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vordering toe te wijzen. Zij is daarmee al begon-
nen vóór de eerste aanbestedingsprocedure. Er 
was dus altijd een risico dat tegenover die inves-
teringen geen inkomsten zouden komen te staan. 
De periode waarin Philadelphia zich voor de 
buurtteams heeft ingespannen is door de intrek-
king van de eerste aanbestedingsprocedure veel 
langer geworden dan aanvankelijk voorzien, maar 
daar staat tegenover dat zij al die tijd op basis van 
een overbruggingsovereenkomst inkomsten 
heeft gegenereerd. Bovendien heeft zij hier nooit 
eerder een punt van gemaakt.
Tot slot heeft Philadelphia er tijdens de zitting nog 
op gewezen dat deze (tweede) aanbesteding niet 
wezenlijk anders is dan de eerste aanbesteding en 
dat het – gelet op de overlap – onbegrijpelijk is dat 
de inschrijving van Philadelphia dit keer niet als 
‘uitstekend’ is beoordeeld. Ook dit kan haar niet 
baten. De gemeente en Zorgeloos Ambulant heb-
ben afdoende toegelicht dat deze tweede aanbe-
stedingsprocedure niet identiek was aan de vori-
ge. De subgunningscriteria zijn in de tweede 
aanbestedingsprocedure uitgebreider geformu-
leerd en van de inschrijvers werd meer verdieping 
in de antwoorden gevraagd. Philadelphia lijkt die 
verdieping onvoldoende te hebben gegeven en 
teveel hebben vertrouwd op haar eerdere inschrij-
ving. Voorshands is ook dit dan ook geen reden 
om aan te nemen dat de inschrijving van Phila-
delphia hoger had moeten eindigen dan het geval 
is.

Beslissing
De voorzieningenrechter weigert de gevraagde 
voorzieningen.
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De gemeente (Westland) heeft een meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure georgani-
seerd voor het project Levensduur Verlengend 
Onderhoud (LVO) aan asfaltverhardingen (hierna: 
‘de Opdracht’). Op deze aanbestedingsprocedure 
is het ARW 2016 van toepassing. De Opdracht 
wordt gegund aan de inschrijver met de econo-
misch meest voordelige inschrijving op basis van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Eiser heeft op 
de Opdracht ingeschreven. Bij voorlopige gun-
ningsbeslissing van 16 maart 2022 heeft de ge-
meente de Opdracht voorlopig aan eiser gegund.
Op 24 maart 2022 heeft de gemeente de voorlopi-
ge gunningsbeslissing van 16 maart 2022 inge-
trokken en een nieuwe voorlopige gunningsbe-
slissing genomen, waarbij zij de inschrijving van 
eiser ongeldig heeft verklaard en de Opdracht 
voorlopig heeft gegund aan BAM Infra. De moti-
vering van die beslissing komt hierna aan bod. 
Eiser heeft op 25 maart 2022 bezwaar gemaakt 
tegen de ongeldigverklaring van zijn inschrijving. 
Daarbij is de gemeente gesommeerd de herziene 
gunningsbeslissing in te trekken en – voor zover 
zij nog tot gunning wenst over te gaan – de Op-
dracht aan eiser te gunnen dan wel tot heraanbe-
steding over te gaan. De gemeente heeft op 5 
april 2022 bericht dat de gemeente geen aanlei-
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ding ziet om terug te komen op de ongeldigver-
klaring van de inschrijving van eiser en dat even-
min aanleiding bestaat om tot heraanbesteding 
over te gaan.

Beoordeling
Beoordeeld moet worden of de gemeente de in-
schrijving van eiser op goede gronden ongeldig 
heeft verklaard. De voorzieningenrechter over-
weegt als volgt. Op grond van de paragrafen 1.4 
en 4.6 van de Inschrijvingsleidraad, bezien in sa-
menhang met de eerste bij de Inschrijvingslei-
draad verstrekte Verklaring Social Return, dienden 
inschrijvers een SROI-verplichting aan te bieden 
van minimaal 5% en maximaal 10% van de in-
schrijfsom, waarbij maximaal 20 punten konden 
worden gescoord. Inschrijvers werden daarmee 
in staat gesteld om zich op dit gunningscriterium 
van elkaar te onderscheiden. Uit de antwoorden 
van de gemeente op de vragen 6 en 7 in de Nota 
van Inlichtingen volgt dat de gemeente het gun-
ningscriterium SROI bij die gelegenheid heeft ge-
wijzigd, in die zin dat zij het SROI-percentage van 
de inschrijfsom heeft losgekoppeld en vervolgens 
heeft gekoppeld aan de loonsom. Uit deze ant-
woorden van de gemeente volgt – anders dan de 
gemeente stellig betoogt – niet eenduidig dat 
hierbij tevens de door inschrijvers aan te bieden 
SROI-verplichting is bepaald op 5% van de loon-
som. Daarbij is allereerst van belang dat die wijzi-
ging een grote koerswijziging vormt ten opzichte 
van de in de Inschrijvingsleidraad beschreven 
gunningssystematiek. Als gevolg van die wijzi-
ging is het immers voor inschrijvers niet meer 
mogelijk om zich op het SROI-percentage van el-
kaar te onderscheiden. Iedere inschrijver die het 
verlangde percentage van 5% van de loonsom 
aanbiedt wordt in de nieuwe systematiek met het 
maximale aantal van 20 punten beloond. Het gun-
ningscriterium SROI verwordt daarmee – zoals 
eiser terecht opmerkt – feitelijk tot een geschikt-
heidseis. Van de gemeente mag worden verlangd 
dat zij een dergelijke grote koerswijziging in niet 
mis te verstane bewoordingen onder de aandacht 
van de inschrijvers brengt. De formulering waar 
de gemeente zich in het kader van de beantwoor-
ding van voormelde vragen in de Nota van Inlich-
tingen van heeft bediend, heeft naar het voorlopig 
oordeel van de voorzieningenrechter voor in-
schrijvers onvoldoende duidelijkheid geschapen. 
Door de gemeente is daarbij onvoldoende inzich-
telijk gemaakt op welk percentage zij doelt, daar 

wij zij in die beantwoording spreekt over ‘het toe 
te passen percentage SROI’. Die zinssnede is 
minst genomen voor meerderlei uitleg vatbaar. 
Dat de gemeente hiermee daadwerkelijk heeft 
bedoeld het SROI-percentage bij nader inzien vast 
te pinnen op 5% van de loonsom mag wellicht 
achteraf worden aangenomen, maar tegelijkertijd 
heeft het er alle schijn van dat de gevolgen van 
die koerswijziging zelfs bij het beoordelend team 
van de gemeente niet helder waren, getuige het 
feit dat aanvankelijk de twee inschrijvingen met 
meer dan 5% SROI (waaronder die van eiser) gel-
dig zijn verklaard. Uitgaande van het door de ge-
meente gegeven antwoord op de vragen 6 en 7 is 
dan ook geenszins onbegrijpelijk dat eiser het 
voorgedrukte percentage SROI-verplichting, zoals 
opgenomen in de bij de NvI verstrekte Verklaring 
Social Return, heeft aangepast van 5 naar 10%. Zij 
verkeerde immers verschoonbaar in de onjuiste 
veronderstelling dat op grond van de aanbeste-
dingsstukken nog steeds met een maximumper-
centage SROI van 10% mocht worden ingeschre-
ven. Par. 2.8 van de Inschrijvingsleidraad, meer in 
het bijzonder de zinsnede ‘anders dan aangege-
ven’ is door haar dan ook onder de gegeven om-
standigheden begrijpelijkerwijs geïnterpreteerd 
als de mogelijkheid het aangegeven minimum-
percentage te verhogen tot maximaal 10% en dus 
het voorgedrukte cijfer dienovereenkomstig te 
veranderen.
Daarom is de voorzieningenrechter met eiser van 
oordeel dat de gemeente de inschrijvingen van de 
twee inschrijvers die de bij Nota van Inlichtingen 
doorgevoerde wijziging van het gunningscriteri-
um SROI anders hebben begrepen dan kennelijk 
door de gemeente werd beoogd, niet onmiddel-
lijk ongeldig had mogen verklaren. Op grond van 
het zorgvuldigheidsbeginsel rustte naar het oor-
deel van de voorzieningenrechter op de gemeen-
te een verplichting om deze inschrijvers de moge-
lijkheid te bieden om het door hen aangeboden 
SROI-percentage te verlagen tot het kennelijk 
door de gemeente beoogde percentage van 5% 
van de loonsom. Daartoe is van belang dat het 
door deze twee inschrijvers aanbieden van een te 
hoog SROI-percentage onder de gegeven om-
standigheden is aan te merken als een eenvoudig 
voor herstel vatbare vergissing. Eiser heeft im-
mers onweersproken gesteld dat de gemeente er 
zonder meer van uit kon gaan dat een inschrijver 
die inschrijft met een SROI-percentage van 10% 
ook in staat en bereid is om in te schrijven met 
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een SROI-percentage van 5%, nu in confesso is 
dat een hoger SROI-percentage moeilijker reali-
seerbaar is dan een lager. Bovendien wordt de 
eerlijke mededinging als gevolg van het bieden 
van die herstelmogelijkheid op geen enkele wijze 
geschaad. Alle inschrijvers die het verlangde 
SROI-percentage van 5% aanbieden, worden im-
mers gelijkelijk beloond met het maximale aantal 
van 20 punten. Eiser geniet dan ook geen onei-
genlijk concurrentievoordeel doordat die 20 pun-
ten (opnieuw) aan haar worden toegekend en 
haar inschrijving alsnog geldig wordt verklaard. 
Hetzelfde geldt voor de andere inschrijver wiens 
inschrijving op gelijke gronden ongeldig is ver-
klaard.
Het verweer van de gemeente dat eiser haar rech-
ten heeft verwerkt om te klagen over de onduide-
lijkheid van de aanbestedingsstukken wordt ge-
passeerd. In dit geval heeft eiser immers tot aan 
haar uitsluiting verschoonbaar gedacht dat zij ook 
met 10% SROI mocht inschrijven, zodat zij geen 
reden had eerder te klagen. De gemeente heeft 
overigens erkend dat de inschrijving van eiser de 
economisch meest voordelige is als haar inschrij-
ving en die van de andere inschrijver die ongeldig 
is verklaard, na aanpassing van het percentage 
SROI van 10% naar 5%, alsnog geldig worden 
verklaard. Dat brengt met zich dat de Opdracht – 
voor zover de gemeente nog tot gunning wenst 
over te gaan – in een nieuwe gunningsbeslissing 
aan eiser dient te worden gegund.

Beslissing
De voorzieningenrechter verbiedt de gemeente 
om uitvoering te geven aan de voorlopige gun-
ningsbeslissing van 24 maart 2022 en bepaalt dat 
wanneer de gemeente nog tot gunning van de 
Opdracht wenst over te gaan, door haar een nieu-
we voorlopige gunningsbeslissing dient te wor-
den genomen, waarbij de Opdracht aan geen an-
der dan eiser mag worden gegund.

[de B.V.] 
te [plaats] ,
eiseres,
advocaat mr. J. Haest te Den Haag,
tegen
GEMEENTE WESTLAND te Naaldwijk,
gedaagde,
advocaten mrs. I.J.M.I. Souren en M.F. Warringa 
te Rotterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid 
als ‘ [eiseres] ’ en ‘de gemeente’.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 – de dagvaarding van 7 april 2022, met produc‑
ties;

 – de akte overlegging producties van [eiseres] ;
 – de conclusie van antwoord, met producties;
 – de akte houdende een vermeerdering van eis;
 – de op 30 mei 2022 gehouden mondelinge be‑

handeling, waarbij door beide partijen 
pleitnotities zijn overgelegd.

1.2. Ter zitting is vonnis bepaald op 13 juni 2022 
of zoveel eerder als mogelijk.

2. De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter 
zitting wordt in dit geding van het volgende uitge‑
gaan. 
2.1. De gemeente heeft een meervoudig onder‑
handse aanbestedingsprocedure georganiseerd 
voor het project Levensduur Verlengend Onder‑
houd (LVO) aan asfaltverhardingen (hierna: ‘de 
Opdracht’). Op deze aanbestedingsprocedure  
is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 
(ARW2016) van toepassing. 
2.2. In paragraaf 1.4 van de toepasselijke Inschrij‑
vingsleidraad valt met betrekking tot Maatschap‑
pelijk Verantwoord Ondernemen onder meer het 
volgende lezen:
“De gemeente voert een actief beleid op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
verwacht van inschrijvers eenzelfde opstelling. 
Duurzaamheid wordt hiermee onderdeel van de 
kwaliteit van het in te kopen product of dienst.
Social return
Social return heeft als doel een bijdrage te leveren 
aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
wordt als onderdeel bij aanbestedingen volgens het 
beleid van gemeente Westland wenselijk geacht. 
De gemeente Westland past SROI [Social Return 
on Investment, toev. vzr.] op een andere manier 
toe dan diverse andere aanbestedende diensten. 
Veel aanbestedende diensten eisen dat een bepaald 
percentage van de waarde van de opdracht wordt 
ingezet voor SROI. De gemeente Westland past 
SROI toe als gunningscriterium. Dat wil zeggen dat 
u zelf kunt bepalen of u in wilt schrijven met of 
zonder SROI. Als u met SROI wilt inschrijven, geldt 
er wel een minimumwaarde van 5% (van de in-
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schrijfprijs) en een maximumwaarde van 10%. U 
kunt zelf bepalen welke waarde aan SROI u wilt 
aanbieden. Hierbij dient u gebruik te maken van de 
waardebepaling die is opgenomen in het bouw-
blokkenschema van het als bijlage toegevoegde 
SROI-protocol. Tijdens de beoordeling van uw aan-
bieding worden punten toegekend voor het onder-
deel SROI, zoals voor alle gunningscriteria het ge-
val is. 
De gemeente Westland vindt het belangrijk dat op-
drachtnemers sociaal betrokken zijn en dit tonen 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans te bieden deel te nemen aan het arbeids-
proces. De gemeente Westland kiest voor deze me-
thode (in plaats van het eisen van een bepaalde 
SROI-inzet) omdat u als opdrachtnemer zelf het 
beste kunt bepalen óf en zo ja hoeveel nieuwe SROI 
u zal kunnen realiseren. Daarnaast stimuleren we 
hiermee dat u zoveel mogelijk SROI aanbiedt om-
dat u wordt beloond voor het aanbieden van meer 
SROI dan andere aanbieders. Maakt u de afweging 
om SROI in het geheel niet toe te passen dan wordt 
de kans om de opdracht gegund te krijgen kleiner 
omdat er geen punten verdiend worden op dit gun-
ningscriterium.   
2.3. In paragraaf 2.8 van de Inschrijvingsleidraad 
is onder meer het volgende bepaald:
“Het is NIET toegestaan de bijlagen van dit docu-
ment qua lay-out dan wel qua vorm of tekst te wij-
zigen, anders dan aangegeven. Het door een in-
schrijver zelfstandig wijzigen van de bijlagen maakt 
de inschrijving onvergelijkbaar met andere in-
schrijvingen en kan leiden tot uitsluiting van in-
schrijver. 
2.4. Blijkens paragraaf 4 van de Inschrij‑
vingsleidraad wordt de Opdracht gegund aan de 
inschrijver met de economisch meest voordelige 
inschrijving op basis van de beste prijs‑kwaliteits‑
verhouding. In paragraaf 4.1 is beschreven dat 
maximaal 100 punten kunnen worden behaald op 
de vier gunningscriteria Prijs (maximaal 20 pun‑
ten), Kwaliteit (maximaal 50 punten), Presentatie 
(maximaal 10 punten) en SROI (maximaal 20 
punten). In paragraaf 4.6 van de Inschrijvingslei‑
draad is beschreven hoe de beoordeling op het 
gunningscriterium SROI plaatsvindt: de inschrij‑
ver die de hoogste SROI‑verplichting heeft aange‑
boden ontvangt 20 punten en de score van de 
overige inschrijvers wordt aan de hand van de 
volgende formule berekend: 

2.5. Het Protocol Social Return is als bijlage 3 bij 
de Inschrijvingsleidraad gevoegd. Hierin is onder 
meer het volgende bepaald:
“U geeft zelf aan hoeveel waarde aan SROI u bereid 
bent te realiseren tijdens de uitvoering van uw op-
dracht en hoe u denkt daar invulling aan te geven. 
(…) Daarmee kunt u punten verdienen die een rol 
spelen bij het bepalen aan wie de opdracht wordt 
gegund.” 
2.6. De door de inschrijver in te vullen en te on‑
dertekenen Verklaring Social Return is als bijlage 
3A bij de Inschrijvingsleidraad gevoegd. Hierin is 
onder meer het volgende bepaald:
2.7. Op 13 december 2021 heeft de gemeente de 
eerste Nota van Inlichtingen ter beschikking ge‑
steld. De gemeente heeft hierin de vragen 6 en 7 
als volgt beantwoord:
2.8. Bij de eerste Nota van Inlichtingen heeft de 
gemeente als bijlage 2A een aangepaste Verkla‑
ring Social Return gevoegd met onder meer de 
volgende inhoud:
2.9. [eiseres] heeft op de Opdracht ingeschreven 
met een SROI‑percentage van 10% van de loon‑
som. Bij voorlopige gunningsbeslissing van 16 
maart 2022 heeft de gemeente de Opdracht voor‑
lopig aan [eiseres] gegund. De inschrijving van 
[eiseres] heeft op het gunningscriterium SROI 20 
punten gescoord. 
2.10. Op 24 maart 2022 heeft de gemeente de 
voorlopige gunningsbeslissing van 16 maart 2022 
ingetrokken en een nieuwe voorlopige gunnings‑
beslissing genomen, waarbij zij de inschrijving 
van [eiseres] ongeldig heeft verklaard en de Op‑
dracht voorlopig heeft gegund aan BAM Infra. De 
gemeente heeft de ongeldigverklaring van de in‑
schrijving van [eiseres] als volgt gemotiveerd:
2.11. De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 
25 maart 2022 bezwaar gemaakt tegen de ongel‑
digverklaring van de inschrijving van [eiseres] . 
Daarbij is de gemeente gesommeerd de herziene 
gunningsbeslissing in te trekken en – voor zover 
zij nog tot gunning wenst over te gaan – de Op‑
dracht aan [eiseres] te gunnen dan wel tot heraan‑
besteding over te gaan. 
2.12. De advocaat van de gemeente heeft bij brief 
van 5 april 2022 bericht dat de gemeente geen 
aanleiding ziet om terug te komen op de ongel‑
digverklaring van de inschrijving van [eiseres] en 
dat evenmin aanleiding bestaat om tot heraanbe‑
steding over te gaan.  



Sdu opmaat.sdu.nl690

135 «JAAN»

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 10‑11‑2022, afl. 7

 
 

3. Het geschil
3.1. [eiseres] vordert na vermeerdering van eis – 
zakelijk weergegeven – bij vonnis, voor zover 
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
primair:
de gemeente te verbieden uitvoering te geven aan 
de voorlopige gunningsbeslissing en de gemeente 
– voor zover zij nog tot gunning van de Opdracht 
wenst over te gaan – te gebieden de Opdracht aan 
geen ander dan [eiseres] te gunnen;
subsidiair:
de gemeente – voor zover zij nog tot gunning van 
de Opdracht wenst over te gaan – te gebieden een 
nieuwe voorlopige gunningsbeslissing te nemen 
met inachtneming van het in dit vonnis bepaalde;
meer subsidiair:
de gemeente te verbieden uitvoering te geven aan 
de voorlopige gunningsbeslissing en de gemeente 
– voor zover zij de Opdracht nog wenst aan te 
besteden – te gebieden over te gaan tot heraanbe‑
steding;
zowel primair, subsidiair als meer subsidiair met 
veroordeling van de gemeente in de proces‑ en 
nakosten, te vermeerderen met de wettelijke 
 rente. 
3.2. Ter onderbouwing van haar primaire vorde‑
ring stelt [eiseres] – kort gezegd – dat door haar 
een rechtsgeldige inschrijving is gedaan. Het 
standpunt van de gemeente dat het SROI‑percen‑
tage bij de Nota van Inlichtingen is vastgesteld op 
5% van de loonsom is volgens [eiseres] onjuist. De 
enige wijziging die met het antwoord op de vra‑
gen 6 en 7 in de Nota van Inlichtingen is doorge‑
voerd is volgens [eiseres] dat het minimum 
SROI‑percentage van 5% niet langer aan de in‑
schrijfsom maar aan de loonsom is gekoppeld. De 
vragen 6 en 7 zagen volgens [eiseres] immers op 
de wens om het minimumpercentage van 5% te 
koppelen aan de loonsom en aan die wens is de 
gemeente tegemoet gekomen. Het toe te passen 
minimumpercentage van 5% is daarbij volgens 
[eiseres] ongewijzigd gebleven en dit is het  per‑
centage dat staat vermeld in de aangepaste Ver‑
klaring Social Return. Het standpunt van de ge‑
meente betekent dat het gunningscriterium SROI, 
zoals beschreven in de paragrafen 1.4 en 4.1 van 
de Inschrijvingsleidraad, bij gebrek aan enig on‑
derscheidend vermogen geheel is losgelaten en is 
verworden tot een geschiktheidseis. Hiervoor 
ontbreekt naar de mening van [eiseres] echter 
ieder aanknopingspunt. Daarbij wijst [eiseres] 
erop dat de in de Inschrijvingsleidraad beschre‑

ven gunningssystematiek en het SROI‑protocol 
op dit punt niet door de gemeente zijn aangepast. 
Uitsluiting wegens overtreding van paragraaf 2.8 
van de Inschrijvingsleidraad is volgens [eiseres] 
niet aan de orde. In de eerste plaats wijst [eiseres] 
er in dit verband op dat het wijzigen van een bijla‑
ge op grond van die bepaling kan leiden tot uit‑
sluiting. Daarnaast wijst [eiseres] op de zinsnede 
‘anders dan aangegeven’ in artikel 2.8. [eiseres] 
stelt dat zij duidelijk heeft aangegeven welke wij‑
ziging zij in de aangepaste Verklaring Social Re‑
turn heeft doorgevoerd. Het ontbreken van een 
bepaling die tot directe ongeldigheid dient te lei‑
den, betekent volgens [eiseres] dat wanneer het 
standpunt van de gemeente wordt gevolgd, de 
gemeente haar op grond van het zorgvuldigheids‑
beginsel de mogelijkheid dient te bieden om de 
door haar gemaakte kennelijke materiële fout 
(invullen 10% in plaats van 5%) te herstellen. Uit 
het feit dat zij zich bereid heeft verklaard een 
SROI‑percentage van 10% van de loonsom aan te 
bieden volgt naar de mening van [eiseres] dat zij 
zonder meer ook bereid is ter zake een percentage 
van 5% aan te bieden. Daarbij wijst [eiseres] erop 
dat het gelijkheidsbeginsel als gevolg van die her‑
stelmogelijkheid niet wordt geschonden, omdat 
haar inschrijving als gevolg van het herstel niet 
wijzigt. [eiseres] krijgt ook na herstel een score 
van 20 punten op het gunningscriterium SROI en 
zij geniet dus geen oneigenlijk concurrentievoor‑
deel.
3.3. Ter onderbouwing van haar subsidiaire vor‑
dering tot heraanbesteding stelt [eiseres] dat het 
door de gemeente in de Nota van Inlichtingen 
gegeven antwoord op de vragen 6 en 7, bezien in 
samenhang met de aangepaste Verklaring Social 
Return, minst genomen voor meerderlei uitleg 
vatbaar is. Daarmee is sprake van een transparan‑
tiegebrek. Daarbij wijst [eiseres] erop dat de ge‑
meente haar inschrijving aanvankelijk niet ongel‑
dig heeft verklaard en het door haar aangeboden 
SROI‑percentage van 10% met 20 punten heeft 
beloond en een opvolgend inschrijver de aanbe‑
stedingsstukken op dit onderdeel ook zo heeft 
begrepen. Een voor meerderlei uitleg vatbare be‑
paling rechtvaardigt naar de mening van [eiseres] 
een heraanbesteding.       
3.4. De gemeente voert verweer, dat hierna, voor 
zover nodig, zal worden besproken. 
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4. De beoordeling van het geschil
4.1. Beoordeeld moet worden of de gemeente de 
inschrijving van [eiseres] op goede gronden on‑
geldig heeft verklaard. 
4.2. De gemeente heeft zich op het standpunt ge‑
steld dat zij zonder meer verplicht was de inschrij‑
ving van [eiseres] ongeldig te verklaren. Op basis 
van het antwoord op de vragen 6 en 7 in de Nota 
van Inlichtingen en de bij de Nota van Inlichtin‑
gen verstrekte gewijzigde Verklaring Social Re‑
turn had volgens de gemeente voor een redelijk 
geïnformeerd en normaal oplettend inschrijver 
duidelijk moeten zijn dat, in afwijking van de In‑
schrijvingsleidraad, behoorde te worden inge‑
schreven met een vast SROI‑percentage van 5% 
van de loonsom. De Nota van Inlichtingen preva‑
leert volgens de gemeente ingeval er sprake is van 
een discrepantie tussen informatie in de Inschrij‑
vingsleidraad en de Nota van Inlichtingen. In 
ieder geval geldt dat [eiseres] haar rechten om 
zich op een ter zake eventueel bestaande onduide‑
lijkheid te beroepen inmiddels heeft verwerkt. 
Met de door haar doorgevoerde wijziging is vol‑
gens de gemeente nog steeds sprake van een gun‑
ningscriterium; enkel de wijze waarop het gun‑
ningscriterium wordt beoordeeld is gewijzigd. 
Drie van de vijf inschrijvers hebben dit ook goed 
begrepen. Volgens de gemeente heeft [eiseres] in‑
geschreven met een hoger SROI‑percentage dan 
op basis van de via de Nota van Inlichtingen ge‑
wijzigde aanbestedingsstukken was toegestaan. 
Daartoe heeft [eiseres] ondanks een verbod daar‑
toe het voorgedrukte SROI‑percentage in de Ver‑
klaring Social Return gewijzigd, hetgeen op grond 
van artikel 7.21.1 ARW 2016 – welk artikel de 
kan‑bepaling van paragraaf 2.8 van de Inschrij‑
vingsleidraad nader invult – tot ongeldigverkla‑
ring dient te leiden. Het bieden van een herstel‑
mogelijkheid als bedoeld in artikel 7.22.1 ARW 
2016 is volgens de gemeente onder die omstan‑
digheden niet mogelijk.   
4.3. De voorzieningenrechter volgt de gemeente 
in dit betoog niet. Op grond van de paragrafen 1.4 
en 4.6 van de Inschrijvingsleidraad, bezien in sa‑
menhang met de eerste bij de Inschrijvingslei‑
draad verstrekte Verklaring Social Return, dien‑
den inschrijvers een SROI‑verplichting aan te 
bieden van minimaal 5% en maximaal 10% van 
de inschrijfsom, waarbij maximaal 20 punten 
konden worden gescoord. Inschrijvers werden 
daarmee in staat gesteld om zich op dit gunnings‑
criterium van elkaar te onderscheiden. Uit de 

antwoorden van de gemeente op de vragen 6 en 7 
in de Nota van Inlichtingen volgt dat de gemeente 
het gunningscriterium SROI bij die gelegenheid 
heeft gewijzigd, in die zin dat zij het SROI‑per‑
centage van de inschrijfsom heeft losgekoppeld en 
vervolgens heeft gekoppeld aan de loonsom. Uit 
deze antwoorden van de gemeente volgt – anders 
dan de gemeente stellig betoogt – niet eenduidig 
dat hierbij tevens de door inschrijvers aan te bie‑
den SROI‑verplichting is bepaald op 5% van de 
loonsom. Daarbij is allereerst van belang dat die 
wijziging een grote koerswijziging vormt ten op‑
zichte van de in de Inschrijvingsleidraad beschre‑
ven gunningssystematiek. Als gevolg van die wij‑
ziging is het immers voor inschrijvers niet meer 
mogelijk om zich op het SROI‑percentage van el‑
kaar te onderscheiden. Iedere inschrijver die het 
verlangde percentage van 5% van de loonsom 
aanbiedt wordt in de nieuwe systematiek met het 
maximale aantal van 20 punten beloond. Het 
gunningscriterium SROI verwordt daarmee – zo‑
als [eiseres] terecht opmerkt – feitelijk tot een ge‑
schiktheidseis. Van de gemeente mag worden 
verlangd dat zij een dergelijke grote koerswijzi‑
ging in niet mis te verstane bewoordingen onder 
de aandacht van de inschrijvers brengt. De for‑
mulering waar de gemeente zich in het kader van 
de beantwoording van voormelde vragen in de 
Nota van Inlichtingen van heeft bediend, heeft 
naar het voorlopig oordeel van de voorzieningen‑
rechter voor inschrijvers onvoldoende duidelijk‑
heid geschapen. Door de gemeente is daarbij 
 onvoldoende inzichtelijk gemaakt op welk per‑
centage zij doelt, daar wij zij in die beantwoording 
spreekt over ‘het toe te passen percentage SROI’. 
Die zinssnede is minst genomen voor meerderlei 
uitleg vatbaar. Dat de gemeente hiermee daad‑
werkelijk heeft bedoeld het SROI‑percentage bij 
nader inzien vast te pinnen op 5% van de loon‑
som mag wellicht achteraf worden aangenomen, 
maar tegelijkertijd heeft het er alle schijn van dat 
de gevolgen van die koerswijziging zelfs bij het 
beoordelend team van de gemeente niet helder 
waren, getuige het feit dat aanvankelijk de twee 
inschrijvingen met meer dan 5% SROI (waaron‑
der die van [eiseres] ) geldig zijn verklaard. Uit‑
gaande van het door de gemeente gegeven ant‑
woord op de vragen 6 en 7 is dan ook geenszins 
onbegrijpelijk dat [eiseres] het voorgedrukte per‑
centage SROI‑verplichting, zoals opgenomen in 
de bij de Nota van Inlichtingen verstrekte Verkla‑
ring Social Return, heeft aangepast van 5 naar 
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10%. Zij verkeerde immers verschoonbaar in de 
onjuiste veronderstelling dat op grond van de 
aanbestedingsstukken nog steeds met een maxi‑
mumpercentage SROI van 10% mocht worden 
ingeschreven. Paragraaf 2.8 van de Inschrijvings‑
leidraad, meer in het bijzonder de zinsnede ‘an-
ders dan aangegeven’ is door haar dan ook onder 
de gegeven omstandigheden begrijpelijkerwijs 
geïnterpreteerd als de mogelijkheid het aangege‑
ven minimumpercentage te verhogen tot maxi‑
maal 10% en dus het voorgedrukte cijfer dien‑
overeenkomstig te veranderen. 
4.4. In het licht van het voorgaande is de voorzie‑
ningenrechter met [eiseres] van oordeel dat de 
gemeente de inschrijvingen van de twee inschrij‑
vers die de bij Nota van Inlichtingen doorgevoer‑
de wijziging van het gunningscriterium SROI an‑
ders hebben begrepen dan kennelijk door de 
gemeente werd beoogd, niet onmiddellijk ongel‑
dig had mogen verklaren. Op grond van het zorg‑
vuldigheidsbeginsel rustte naar het oordeel van 
de voorzieningenrechter op de gemeente een ver‑
plichting om deze inschrijvers de mogelijkheid te 
bieden om het door hen aangeboden SROI‑per‑
centage te verlagen tot het kennelijk door de ge‑
meente beoogde percentage van 5% van de loon‑
som. Daartoe is van belang dat het door deze twee 
inschrijvers aanbieden van een te hoog SROI‑per‑
centage onder de gegeven omstandigheden is aan 
te merken als een eenvoudig voor herstel vatbare 
vergissing. [eiseres] heeft immers onweersproken 
gesteld dat de gemeente er zonder meer van uit 
kon gaan dat een inschrijver die inschrijft met een 
SROI‑percentage van 10% ook in staat en bereid 
is om in te schrijven met een SROI‑percentage 
van 5%, nu in confesso is dat een hoger SROI‑per‑
centage moeilijker realiseerbaar is  dan een lager. 
Bovendien wordt de eerlijke mededinging als ge‑
volg van het bieden van die herstelmogelijkheid 
op geen enkele wijze geschaad. Alle inschrijvers 
die het verlangde SROI‑percentage van 5% aan‑
bieden, worden immers gelijkelijk beloond met 
het maximale aantal van 20 punten. [eiseres] ge‑
niet dan ook geen oneigenlijk concurrentievoor‑
deel doordat die 20 punten (opnieuw) aan haar 
worden toegekend en haar inschrijving alsnog 
geldig wordt verklaard.  Hetzelfde geldt voor de 
andere inschrijver wiens inschrijving op gelijke 
gronden ongeldig is verklaard. 
4.5. Het verweer van de gemeente dat [eiseres] 
haar rechten heeft verwerkt om te klagen over de 
onduidelijkheid van de aanbestedingsstukken 

wordt gepasseerd. In dit geval heeft [eiseres] im‑
mers tot aan haar uitsluiting verschoonbaar ge‑
dacht dat zij ook met 10% SROI mocht inschrij‑
ven, zodat zij geen reden had eerder te klagen.  De 
gemeente heeft overigens erkend dat de inschrij‑
ving van [eiseres] de economisch meest voordeli‑
ge is als haar inschrijving en die van de andere 
inschrijver die ongeldig is verklaard, na aanpas‑
sing van het percentage SROI van 10% naar 5%,  
alsnog geldig worden verklaard.  Dat brengt met 
zich dat de Opdracht – voor zover de gemeente 
nog tot gunning wenst over te gaan – in een nieu‑
we gunningsbeslissing aan [eiseres] dient te wor‑
den gegund.  
4.6. De gemeente zal, als de in het ongelijk gestel‑
de partij, worden veroordeeld in de kosten van dit 
geding. Voor veroordeling in de nakosten bestaat 
geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor 
deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. 
HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, 
NJ 2011/237).

5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. verbiedt de gemeente om uitvoering te geven 
aan de voorlopige gunningsbeslissing van 24 
maart 2022;
5.2. bepaalt dat wanneer de gemeente nog tot 
gunning van de Opdracht wenst over te gaan, 
door haar een nieuwe voorlopige gunningsbeslis‑
sing dient te worden genomen, waarbij de Op‑
dracht aan geen ander dan [eiseres] mag worden 
gegund;
5.3. veroordeelt de gemeente om binnen veertien 
dagen nadat dit vonnis is uitgesproken de kosten 
van dit geding aan [eiseres] te betalen, tot dusver‑
re aan de zijde van [eiseres] begroot op € 1.795,33, 
waarvan € 1.016 aan salaris advocaat, € 676 aan 
griffierecht en € 103,33 aan dagvaardingskosten, 
in voorkomende gevallen te vermeerderen met 
btw; 
5.4. bepaalt dat de gemeente bij gebreke van tijdi‑
ge betaling de wettelijke rente over de proceskos‑
ten verschuldigd is;
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij 
voorraad;
5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.
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NOOT

Verschoonbare fout in inschrijving grond voor 
recht op herstel?

In aanbestedingsprocedures staat voorop dat alle 
voorwaarden en modaliteiten van de opdracht 
duidelijk, precies en ondubbelzinnig moeten 
worden geformuleerd. Alle behoorlijk geïnfor‑
meerde en normaal oplettende inschrijvers moe‑
ten immers de juiste draagwijdte van de op‑
dracht kunnen begrijpen en de 
aanbestedingsstukken op dezelfde manier kun‑
nen interpreteren. Alleen dan is een aanbeste‑
dende dienst in staat om de inschrijvingen met 
elkaar te vergelijken en na te gaan of de inschrij‑
vingen beantwoorden aan de gestelde voorwaar‑
den.1 Het voorgaande ging mis in de meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure voor de 
uitvoering van het project “Levensduur Verlen‑
gend Onderhoud aan asfaltverhardingen”, waar‑
op onderhavig kortgedingvonnis ziet.
De gemeente had er in deze aanbesteding voor 
gekozen om de mate waarin inschrijvers inzetten 
op social return on investment (SROI) onderdeel 
te maken van het kwalitatieve gunningscriterium. 
Kort gezegd, konden inschrijvers ervoor kiezen 
om ofwel niet in te zetten op SROI of om in te 
zetten met een percentage tussen de vijf en tien 
procent van de inschrijfsom. De inschrijver met 
het hoogst aangeboden percentage voor SROI, 
zou de meeste punten krijgen voor het kwalitatie‑
ve subgunningscriterium SROI. Uit de aanbeste‑
dingsstukken kon worden afgeleid dat het de be‑
doeling van de gemeente was om inschrijvers in 
staat te stellen zich op dit punt te onderscheiden 
van andere inschrijvers.
In de nota van inlichtingen werden naar aanlei‑
ding van het voorgaande twee vragen gesteld: 
één gegadigde verzocht het minimumpercentage 
van vijf procent los te laten en één gegadigde 
verzocht de SROI te relateren aan de loonsom in 
plaats van aan de inschrijfsom. In antwoord op 
deze vragen liet de gemeente weten: “Ja, wij wij‑
zigen het toe te passen SROI‑percentage op de 
inschrijfsom naar de loonsom. Het toe te passen 
percentage SROI is nu bepaald op 5% van de 

1  HvJ EU 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:236, r.o. 111 
(Succhi di Frutta).

loonsom”. In verband met deze wijziging van het 
subgunningscriterium SROI voegde de gemeente 
een nieuw formulier ‘Verklaring Social Return’ bij 
de nota van inlichtingen. Dat formulier moest 
door inschrijvers worden ingediend bij inschrij‑
ving. Op het formulier was een percentage voor 
SROI van vijf procent ingevuld. Relevant detail is 
dat op het formulier stond vermeld dat de daar‑
op vermelde tekst niet mocht worden aangevuld 
of gewijzigd, waaruit – naar later zou blijken – 
moest worden afgeleid dat de eerdere mogelijk‑
heid van geen SROI of een percentage van tus‑
sen de vijf en tien procent SROI kennelijk was 
losgelaten.
Eiseres in onderhavig kort geding diende een in‑
schrijving in, waarbij zij een percentage voor 
SROI van tien procent aanbood. Ze kreeg de op‑
dracht vervolgens voorlopig gegund, maar deze 
beslissing werd later weer ingetrokken op ver‑
zoek van een andere inschrijver. Deze inschrijver 
was van mening (en de gemeente ging daarin 
mee) dat het subgunningscriterium SROI in de 
nota van inlichtingen zodanig was gewijzigd dat 
het aan te bieden percentage voor SROI maxi‑
maal vijf procent de loonsom mocht zijn (en dus 
niet meer tien procent zoals door eiseres aange‑
boden).
De voorzieningenrechter oordeelde, kort gezegd, 
dat uit de nota van inlichtingen niet eenduidig 
volgde dat het door inschrijvers aan te bieden 
percentage voor SROI was vastgeklikt op vijf pro‑
cent van de loonsom. Bovendien bracht de aan‑
passing van het subgunningscriterium met zich 
mee dat de aard daarvan feitelijk was gewijzigd, 
omdat inschrijvers zich op het punt van SROI niet 
meer van elkaar konden onderscheiden. Het sub‑
gunningscriterium was daarmee eigenlijk van 
kleur verschoten en had meer het karakter van 
een geschiktheidseis gekregen. De gemeente had 
deze “koerswijziging” volgens de voorzieningen‑
rechter in niet mis te verstane bewoordingen on‑
der de aandacht van de inschrijvers moeten 
brengen. Nu zij dat niet had gedaan, was volgens 
de voorzieningenrechter verschoonbaar dat eise‑
res het subgunningscriterium SROI niet goed 
had begrepen. Gelet op die verschoonbaarheid 
had eiseres in de gelegenheid moeten worden 
gesteld haar inschrijving voor wat betreft het per‑
centage voor SROI aan te passen.
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Transparantiegebrek
De overwegingen van de voorzieningenrechter 
roepen verschillende vragen op. Om te beginnen 
lijkt de voorzieningenrechter de facto te oordelen 
dat sprake is van een transparantiegebrek in de 
gunningssystematiek. Een dergelijk transparan‑
tiegebrek zou, mijns inziens, altijd tot heraanbe‑
steding moeten leiden (en in dit geval dus tot 
toewijzing van de meer subsidiaire vordering van 
eiseres). Dat blijkt ook uit vaste jurisprudentie.2 
Immers is het bij een niet transparante gunnings‑
systematiek mogelijk dat inschrijvers hun in‑
schrijving anders hadden kunnen en willen in‑
richten dan zij hebben gedaan, als de 
gunningssystematiek wel duidelijk in de aanbe‑
stedingsstukken had gestaan. Daarmee wordt 
het gelijkheidsbeginsel geschonden, omdat uni‑
forme toepassing van de inschrijfvoorwaarden 
en de objectiviteit van de procedure niet langer 
zijn geborgd.
Het voorgaande speelde ook een rol in onderha‑
vige zaak. Uit het vonnis blijkt dat slechts drie 
van de vijf inschrijvers (lijken te) hebben begre‑
pen dat het niet (meer) mogelijk was een percen‑
tage voor SROI hoger dan vijf procent aan te bie‑
den.3 De andere twee inschrijvers hebben dat 
niet uit de bewoordingen van de gemeente afge‑
leid.

Gelegenheid tot herstel
De voorzieningenrechter lijkt echter te hebben 
gekozen voor een meer pragmatische aanpak, 
door te oordelen dat eiseres in de gelegenheid 
had moeten worden gesteld om haar inschrijving 
voor wat betreft het percentage voor SROI aan te 
passen aan het nieuwe subgunningscriterium 
SROI. Op zichzelf is te begrijpen dat en waarom 
de voorzieningenrechter deze route heeft geko‑
zen. Het opnieuw aanbesteden van de opdracht 
brengt immers de nodige kosten en administra‑
tieve lasten met zich mee, zowel voor de inschrij‑
vers als voor de gemeente, en kan grote gevol‑
gen hebben voor de planning van de opdracht.
Vanuit juridisch oogpunt is de gekozen route ech‑
ter minder goed te volgen. Uit vaste Europese 
jurisprudentie volgt immers dat een aanbeste‑

2  HvJ EU 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:236, r.o. 119 
e.v. (Succhi di Frutta).

3  Rechtbank Den Haag 9 juni 2022, 
ECLI:NL:RBDHA:2022:5570, r.o. 4.2.

dende dienst bij de beoordeling van de inschrij‑
vingen in uitgangspunt moet uitgaan van de in‑
schrijvingen zoals deze binnen de inschrijftermijn 
zijn ingediend. Het bieden van gelegenheid tot 
herstel van reeds ingediende inschrijvingen is 
slechts bedoeld voor uitzonderlijke gevallen 
waarin de inschrijvingen gericht kunnen worden 
verbeterd of aangevuld, omdat deze klaarblijke‑
lijk een eenvoudige precisering behoeven of om 
kennelijke materiële fouten recht te zetten. Dat 
mag er echter niet toe leiden dat in werkelijkheid 
een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld.4 Het 
(laten) aanbieden van een ander percentage voor 
SROI lijkt echter een evident voorbeeld van het 
feitelijk doen van een nieuwe inschrijving.
In nationale jurisprudentie wordt nog wel eens 
aangenomen dat een inhoudelijke aanpassing 
van de inschrijving is toegestaan, als uit de overi‑
ge delen van de betreffende inschrijving feitelijk 
kan worden afgeleid wat de bedoeling van de 
inschrijver is geweest.5 Als de juiste inschrijfge‑
gevens niet onmiskenbaar uit de inschrijving zijn 
af te leiden, zou het aanpassen van de inschrij‑
ving echter leiden tot een niet toegestane wijzi‑
ging van de inschrijving. Dat zou een inbreuk op 
de eerlijke mededinging en strijd met het gelijk‑
heidsbeginsel tot gevolg hebben.6 Mijns inziens 
is dat laatste in onderhavige zaak aan de orde. 
Uit de (overige delen van de) inschrijving viel 
niet af te leiden dat eiseres (toch) had bedoeld 
vijf procent voor SROI aan te bieden, omdat eise‑
res er (mede door de onduidelijkheid in de aan‑
bestedingsstukken) van uitging dat zij een per‑
centage voor SROI van tien procent kon en 
mocht aanbieden. Een inhoudelijke aanpassing 
van de inschrijving zou ook op basis van nationa‑
le jurisprudentie niet zijn toegestaan.

4  HvJ EU 10 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:647, 
C‑336/12 (Manova); HvJ EU 29 maart 2012, 
ECLI:EU:C:2012:191,C‑599/10 (SAG) en HvJ EG 25 
april 1996, ECLI:EU:C:1996:161, C‑87/94 (Waalse 
Bussen).

5  Zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 7 februari 
2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:977, r.o. 5.7;  
rechtbank Amsterdam 24 september 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:6753, r.o. 4.4.

6  Rechtbank Overijssel 28 januari 2022, 
ECLI:NL:RBOVE:2022:278.
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Wezenlijke wijziging
Overigens was de zaak vermoedelijk anders ge‑
lopen als sprake was geweest van een Europese 
aanbestedingsprocedure. Het is immers niet zon‑
der meer mogelijk om in de nota’s van inlichtin‑
gen, gedurende de aanbestedingsprocedure, wij‑
zigingen aan te brengen in het 
gunningscriterium.7 Besluit een aanbestedende 
dienst om dat toch te doen, dan ligt het ten min‑
ste in de rede om een rectificatie van de eerdere 
aankondiging bekend te maken conform artikel 
2.67 Aw. Aangenomen moet namelijk worden dat 
een wijziging van het gunningscriterium zoals de 
onderhavige moet worden aangemerkt als een 
wezenlijke wijziging.

Conclusie en enkele vuistregels voor de praktijk
De voorzieningenrechter lijkt een nieuwe maat‑
staf in het leven te hebben geroepen die inhoudt 
een fout in een inschrijving verschoonbaar is en 
dus mag worden hersteld, als deze het gevolg is 
van een transparantiegebrek in de gunningssys‑
tematiek. Dat sluit mijns inziens niet aan op de 
bestendige lijn in de Europese jurisprudentie. 
Transparantiegebreken zouden in de regel tot he‑
raanbesteding moeten leiden, omdat inschrijvin‑
gen als gevolg daarvan niet vergelijkbaar zijn. Op 
basis van onvergelijkbare inschrijvingen kan niet 
tot rechtmatige gunning worden overgegaan.
De uitspraak lijkt wel te verklaren binnen de stro‑
ming van recente uitspraken waarin door voor‑
zieningenrechters wordt gezocht naar een minder 
formalistische en meer praktische benadering 
van het aanbestedingsrecht. Voor zowel inschrij‑
vers als aanbestedende diensten kan deze stro‑
ming echter de nodige (rechts)onzekerheid met 
zich meebrengen. Voor aanbestedende diensten 
blijft dan ook voorop staan dat zij alle voorwaar‑
den en modaliteiten van de aanbesteding duide‑
lijk formuleren zodat die niet voor meerdere uit‑
leg vatbaar zijn. Daar staat tegenover dat het aan 
inschrijvers is om altijd (en tijdig) vragen te stel‑

7  Vgl. Hoofstuk 2.5 Aw 2012; HvJ EU 5 april 2017, 
C‑298/15 (Borta); HvJ EU 10 mei 2012, C‑368/10 
(Koffiebonen); HvJ EU 29 april 2004, 
ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta); en HvJ EU 4 
december 2003, C‑448/01 (Wienstrom).

len indien teksten van aanbestedende diensten 
toch ruimte laten voor interpretatie.

mr. G.E. van den Beuken
advocaat bij Croon advocaten
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Rechtbank Amsterdam 
6 juli 2022, C/13/717576 / KG ZA 22‑419, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:3938
(mr. R.A. Dudok van Heel)

Beroep op derden/onderaannemers. 
Geschiktheidseisen. Onderaanneming. 
Overeenkomst. Uitvoeringseis. Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument. 

[Aw art. 2.94]

In 2021 is UWV een Europese openbare aanbeste-
ding gestart voor een opdracht voor de levering 
van vaste en mobiele telefoniediensten. UWV 
heeft in het PvE de eisen voor de vaste- en mobie-
le dienstverlening opgenomen. Op 2 december 
2021 heeft UWV op TenderNed de uitnodiging tot 
inschrijving (hierna: de UtI) gepubliceerd.
T-Mobile heeft tijdig op 20 maart 2022 op de op-
dracht ingeschreven. De enige andere inschrijver 
was BT. BT heeft ook tijdig ingeschreven en is de 
huidige leverancier van telefoniediensten van 
UWV. In het UEA heeft BT vermeld dat zij wat be-
treft de mobiele telefonie een beroep doet op Vo-
dafone als onderaannemer. Vodafone heeft zelf 
ook een UEA ingediend.
Op 22 april 2022 heeft UWV haar gunningsbeslis-
sing kenbaar gemaakt aan T-Mobile. UWV heeft 
geschreven dat zij de opdracht aan BT wil gunnen. 
T-Mobile heeft bezwaar gemaakt.

Beoordeling
De vraag die voorligt is hoe eis 005 van het PvE 
moet worden uitgelegd en in het bijzonder welke 
betekenis aan het (gebruik van het) woord ‘eigen’ 
moet worden toegekend.
UWV en BT/Vodafone voeren aan dat T-Mobile 
uitgaat van een te beperkte betekenis van het 
woord ‘eigen’ in eis 005 PvE. Volgens UWV en BT/


