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Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft zich naar aanleiding van een prejudiciële vraag 
uitgelaten over de beoordeling van de uitsluitingsgrond past performance.1 Dit is een voor de Nederlandse 
praktijk belangwekkend arrest, niet alleen omdat er überhaupt weinig jurisprudentie op dit onderwerp 
beschikbaar is, maar ook omdat er in Nederland weinig ervaring bestaat met deze uitsluitingsgrond. \ 

 

De facultatieve uitsluitingsgrond past 
performance

De facultatieve uitsluitingsgrond past performance is vast-
gelegd in art. 57 lid 4 onder g Richtlijn (EU) nr. 2014/24 
(Richtlijn) (art. 2.87 lid 1 sub g AanbW 2012). Ingevolge 
dit artikel kan een aanbestedende dienst een inschrijver of 
gegadigde van deelname aan een aanbestedingsprocedure 
uitsluiten indien ‘de inschrijver of gegadigde blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomin-
gen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een 
eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een 
speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en 
dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere 
opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare 
sancties.’
Omdat de uitsluitingsgrond past performance een faculta-
tieve uitsluitingsgrond is, heeft een aanbestedende dienst 
een keuze om de uitsluitingsgrond al dan niet van toepas-
sing te verklaren. Een aanbestedende dienst maakt deze 
keuze kenbaar door de desbetreffende facultatieve uitslui-
tingsgrond in het Uniform Europees Aanbestedingsdocu-
ment (UEA) aan te vinken. Een in het UEA van toepassing 
verklaarde facultatieve uitsluitingsgrond moet ook daad-
werkelijk door de aanbestedende dienst worden getoetst 
en toegepast. Een van toepassing zijnde uitsluitingsgrond 
hoeft echter niet zonder meer tot daadwerkelijke uitsluiting 
te leiden. Op grond van art. 58 lid 6 Richtlijn (art. 2.87a 
AanbW 2012) krijgt iedere inschrijver de mogelijkheid 
om te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft geno-
men om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Bij voldoende 
bewijs mag de desbetreffende inschrijver niet worden uitge-
sloten.

1 HvJ EU 3 oktober 2019, zaak C-267/18.

Het Hof van Justitie over de uitsluitingsgrond 
past performance

Het Hof van Justitie heeft zich op 3  oktober 2019 naar 
aanleiding van een prejudiciële vraag uitgelaten over de 
uitsluitingsgrond past performance. Wat ging er vooraf 
aan deze prejudiciële vraag? In oktober 2014 heeft de 
Roemeense gemeente Râmnicu Vâlcea aan een tijdelijke 
combinatie van ondernemingen onder leiding van Delta 
(TV1) een opdracht voor bouwwerken gegund. TV1 
besloot tijdens de uitvoering van de opdracht –  zonder 
toestemming van de gemeente Râmnicu Vâlcea  – een 
onderaannemer in te schakelen. Het zonder toestemming 
inschakelen van een onderaannemer was in strijd met de 
contractuele verplichtingen en heeft geleid tot een vroegtij-
dige beëindiging van de opdracht. Tegen deze vroegtijdige 
beëindiging heeft Delta beroep ingesteld bij de Roemeense 
rechterlijke instantie.
Nog voordat er door de Roemeense rechterlijke instantie 
uitspraak is gedaan over de vroegtijdige beëindiging, heeft 
Delta zich in combinatie met andere ondernemers (TV2) 
ingeschreven op een overheidsopdracht voor werken ter 
verbreding van een nationale autoweg. De aanbestedende 
dienst in kwestie (te weten CNAIR) sluit TV2 vervolgens 
uit op grond van art. 167 lid 1 Legea nr. 98/2016 (de imple-
mentatie van art.  57 lid 4 onder g Richtlijn), oftewel de 
uitsluitingsgrond past performance. Reden hiertoe is de 
vroegtijdige beëindiging in de eerdere overheidsopdracht, 
waar overigens op het moment van uitsluiting nog geen 
uitspraak over is gedaan.
Ter discussie staat de vraag of TV2 op basis van de eerdere 
vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan worden 
uitgesloten op basis van de uitsluitingsgrond past perfor-
mance. Aan het Hof van Justitie is de volgende vraag voor-
gelegd:
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft zich naar aanleiding van een prejudiciële vraag 
uitgelaten over de beoordeling van de uitsluitingsgrond past performance.1 Dit is een voor de Nederlandse 
praktijk belangwekkend arrest, niet alleen omdat er überhaupt weinig jurisprudentie op dit onderwerp 
beschikbaar is, maar ook omdat er in Nederland weinig ervaring bestaat met deze uitsluitingsgrond. \ 

‘Kan artikel 57, lid 4, onder g), van richtlijn [2014/24] aldus 
worden uitgelegd dat het beëindigen van een overheidsop-
dracht omdat een deel van het werk zou zijn uitbesteed aan 
een onderaannemer zonder toestemming van de aanbe-
stedende dienst, een aanzienlijke of voortdurende tekort-
koming is bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift 
tijdens een eerdere overheidsopdracht, die leidt tot uitslui-
ting van een ondernemer van deelname aan een openbare 
aanbestedingsprocedure?’

Alvorens inhoudelijk op de beantwoording van de prejudi-
ciële vraag in te gaan, is het relevant om vast te stellen dat 
de nog aanhangige procedure met betrekking tot de vroeg-
tijdige beëindiging niet in de weg staat van de uitsluiting op 
basis van past performance. In het arrest Meca is door het 
Hof van Justitie bepaald dat een gerechtelijke procedure ten 
aanzien van een ontbinding van een eerdere overeenkomst, 
niet in de weg mag staan van de toetsing van de uitsluitings-
grond past performance.2 Dan rest de vraag of de eerdere 
vroegtijdige beëindiging kan leiden tot uitsluiting.

Een aanbestedende dienst dient 
zélf te beoordelen of een inschrij-

ver moet worden uitgesloten

Het Hof van Justitie vangt aan met de constatering dat het 
aan de aanbestedende dienst is om te beoordelen of een 
inschrijver moet worden uitgesloten. Met een uitdrukke-
lijke verwijzing naar het arrest Meca overweegt het Hof 
van Justitie in r.o. 26 en 27 als volgt:

‘Die mogelijkheid waarover elke aanbestedende dienst 
beschikt om een inschrijver uit te sluiten van een aanbeste-
dingsprocedure strekt er meer in het bijzonder toe om hem 
in staat te stellen de integriteit en betrouwbaarheid van elk 
van de inschrijvers te beoordelen. (…) De totstandkoming 
van een vertrouwensrelatie tussen de aanbestedende dienst 
en de inschrijver aan wie de opdracht is gegund, veronder-
stelt dus dat deze aanbestedende dienst niet automatisch 
gebonden is aan de beoordeling door een andere aanbe-
stedende dienst in het kader van een eerdere overheidsop-
dracht, met name om bij de toepassing van de facultatieve 
uitsluitingsgronden bijzondere aandacht te kunnen beste-
den aan het evenredigheidsbeginsel.’

Een aanbestedende dienst dient aldus zélf te beoordelen 
of een inschrijver moet worden uitgesloten, hetgeen aldus 
reeds uitdrukkelijk is overwogen in het arrest Meca. Tot 
zover dus een bevestiging van het arrest Meca. Wat het 
arrest van het Hof van Justitie interessant maakt, is dat het 
Hof van Justitie aangeeft hóe er moet worden omgegaan 
met de beoordeling van tekortkomingen in het verleden. Bij 
de beoordeling ‘dient hij, op basis van alle relevante gege-
vens – met name het besluit tot vroegtijdige beëindiging – 

2 HvJ EU 19 juni 2019, zaak C-41/18.

en met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, zorg-
vuldig en onpartijdig na te gaan of die ondernemer volgens 
hem verantwoordelijk is voor aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van een voor die onder-
nemer, in het kader van die overheidsopdracht, wezenlijk 
voorschrift waardoor de vertrouwensband met de betrok-
ken ondernemer kan zijn verbroken.’3

Het Hof van Justitie heeft aldus een geobjectiveerde norm 
geformuleerd, waarbij aan de hand van alle relevante feiten 
moet worden onderzocht of de tekortkoming moet leiden 
tot uitsluiting. Een aanbestedende dienst (in casu CNAIR) 
moet aan de hand van objectieve gronden kunnen onder-
bouwen dat het zonder toestemming inschakelen van een 
onderaannemer kwalificeert als een aanzienlijke of voort-
durende tekortkoming van een wezenlijk voorschrift bij een 
eerdere overheidsopdracht. Het is een aanbestedende dienst 
niet toegestaan om op basis van ‘gevoelsmatige redenen’ 
over te gaan tot uitsluiting. Dat de eerdere overeenkomst 
is ontbonden, is an sich niet voldoende om tot de conclusie 
te komen dat er kan worden uitgesloten op grond van de 
uitsluitingsgrond past performance.
Het Hof van Justitie geeft in rechtsoverweging 30 tot en 
met 32 concrete aanwijzingen. Een aanbestedende dienst 
moet nagaan of het inschakelen van de onderaannemer 
zonder voorafgaande toestemming een aanzienlijke tekort-
koming oplevert en zo ja of de tekortkoming ziet op een 
wezenlijk voorschrift van de eerdere overheidsopdracht. In 
dat kader zal een aanbestedende dienst meerdere aspecten 
moeten beoordelen. De aanbestedende dienst zal onder 
andere moeten nagaan of het inschakelen van een onder-
aannemer een negatieve invloed heeft gehad op de uitvoe-
ring van de opdracht. Dit is niet per se eenvoudig om na 
te gaan. Immers, hoe kan een aanbestedende dienst achter-
halen wat de resultaten zouden zijn geweest als de onder-
aannemer niet zou zijn ingeschakeld? Aldus een handvat 
dat in de praktijk vrij lastig is om na te gaan. Voorts zal de 
aanbestedende dienst moeten nagaan of de overeenkomst 
een verplichting bevatte de opdracht zelf uit te voeren. Voor 
zover de aanbestedende dienst over de relevante informatie 
beschikt, is dat punt objectief vast te stellen. Tot slot moet 
worden nagegaan of het inschakelen van de onderaanne-
mer een wezenlijke wijziging in de zin van de Richtlijn 
oplevert. Daarop is het antwoord niet 1,2,3 te geven. Een 
(uitgebreide) juridische analyse zal moeten uitwijzen of het 
inschakelen van de onderaannemer moet worden gezien als 
een wezenlijke wijziging. Al met al is het voor de aanbeste-
dende dienst nog flink wat werk om na te gaan of er sprake 
is geweest van een aanzienlijke tekortkoming waarbij de 
aanzienlijke tekortkoming bovendien ziet op een wezenlijk 
voorschrift van een eerdere overheidsopdracht. En, voor-
dat de aanbestedende dienst überhaupt aan kan vangen 
met deze (juridische) analyse, zal zij alle relevante gegevens 
moeten verzamelen.
In de Memorie van Toelichting is de mogelijkheid voorge-
steld om een register in te stellen waarin de aanzienlijke 
of voortdurende tekortkomingen van ondernemers worden 

3 HvJ EU 3 oktober 2019, zaak C-267/18, r.o. 29.
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geregistreerd.4 Los van de constatering dat aanbestedende 
diensten een zorgvuldige procedure in acht moeten nemen 
en er hoor en wederhoor moet worden toegepast, is niet 
uitgewerkt hóe een dergelijk register moet worden vormge-
geven. Een dergelijk register is in de praktijk ook (nog) niet 
tot stand gekomen. En dat is bij een dergelijk onuitgewerkt 
voorstel maar goed ook. Hoe wordt bijvoorbeeld voorko-
men dat ondernemers zo veel imagoschade oplopen dat het 
ook na de termijn van drie jaar praktisch onmogelijk wordt 
om opdrachten binnen te slepen? En hoe wordt er omge-
gaan met buitenlandse inschrijvers waarbij informatie over 
eerdere tekortkomingen onbekend is? En bovendien, hoe 
wordt ervoor gezorgd dat er een eenduidig beeld bestaat 
over tekortkomingen die in het register moeten worden 
opgenomen? Omdat er op dit moment richtlijnen ontbre-
ken over de invulling van een algemeen register voor alle 
aanbestedende diensten, is er een te groot risico op wille-
keur.
Aanbestedende diensten kunnen er uiteraard wel voor 
kiezen om een ‘eigen’ register bij te houden. In de Gids 
Proportionaliteit wordt daar nog over opgemerkt dat het 
opstellen zeer zorgvuldig dient te gebeuren.5 En dat is een 
terechte vingerwijzing. Het risico dat een aanbestedende 
dienst voormalige opdrachtnemers eerder uitsluit, ligt 
immers op de loer. Een aanbestedende dienst moet er alles 
aan doen om met een zo objectief mogelijke blik te kunnen 
oordelen over voormalige opdrachtnemers.
Kortom, hóe de aanbestedende dienst alle relevante infor-
matie moet verzamelen, is nog niet uitgekristalliseerd. Een 
eerste stap in de richting van het vergaren van informatie 
is de overweging van het Hof van Justitie dat een inschrij-
ver in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument moet 
verklaren over eerdere tekortkomingen.

Hoe om te gaan met het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument?

In de kwestie die voorlag bij het Hof van Justitie had TV2 
nagelaten CNAIR te informeren over de vroegtijdige beëin-
diging van de eerdere overheidsopdracht. Het Hof van 
Justitie overweegt hierover in rechtsoverweging 36 het 
volgende:

‘In casu stond het aan TV2 om overeenkomstig de vereisten 
van transparantie en loyaliteit de aanbestedende dienst te 
informeren over haar situatie, daar de vroegtijdige beëin-
diging van opdracht 1 formeel was vastgesteld. Aldus had 
zij meteen alle informatie moeten verstrekken die had 
kunnen aantonen dat de kwalificatie als onderaanneming 
onjuist was, zodat zij haar uit opdracht 1 voortvloeiende 
verplichtingen was nagekomen, of dat het ontbreken dat 
toestemming van de aanbestedende dienst in het kader van 
de eerdere overheidsopdracht slechts een kleine onregelma-
tigheid was’

4 Kamerstukken II 2015/16, 34329, nr. 3, p. 70.
5 Gids Proportionaliteit, p. 39.

Omdat TV2 had nagelaten CNAIR te informeren over de 
vroegtijdige beëindiging, moest CNAIR volgens het Hof 
van Justitie óók beoordelen of TV2 zich schuldig heeft 
gemaakt aan de uitsluitingsgrond zoals bedoeld in art. 57 
lid 4 onder h Richtlijn (art.  2.87 lid  1 onder h AanbW 
2012). Dit artikel biedt aanbestedende diensten de moge-
lijkheid om inschrijvers die zich in ernstige mate schuldig 
hebben gemaakt aan een valse verklaring uit te sluiten. Deze 
uitsluitingsgrond ziet zowel op actief handelen en daarmee 
verkeerde informatie verstrekken, als op het nalaten, zoals 
het achterhouden van informatie.
Een inschrijver moet in het kader van haar plicht om de 
aanbestedende dienst te informeren over de uitsluitings-
grond past performance de volgende vraag in het UEA 
beantwoorden:

‘Is het de ondernemer overkomen dat een eerdere over-
heidsopdracht, een eerdere opdracht van een aanbestedende 
entiteit of een eerdere concessieovereenkomst heeft geleid 
tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot 
schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties?’

Voornoemde vraag is objectief geformuleerd. Dat wil zeggen 
dat de inschrijver geen waardeoordeel hoeft te vellen over 
zijn gedragingen, maar enkel hoeft te verklaren over de 
feiten. Dit in tegenstelling tot de vraag over de uitsluitings-
grond ernstige beroepsfout waarbij een inschrijver moet 
verklaren of hij zich al dan niet schuldig heeft gemaakt 
aan een ernstige beroepsfout. De vraag met betrekking tot 
de ernstige beroepsfout is uitermate ongelukkig geformu-
leerd. Een inschrijver zou niet verplicht moeten worden zijn 
eigen gedragingen te kwalificeren. Dát is immers de taak 
van de aanbestedende dienst, zo leren de overwegingen van 
het Hof van Justitie. De vraag met betrekking tot de past 
performance is in zoverre beduidend beter geformuleerd en 
laat de kwalificatie van de gedragingen over aan de aanbe-
stedende dienst.

Het is een aanbestedende dienst niet 
toegestaan om op basis van ‘gevoelsma-
tige redenen’ over te gaan tot uitsluiting

Het Hof van Justitie heeft in rechtsoverweging 36 uitdruk-
kelijk overwogen dat de inschrijver kan toelichten waarom 
de uitsluitingsgrond niet van toepassing is: bijvoorbeeld 
omdat zij haar verplichtingen in de eerdere opdracht wel 
degelijk is nagekomen of omdat er enkel sprake was van 
een kleine onregelmatigheid. Indien de desbetreffende 
inschrijver deze mening is toegedaan, doet de inschrijver er 
uiteraard verstandig aan om dit in het UEA toe te lichten 
zodat de aanbestedende dienst ook op de hoogte is van ‘de 
andere kant van het verhaal’.
Een inschrijver moet niet alleen verklaren over eventuele 
tekortkomingen in het verleden, maar ook of er zelfreini-
gende maatregelen zijn getroffen. Deze zelfreinigende maat-
regelen zijn in principe alleen vereist als de inschrijver kan 
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worden uitgesloten op basis van past performance. Een 
inschrijver weet op voorhand echter niet of de feiten leiden 
tot het oordeel dat er kan worden uitgesloten op basis van 
de uitsluitingsgrond past performance. Immers, de aanbe-
stedende dienst zal deze afweging nog moeten maken. Dát 
brengt de vraag met zich wanneer een inschrijver zelfreini-
gende maatregelen in de zin van art. 2.87a Aanbestedings-
wet 2012 moet nemen. Hiertoe zijn twee opties: op het 
moment dat de vraag over een eventuele tekortkoming met 
‘ja’ is beantwoord óf pas op het moment dat de inschrij-
ver meent dat de uitsluitingsgrond past performance van 
toepassing is. Wat is wijsheid? De eerste optie brengt het 
risico met zich dat een aanbestedende dienst de genomen 
maatregelen ziet als een bevestigend antwoord op de vraag 
of de uitsluitingsgrond past performance van toepassing 
is. De tweede optie is echter ook niet zonder risico’s. De 
inschrijver zou het verwijt kunnen krijgen geen zelfreini-
gende maatregelen te hebben genomen, terwijl dit wel had 
gemoeten.
Wat ons betreft is de meest veilige route om zekerheids-
halve zelfreinigende maatregelen te nemen. Het nemen van 
zelfreinigende maatregelen zou niet mogen leiden tot de 
conclusie dat de uitsluitingsgrond past performance van 
toepassing is. Anderzijds kan het niet nemen van zelfrei-
nigende maatregelen in aanbestedingsrechtelijke zin fataal 
zijn.

Conclusie

Het Hof van Justitie heeft in lijn met het arrest Meca 
uitdrukkelijk bevestigd dat een aanbestedende dienst zélf 

moet beoordelen of een inschrijver moet worden uitgesloten 
op basis van de uitsluitingsgrond past performance. Hier-
toe zal de desbetreffende aanbestedende dienst een gedegen 
afweging moeten maken aan de hand van alle relevante 
feiten én met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel.

Een inschrijver moet niet alleen ver-
klaren over eventuele tekortkomingen 
in het verleden, maar ook of er zelfrei-

nigende maatregelen zijn getroffen

Een inschrijver zal over eventuele tekortkomingen in het 
verleden naar waarheid moeten verklaren in het UEA. In 
aanvulling hierop doet een inschrijver er verstandig aan 
om (voor zover dat het geval is) toe te lichten waarom de 
kwalificatie tekortkoming onterecht is of dat de tekort-
koming slechts ziet op een ondergeschikt gedeelte van de 
eerdere overheidsopdracht. Bovendien doet een inschrijver 
er bij een bevestigend antwoord in het UEA verstandig aan 
om zekerheidshalve, vooruitlopend op het oordeel van de 
aanbestedende dienst, zelfreinigende maatregelen te nemen.
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