
Opinie14

Oorlog? Wat 
kan de bouw?
De kapitaalkracht aan Russische zij-
de is, ook ondanks de sancties, enorm. 
En deze wordt nog steeds gevoed door 
de inkoop van grondstoffen uit het 
reusachtige land. Elke cent betaald 
aan Russische producten kan Poetin 
investeren in zijn leger. Dus die betalin-
gen moeten we zo snel mogelijk zien 
te stoppen.

Wat kan de bouw? Een heleboel. Hier-
onder mijn onvolledige lijst.

• Realiseer geen enkele nieuwe ga-
saansluiting meer

• Maak nieuwbouw 100% energieneu-
traal, dus beter dan BENG

• Denk in stedelijke omgevingen aan 
slimme netwerken voor energie- 
uitwisseling

• Realiseer seizoensopslag in de bo-
dem

• Voorzie nieuwbouw van een huisbat-
terij

• Bouw met materialen die een lage 
energie-inhoud hebben

• Bouw biobased of met 100% herver-
werkt materiaal

• Weet waar producten en materialen 
vandaan komen

• Verbied bestellingen van producten 
en materialen uit Rusland

• Bestel producten en materialen uit 
Nederland of van dichtbij in de regio

• Prefabriceer en monteer op de 
bouwplaats

• Gebruik enkel vervoermiddelen en 
materiaal op elektriciteit of waterstof

• Maak bestaande gebouwen onafhan-
kelijk van aardgas

• Start een nieuwe grootschalige isola-
tiecampagne

• Beschouw enkelglas als een misdaad
• Vervang ramen met enkelglas en oud 

dubbelglas door goed isolerende va-
rianten

• Installeer warmtepompsystemen die 
gebruik maken van bodem, water of 
afvoerlucht

• Voorzie panden van PV- of PVT- 
panelen

• Ontzorg burgers door lokale consor-
tia van een adviseur, architect, aan-
nemer, installateur en financier

U ziet: dit zijn standaardoplossingen 
voor de energietransitie en voor een 
circulaire bouw. Laat de oorlog in Oek-
raïne daarom ten minste één positieve 
uitkomst hebben: de radicale ver-
duurzaming van onze gebouwde om-
geving. 

Andy van den 
Dobbelsteen
hoogleraar Climate 
Design & Sustaina-
bility TU Delft Jelle Zeelenberg,  

Severijn Hulshof Advocaten

Volmacht bij inschrijving 
op een aanbesteding
Aanbesteden - Helaas lopen inschrijvers nog steeds werk mis omdat na inschrij-
ving blijkt dat een toereikende volmacht voor ondertekening ontbreekt. Maar zelfs 
als er wel een toereikende volmacht is, gaat het nog wel eens mis. Zo ook in een re-
cente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNHO:2021:11657 
waarin een inschrijving met een toereikende volmacht toch ongeldig werd ver-
klaard.

E erst even terug naar de basis. 
Het uitganspunt is dat de aan-
bestedingsstukken moeten 
worden ondertekend door 
een persoon die bevoegd is 

om de onderneming rechtsgeldig te ver-
tegenwoordigen en daarmee de onder-
neming aan haar aanbod kan binden. 
Meestal zijn dit de statutaire bestuur-
ders van de onderneming. Deze be-
stuurders zijn ofwel alleen/zelfstandig 
bevoegd ofwel gezamenlijk bevoegd om 
de onderneming te vertegenwoordigen. 
Vanuit praktisch oogpunt wordt vaak ge-
werkt met volmachten, zodat bijvoor-
beeld ook een commercieel directeur 
aanbestedingstukken kan onderteke-
nen. 

Het is belangrijk dat een inschrijver 
kan aantonen dat de ondertekenaar be-
voegd was om de onderneming bij in-
schrijving te vertegenwoordigen. De vol-
macht moet dus schriftelijk zijn 
verstrekt, zijn voorzien van een datum 
van voor inschrijving en zijn onderte-
kend door de daartoe bevoegde bestuur-
der(s). Maar uit de kwestie bij de recht-
bank Noord-Nederland blijkt dat het 
zelfs dan nog mis kan gaan.

In deze kwestie spitste het geschil 
zich toe op de vraag of de aanbeste-
dingsstukken, waaronder het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument 
(UEA), rechtsgeldig ondertekend waren. 
De UEA was namelijk uit hoofde van 
volmachten ondertekend. Uit de aanbe-
stedingsdocumenten volgde dat bij een 
beperkte vertegenwoordigingsbevoegd-
heid extra bewijs moest worden overge-
legd van de toereikende bevoegdheid 
van de ondertekenaar. De inschrijver 
had dat bewijs echter niet bij de in-
schrijving gevoegd. 

Bevoegdheid
De rechtbank concludeert ten eerste dat 
het vaste jurisprudentie is dat herstel 
van ondertekeningsgebreken in begin-
sel niet is toegestaan. Vervolgens stelt 
de rechtbank twee strikte eisen ten aan-
zien van de bevoegdheid van de onder-
tekenaar als het gaat om bewijsstukken 
die na inschrijving worden overgelegd. 
Allereerst moet objectief vaststaan dat 
het bewijsstuk, in dit geval een vol-
macht, dateert van voor datum inschrij-

ving. Indirect oordeelt de rechtbank dat 
als volmachten pas na inschrijving wor-
den overgelegd het risico bestaat dat 
deze worden geantedateerd. Als gevolg 
daarvan ontbreekt de mogelijkheid om 
objectief vast te stellen of een volmacht 
daadwerkelijk dateert van voor datum 
inschrijving. 

 Het tweede vereiste is dat het bewijs-
stuk onafhankelijk van de wil van de in-
schrijver door de aanbestedende dienst 
verkregen moet kunnen worden. Dit om 
te voorkomen dat de inschrijver om 
haar moverende redenen besluit om het 
volmacht achter te houden. Volgens de 
rechter zou de inschrijver zich daarmee 
in een later stadium dan overige in-
schrijvers nog aan de inschrijving kun-
nen onttrekken, hetgeen in het licht van 
het gelijkheidsbeginsel niet is toege-
staan. 

Ondanks dat de inschrijver na in-
schrijving uiteindelijk wel twee vol-
machten kon overleggen van voor da-
tum inschrijving, oordeelt de 
voorzieningenrechter dat de verstrekte 
volmachten op dat moment niet (meer) 
als bewijs kunnen dienen. De aanbeste-
den dienst mocht daar dus geen acht 
meer op slaan. De rechtbank oordeelt 
dat de inschrijver ongeldig heeft inge-
schreven en dus uitgesloten moet wor-

den van de aanbestedingsprocedure.
Mede in het licht van deze uitspraak is 

het ondernemingen aan te raden om 
volmachten ruim voor inschrijving in te 
schrijven in het handelsregister. Niet in 
de laatste plaats, omdat bij veel aanbe-
stedingen sowieso de eis wordt gesteld 
dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
moet blijken uit het handelsregister als-
mede dat een recent KvK-uittreksel moet 
worden bijgevoegd. 

Blijkt de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid niet uit het handelsregister, dan 
moet de inschrijver op basis van de uit-
spraak van de rechtbank Noord-Neder-
land de volmacht direct bij de inschrij-
ving voegen. Na inschrijving is de 
onderneming te laat en kan een gebrek 
in de ondertekening in beginsel niet 
meer worden gerepareerd. 

Let wel op; bij ondertekening van een 
K-verklaring is gebruik van een volmacht 
sowieso niet toegestaan, omdat de K-ver-
klaring door het hoogste management 
moet zijn ondertekend. Dit kan niet wor-
den ondervangen met een volmacht, zie 
bijvoorbeeld de uitspraak van het ge-
rechtshof ’s-Gravenhage van 29 juni 2010 
ECLI:NL:GHSGR:2010:BM9596.

ANDY VAN DEN DOBBELSTEEN
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