijn, omdat een inschrijver bij het voldoen aan die eisen een beroep kan doen op 

een derde - ongeacht de aard van zijn juridische band met die derde - mits hij aantoont dat hij 

werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk middelen van die 

derde. Deze regel is door het Hof van Justitie geformuleerd in een aantal arresten, o.a. Ballast 

Nedam,1 Holst Italia2 en Siemens en Arge Telekom3 en vervolgens door de Europese wetgever 

gecodificeerd in Richtlijn 2004/18/EG4 en Richtlijn 2004/17/EG.5 In de Aanbestedingswet 2012 zijn 

deze regels geïmplementeerd in artt. 2.92 en 2.94. De wetgever heeft helaas vergeten voor de 

speciale sectoren de corresponderende regels te implementeren, maar omdat de richtlijn voorrang 

heeft boven de nationale wet, zal een inschrijver op een speciale-sectoropdracht met succes een 

beroep op art. 54 lid 5 Richtlijn 2004/17/EG kunnen doen.  

Het arrest HR 22 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1828 

Wanneer moet de gegadigde of inschrijver die een beroep op een derde doet aantonen dat hij over 

de middelen van die derde kan beschikken? Het meest voor de hand liggende antwoord op die vraag 

is: bij de aanmelding of inschrijving. Wanneer de opdracht gegund is, moet de aanbestedende dienst 

immers zeker weten dat de inschrijver de overeenkomst kan nakomen en niet afhankelijk is van de 

instemming van een derde. Dit blijkt ook uit het arrest HR 22 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1828, 

waarin de Hoge Raad overweegt: "3.6.2 Het onderdeel treft doel voor zover het onder 5c betoogt dat 

dit oordeel onjuist is, omdat de hiervoor in 3.5.2 weergegeven rechtspraak van het HvJEG in een geval 

als het onderhavige juist dwingend, en ongeacht de inhoud van het selectiedocument, als voorwaarde 
                                                           
1 HvJ EG 14 april 1994, C-389/92. 
2 HvJ EG 2 december 1999, C-176/98. 
3 HvJ EG 18 maart 2004, C-314/01. 
4 Artt. 47 lid 2 en 48 lid 3. 
5 Art. 54 lid 5. 
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voor toelating stelt dat een gegadigde bewijst dat hij werkelijk kan beschikken over de hem ten 

dienste staande, niet aan hemzelf toebehorende middelen die voor de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijk zijn." In deze casus was nog de Richtlijn Werken van toepassing, zodat de Hoge Raad 

geen uitspraak kon doen over de regeling in Richtlijn 2004/18/EG en zich in de geciteerde 

overweging moest beperken tot de rechtspraak van het Hof van Justitie EG.  

Het bovenstaande citaat bevat een verraderlijke zinsnede die in de praktijk veel problemen kan 

veroorzaken: "ongeacht de inhoud van het selectiedocument". Het komt immers voor dat in de 

aanbestedingsstukken wordt vermeld dat het bewijs dat men over de middelen van een derde kan 

beschikken pas wordt opgevraagd na de selectie of voorlopige gunning. Dat is in lijn met het doel van 

de Aanbestedingswet 2012, zodat de vraag zich opwerpt of het arrest inmiddels achterhaald is door 

de inwerkingtreding van die wet. Men zou kunnen denken dat dit het geval is omdat de wetgever 

beoogde het indienen van bewijsstukken zoveel mogelijk na de selectie of voorlopige gunning te 

laten plaatsvinden. Volgens artikel 2.85 lid 3 mogen geen bewijsstukken bij de aanmelding of 

inschrijving gevraagd worden die betrekking hebben op gegevens die in de eigen verklaring gevraagd 

kunnen worden, waaronder het gegeven dat een beroep op een derde wordt gedaan. Maar op dit 

punt is de wet in strijd met de richtlijn, zoals uitgelegd door de Hoge Raad, die immers krachtens art. 

267 WVEU verplicht is naar het Hof van Justitie EU te verwijzen indien er onduidelijkheid omtrent die 

uitleg zou bestaan. Aangezien de Hoge Raad geen prejudiciële vragen gesteld heeft in de casus, moet 

hieruit geconcludeerd worden dat volgens de richtlijn het verplicht is bij de inschrijving aan te tonen 

daadwerkelijk te kunnen beschikken over de middelen van de derde waarop een beroep wordt 

gedaan. Dit leidt tot de belangrijke conclusie: 

Wanneer een beroep op een derde wordt gedaan, moet altijd in de aanmelding of inschrijving een 

bewijsstuk worden ingediend waaruit blijkt dat de gegadigde of inschrijver daadwerkelijk kan 

beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde, ook 

als in de aanbestedingsstukken deze eis niet gesteld wordt. 

Geen herstel van een omissie mogelijk 

Ontbreekt de verklaring van de derde bij de aanmelding of inschrijving, dan is er geen sprake van een 

omissie die zich voor herstel leent. Dit blijkt uit arresten van het Hof van Justitie EU. In het arrest 

Manova overweegt het Hof dat het na de inschrijving indienen van een aanvullend document alleen 

toegestaan is voor zover sprake is van gegevens "waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij 

dateren van voor het einde van de inschrijvingstermijn" en dan alleen nog maar "voor zover de 

stukken van die aanbesteding niet uitdrukkelijk de overlegging ervan voorschreven op straffe van 

uitsluiting van de inschrijving".6  Uit het arrest HvJ EU 6 november 2014, C-42/13 blijkt dat het na de 

inschrijving indienen van een gedragsverklaring niet toegestaan mag worden. Het is duidelijk dat niet 

objectief vastgesteld kan worden wanneer de verklaring van een derde dat deze zijn middelen ter 

beschikking zal stellen aan de gegadigde of inschrijver is afgelegd, tenzij deze in een notariële akte is 

vastgelegd. 

 

Beroep op de verzekering van een derde 

Bij veel aanbestedingen wordt geëist dat de inschrijver verzekerd is. Ook bij deze eis kan een beroep 

op een derde worden gedaan. Wanneer een werkmaatschappij van een concern inschrijft, wordt 

meestal een bewijs van verzekering ingediend van een door de holding afgesloten verzekering die 

                                                           
6 HvJ EU 10 oktober 2013, C-336/12, r.o. 39 en 42. 
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dekking biedt aan meerdere dochters. Die dochters zijn dan verzekerden, maar daarmee nog niet 

automatisch de tot uitkering gerechtigden. Dat is mogelijk op grond van artikel 7:926 lid 2 BW, maar 

om praktische redenen zal in de polis meestal worden bepaald dat de uitkeringen worden gedaan 

aan de holding. In dat geval echter mist de aanbestedende dienst het voorrecht op de 

verzekeringspenningen van artikel 3:287 lid 2 BW. Dit voorrecht zou hem wel bescherming bieden 

tegen faillissement van de inschrijver wanneer deze tot uitkering van de verzekeringspenningen 

gerechtigd was. Aanbestedende diensten doen er daarom goed aan om naast de verklaring van de 

holding dat zij haar middelen aan de inschrijver ter beschikking zal stellen ook het indienen van een 

holdingsverklaring te eisen, waarin de holding zich aansprakelijk stelt voor schulden van de dochter. 

Vaak heeft de holding een dergelijke verklaring, conform artikel 2:403 lid 1 sub f, gedeponeerd in het 

Handelsregister en kan volstaan worden met een kopie van die verklaring. Dankzij deze verklaring 

ontstaat in geval van een schadeclaim een rechtstreekse vordering op de holding, waarop het 

eerdergenoemde voorrecht kan worden uitgeoefend. 

 

Beroep op referenties van zustermaatschappijen 

Bij aanbestedingen wordt vaak ingeschreven door werkmaatschappijen van een concern. Om te 

voldoen aan de technische bekwaamheidseisen zal de inschrijver vaak referenties indienen van 

projecten die zijn uitgevoerd door zustermaatschappijen. Ook in dit geval moet worden aangetoond 

dat de inschrijver daadwerkelijk over de middelen van die zustermaatschappijen kan beschikken, wat 

medewerkers van de tenderdesk gemakkelijk over het hoofd zouden kunnen zien omdat zij het 

concern zien als één onderneming en referenties van zustermaatschappijen als eigen referenties 

beschouwen. Voor dit probleem bestaat een eenvoudige generieke oplossing: de holding kan in een 

notariële akte verklaren dat zij een overheersende invloed uitoefent op haar dochters en in geval van 

uitvoering van een opdracht door een dochter die invloed zo nodig zal aanwenden. Wanneer tevens 

de in het Handelsregister gedeponeerde 403-verklaring wordt ingediend, is daarmee aangetoond 

over de middelen van zustermaatschappijen te kunnen beschikken. Hiermee worden twee vliegen in 

één klap geslagen, omdat deze verklaringen bij alle aanbestedingen kunnen worden gebruikt en in 

het geval dat vergeten is de verklaringen tijdig in te dienen, die omissie mag worden hersteld. 

 

B-diensten 

Geldt de regel dat men voor het voldoen aan een geschiktheidseis een beroep op een derde kan 

doen ook voor B-diensten? Volgens het arrest HvJ EU 17 maart 2011, C-95/10 legt Richtlijn 

2004/18/EG aan de lidstaten niet de verplichting op te bepalen dat artikel 47 lid 2 moet worden 

toegepast bij aanbestedingen voor B-diensten, maar mogen lidstaten en aanbestedende diensten 

wel vrijwillig bepalen dat dit artikel van toepassing is. De Nederlandse wetgever heeft dit niet gedaan 

en aanbestedende diensten zullen dus per geval moeten nadenken over de vraag of zij een beroep 

op derden willen toestaan. Zwijgen de aanbestedingsstukken op dit punt, dan lijkt uit het arrest te 

volgen dat beroep op een derde uitgesloten is. 

 

Beroepsbevoegdheid 

Ook voor de eisen met betrekking tot beroepsbevoegdheid geldt dat richtlijn en wet niet bepalen dat 

om aan die eisen te voldoen een ondernemer een beroep op een derde mag doen. In de praktijk 

wordt dit regelmatig toegestaan, bijvoorbeeld bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer. In de 

taxibranche bijvoorbeeld kan het gebeuren dat de inschrijver niet over een taxivergunning beschikt, 

terwijl zijn onderaannemer daar wel over beschikt. Dit gegeven speelde de hoofdrol in het arrest Hof 
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Leeuwarden 20 november 2012, ECLI:NL: GHLEE:2012:BY3635. In die casus had de aanbestedende 

dienst de eis gesteld dat de inschrijver zelf over een taxivergunning diende te beschikken en was 

door de voorzieningenrechter een heraanbesteding bevolen omdat hierdoor voor potentiële 

inschrijvers een beroep op derden uitgesloten leek. Het Hof bekrachtigt dit vonnis. Interessant is dat 

zowel in eerste aanleg als in appel stilzwijgend wordt aangenomen dat ook in geval van 

beroepsbevoegdheid een beroep op derden toegestaan moet worden - ondanks dat richtlijn en wet 

hierover zwijgen. Aanbestedende diensten doen er goed aan in het bestek te vermelden of in geval 

van een eis ten aanzien van beroepsbevoegdheid een beroep op derden toegestaan is. Ook zou de 

wetgever dit kunnen bepalen bij de komende herziening van de Aanbestedingswet. Naar analogie 

van het beroep op derden bij B-diensten is aannemelijk dat beide toegestaan zijn. 
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