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Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 30 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13368 

Verkeerde versie inschrijfformulier gebruiken is fatale fout 

In deze casus draait alles om de vraag of het indienen van een inschrijfformulier dat is opgesteld met 

een verkeerde versie van een door de aanbestedende dienst ter beschikking gesteld excelbestand een 

fatale fout is, dan wel een omissie die zich voor herstel verleent. Over de vraag onder welke 

omstandigheden een omissie zich voor herstel verleent, kunnen tientallen annotaties geschreven 

worden. Hier wordt volstaan met te wijzen op het arrest Manova, waarin het Hof van Justitie EU kort 

samengevat overweegt dat herstel van een omissie toelaatbaar is wanneer het gaat om verbeteren of 

aanvullen van gegevens waarvan objectief vastgesteld kan worden dat zij dateren van voor het einde 

van de inschrijvingstermijn, voor zover de aanbestedingsstukken niet uitdrukkelijk de overlegging van 

ontbrekende gegevens voorschrijven op straffe van uitsluiting.1 Op het eerste gezicht lijkt het vonnis 

dus geheel in lijn met dit belangrijke arrest. Maar schijn bedriegt.  

 

De standpunten van eiseres en gedaagde staan, zoals gebruikelijk, lijnrecht tegenover elkaar. Eiseres 

stelt dat haar inschrijving met betrekking tot het prijscriterium alleen bestaat uit de geboden tarieven 

en dat daarmee eenvoudig met de juiste formule het juiste beoordelingstarief kan worden berekend 

(zie r.o. 3.2). Gedaagden stellen daar tegenover dat wanneer eiseres het juiste formulier had gebruikt, 

zij misschien wel andere tarieven zou hebben geboden (zie r.o. 4.5). Voor beide standpunten is op het 

eerste gezicht veel te zeggen. Laten we bij wijze van gedachtenexperiment eens veronderstellen dat het 

prijsformulier alleen ter informatie was verstrekt en dat alleen de tarieven moesten worden ingediend 

in de inschrijving. Het prijsformulier had dan alleen als functie gehad dat de inschrijver daarmee kan 

inschatten hoe zijn inschrijving beoordeeld zal worden en wat in zijn situatie de beste strategie zou 

zijn. Ook dan had eiseres een verkeerde versie van het formulier kunnen gebruiken, maar dat was voor 

de aanbestedende dienst niet waarneembaar geweest, zodat de inschrijving niet ongeldig verklaard zou 

worden. Er is dan welisaar sprake van dwaling bij eiseres, maar als zij had gewonnen zou zij na 

definitieve gunning de overeenkomst toch niet kunnen vernietigen omdat volgens art. 6:228 lid 2 BW 

de dwaling op grond van "de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval 

voor rekening van de dwalende behoort te blijven", welke omstandigheden respectievelijk opvattingen 

hier kort samengevat kunnen worden met de woorden 'eigen schuld, dikke bult'.  

 

Wanneer men de situatie van het gedachtenexperiment vergelijkt met de casus, dan is het verschil zo 

miniem, dat de neiging ontstaat om eiseres gelijk te geven. Zij beroept zich niet op dwaling, 

integendeel, uit haar stellingen volgt onmiskenbaar dat zij haar inschrijving met de geboden tarieven 

gestand zal doen. Geheel in lijn met het eerdergenoemde arrest Manova had eiseres dus kunnen stellen 

dat de te verbeteren gegevens objectief dateren van vóór de datum van inschrijving, zodat herstel van 

die omissie haar toegestaan had moeten worden. De eerste reden van ongeldig verklaren had dus niet 

verworpen moeten worden, waarmee uiteraard de zaak nog niet gewonnen zou zijn omdat er nog twee 

redenen voor ongeldig verklaren zijn, die niet meer aan de orde komen. 

 

Uit de gang van zaken bij de aanbesteding blijkt dat het sterk aan te raden is om in het geval dat er 

gevraagd wordt om tarieven die alleen ten behoeve van de beoordeling van het prijscriterium worden 

omgerekend tot een fictieve totaalprijs de inschrijvers alleen te vragen om die tarieven in te dienen en 

niet tevens de fictieve totaalprijs. Die totaalprijs heeft immers geen enkele betekenis in het kader van 

de opdracht. Voor dit advies pleiten twee argumenten: 1. de aanbestedende dienst moet toch altijd de 

tarieven invullen in het door hem vastgestelde excelsheet om de fictieve totaalprijs te berekenen, en 2. 

onnodige fouten (en kort gedingen) worden hierdoor vermeden. Wat het eerste argument betreft dient 

de aanbestedende dienst zich te realiseren dat hij nooit zeker kan weten of de inschrijver bewust of 

                                                           
1 HvJ EU 10 oktober 2013, C-336/12, r.o. 39 en 42. 
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onbewust de formules heeft veranderd of misschien verborgen decimalen in het excelsheet heeft 

ingevuld.2  

 

Dit is uiteraard anders in het geval dat de tarieven worden omgerekend tot een inschrijfsom die de 

daadwerkelijke contractprijs is. Nu staat onder die inschrijfsom de handtekening van de inschrijver en 

dienen de tarieven alleen als hulpmiddel voor het berekenen van die inschrijfsom. Veranderen van de 

formules zou dan leiden tot een nieuwe inschrijfsom en het is niet objectief vast te stellen dat dat 

veranderde bedrag dateert van vóór de datum van inschrijving, integendeel wijst alles er op dat de 

inschrijver ten tijde van het opstellen van zijn inschrijving dat bedrag niet kende. Hij kan dan ook 

nooit de wil hebben gehad die gewijzigde prijs te bieden, zodat er op basis van zijn oorspronkelijke 

inschrijving geen overeenkomst op basis van een wilsovereenstemming tot stand kan komen. Het 

indienen van een nieuwe inschrijving is uiteraard op grond van het gelijkheidsbeginsel ontoelaatbaar. 

In de onderhavige casus gaat het niet om een nieuwe inschrijving, want er verandert helemaal niets aan 

de inschrijving wanneer de daarin geboden tarieven worden nagekomen, dus had haar inschrijving niet 

ongeldig verklaard moeten worden. 

 

De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat de formule waar alles om draait in dit vonnis in r.o. 2.4 

en 2.6 niet correct wordt weergegeven. Beide formules hebben immers 12 openingshaakjes en 14 

sluithaakjes, wat in een excelformule (en in de meeste wiskundige formules) onmogelijk is. Bij elk 

openingshaakje hoort immers een sluithaakje (bijvoorbeeld 5x(4+3x(2+1))=5x(4+3x3)=5x13=65). De 

juiste formule die de aanbestedende dienst heeft gebruikt is niet wiskundig te achterhalen omdat de 

twee ontbrekende openingshaakjes op meerdere plaatsen gezet kunnen worden.  

 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
2 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het excelsheet het bedrag € 6,15 laat zien, maar in feite rekent met het bedrag 

€ 6,145 waarbij de totaalprijs lager lijkt te zijn dan hij in werkelijkheid is. 
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