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Geachte heer Keulen, geachte heer Doek,

In goede orde ontvingen wij uw brief van 3 juli 2018 inzake de verlening van de concessie
Voorne-Putten en Rozenburg (VPR) aan EBS Public Transportation B.V. (EBS) en de deelname
door EBS aan de aanbesteding van de concessie Haaglanden Streek.
MRDH heeft beide concessies aanbesteed met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012.
Artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 bepalen op welke (verplichte resp.
facultatieve) gronden een ondernemer wordt uitgesloten van deelname aan een aanbesteding.
In het kader van beide aanbestedingsprocedures heeft EBS aangetoond dat de in artikel 2.86 en
2.87 van de Aanbestedingswet 2012 beschreven uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing
zijn. Daartoe heeft EBS onder meer de zogenaamde Gedragsverklaring aanbesteden, zoals
bedoeld in artikel 2.89 lid 2 en hoofdstuk 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, overgelegd. In de
Gedragsverklaring aanbesteden verklaart de Minister van Justitie en Veiligheid dat uit onderzoek
is gebleken dat tegen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren
bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten,
concessieopdrachten, prijsvragen of opdrachten als bedoeld in de Aanbestedingswet op’
defensie- en veiligheidsgebied.
Omdat EBS heeft aangetoond dat de uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 niet op
haar van toepassing zijn, heeft de MRDH EBS toegelaten tot de aanbestedingsprocedures.
Intrekking van de verleende concessie VPR, of het alsnog uitsluiten van EBS van deelname aan
de aanbesteding van de concessie Haaglanden Streek, is niet aan de orde. Daarvoor ontbreekt
een juridische grondslag.
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