
 

www.chenadvies.nl 1 

 

 

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 10 oktober 2014, ECLI: NL:RBDHA:2014:12423, JAAN 

2014/221 

 

Problemen met aanmelding via TenderNed 

 

Over enige tijd wordt het volledig digitaal uitvoeren van een aanbesteding wettelijk verplicht. In art. 

22 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU wordt bepaald: "De lidstaten zorgen ervoor dat alle communicatie en 

informatie-uitwisseling op grond van deze richtlijn, met name elektronische inschrijving, plaatsvindt 

met behulp van elektronische communicatiemiddelen overeenkomstig de voorschriften van dit artikel. 

[...]" De implementatie van deze verplichting mag krachtens art. 90 lid 2 (behoudens enkele 

uitzonderingen) worden uitgesteld tot 18 oktober 2018. Binnen enkele jaren zullen alle Europese 

aanbestedingen dus volledig digitaal worden uitgevoerd. 

 

Invoering van nieuwe technieken leidt vaak tot gewenningsproblemen in de beginfase. Die problemen 

kunnen zowel aan de kant van aanbestedende diensten als aan de kant van ondernemers liggen. Men 

zou verwachten dat in die beginfase enigszins soepel wordt opgetreden wanneer een gegadigde zich 

vergist bij het doen van een elektronische aanmelding. Dit vonnis laat zien dat daarvan bij de 

aanbestedende dienst noch bij de rechter sprake is.  

 

Bij digitaal aanmelden of inschrijven speelt de kluis de hoofdrol: dit is het doorgeefluik met twee 

openingen, waarvan er altijd slechts één geopend is. In de fase tot de uiterste datum van aanmelding of 

inschrijving kan alleen de ondernemer documenten in de kluis uploaden. Na dat tijdstip gaat de kluis 

aan de kant van de ondernemer dicht en kan alleen de aanbestedende dienst documenten uit de kluis 

downloaden na de kluis geopend te hebben met een autorisatieprocedure. Wat zich in de kluis bevindt 

zijn de aanmeldingen of inschrijvingen, buiten de kluis om worden geen documenten naar de 

aanbestedende dienst gestuurd, behalve berichten waarin vragen worden gesteld. 

 

Dat een foutje snel gemaakt is, blijkt uit het vonnis wanneer we kijken naar het belangrijkste 

vraagpunt uit de casus: waar moeten de diverse documenten naar toe geupload worden? Volgens r.o. 

1.3 is dat de map "Mijn aanmelding", volgens r.o. 1.4 is de Eigen Verklaring geupload in de map 

"Mijn aanbesteding", volgens eiseres (zie r.o. 2.2 en r.o. 3.2) bood de map "Mijn aanmelding" 

onvoldoende mogelijkheid om de documenten te uploaden en de gemeente heeft tot slot volgens r.o. 

3.4 aannemelijk gemaakt dat de documenten konden worden geupload in de map "Mijn aanbesteding". 

Wanneer we deze overwegingen letterlijk lezen, stelt eiseres dat zij de documenten in de map "Mijn 

aanmelding" heeft willen uploaden, terwijl volgens de gemeente en de rechter het ging om de map 

"Mijn aanbesteding". Het lijkt er op dat in het vonnis tweemaal een vergissing is gemaakt, omdat de 

voorzieningenrechter het in r.o. 3.6 eiseres zwaar aanrekent dat zij het verschil tussen een 'aanmelding' 

en een 'inschrijving' niet heeft opgemerkt. Wanneer die bewuste map "Mijn aanbesteding" heet, is niet 

goed te begrijpen waarom dat verschil relevant is.  

 

Het meest aannemelijk is dus dat de documenten in de map "Mijn aanmelding" moesten worden 

geupload. Dat heeft eiseres in ieder geval niet gedaan en daarmee heeft zij een fatale fout gemaakt die 

zich kennelijk niet leent voor herstel.  

 

Interessant is dat eiseres vordert dat de gemeente de documenten die zich ergens in de database van 

TenderNed bevinden opvraagt. Op dit punt lijkt TenderNed nog niet optimaal te functioneren. Het 

moet immers niet mogelijk zijn om documenten van een aanmelding te uploaden zonder dat de 

aanbestedende dienst die ontvangt in de kluis. Dit kan eenvoudig voorkomen worden door de digitale 

omgeving zo in te richten dat bij elk in te dienen document afzonderlijk wordt gevraagd om dit te 

uploaden door op een knopje te klikken en het systeem een waarschuwing te laten geven wanneer nog 

niet alle gevraagde documenten zijn geupload. Een professionele aanbestedende dienst, die weet dat de 
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'Wet van Murphy'
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 juist bij aanbestedingen keer op keer optreedt, richt het systeem voor elektronisch 

inschrijven zo in dat onnodige fouten bij het uploaden van bestanden worden voorkomen. 

Ook in het vonnis Vzr. Rb. Den Haag 2 december 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO9274 komen 

problemen die een inschrijver heeft met een digitaal systeem voor zijn rekening. Wanneer aanmelding 

met elektronische middelen via TenderNed is voorgeschreven, zoals in de casus, moet een op andere 

wijze ingediende aanmelding buiten beschouwing worden gelaten. Dat is in lijn met het vonnis Vzr. 

Rb. Assen 4 februari 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BR4278. Andere vonnissen waarin problemen met 

elektronisch inschrijven aan de orde komen, zijn mij niet bekend. Het lijkt er dus op dat die problemen 

in de praktijk tot nog toe wel meevallen, maar dat kan veranderen wanneer op grote schaal 

elektronisch zal worden ingeschreven. De Eigen Verklaring bijvoorbeeld biedt de mogelijkheid om 

een elektronische handtekening te zetten die niet geavanceerd is in de zin van art. 3:15a BW. Dit is 

natuurlijk een potentiële bron van geschillen, omdat het voor de hand ligt dat een Eigen Verklaring 

met een elektronische handtekening die niet aan de eisen van art. 3:15a BW voldoet niet zal worden 

geaccepteerd. De aanbestedende dienst doet er dus goed aan om in de aanbestedingsstukken te eisen 

dat eventuele elektronische handtekeningen moeten zijn voorzien van een PKIoverheid certificaat.
2
 

Dat is het certificaat dat verplicht is gesteld voor beveiligde elektronische communicatie met 

overheidsinstellingen als de Belastingdienst. Het lijkt verstandig om aan te sluiten bij dit beleid van de 

Rijksoverheid. Met een dergelijk certificaat, dat zich in een beveiligde chip in een smartcard van de 

certificaathouder bevindt, bewijst deze dat hij zelf de elektronische handtekening heeft geplaatst en 

krijgt die handtekening dezelfde rechtskracht als een gewone met de hand geschreven handtekening. 

De aanbestedende dienst kan die handtekening met elektronische middelen via internet verifiëren. 

 

mr. drs. T.H. Chen 

eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
1
 "If there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it 

that way" is de oorspronkelijke vorm van de Wet van Murphy volgens de Nederlandse Wikipedia. 
2
 Zie https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/. 
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