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HvJ EU 11 september 2014, C-19/13, het einde van de vrijwillige transparantie vooraf? 

Tsong Ho Chen1 

In een baanbrekend arrest heeft het Hof van Justitie EU het toepassen van de procedure van 

vrijwillige transparantie vooraf op losse schroeven gezet. Daar waar die procedure juist bedoeld is om 

de aanbestedende dienst en de ondernemer die onderhands een overeenkomst sluiten 

rechtszekerheid te bieden, heeft het Hof in één klap die rechtszekerheid vernietigd. Dit arrest zal grote 

gevolgen voor de praktijk met zich brengen. 

De casus 

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2003 een overeenkomst gesloten met 

Telecom Italia voor beheer en ontwikkeling van telecommunicatiediensten. Op 31 december 2011 

liep die overeenkomst af en vlak daarvoor besloot het ministerie op 15 december 2011 een 

vervolgopdracht met een looptijd van zeven jaar en een waarde van € 521.500.000 onderhands te 

gunnen aan Telecom Italia. Het ministerie meende dat onderhandse gunning toegestaan was op 

grond van artikel 28 lid 1, sub e van Richtlijn 2009/81/EG dat evenals het vergelijkbare artikel 31 lid 1, 

sub b) Richtlijn 2004/18/EG onderhandse gunning toestaat in het volgende geval: 

"wanneer de opdracht om technische redenen of om redenen van bescherming van exclusieve 

rechten slechts aan een bepaalde ondernemer kan worden toevertrouwd" 

Omdat het ministerie niet zeker wist of deze uitzonderingsbepaling van toepassing was bij deze 

opdracht, verzond het op 15 december 2011 een Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf 

naar het Publicatieblad van de EU, dat de Aankondiging op 20 december 2011 publiceerde. 

Aangezien kennelijk tijdens de opschortende termijn van 10 dagen geen bezwaar tegen het 

voornemen tot onderhandse gunning was gemaakt, werd de overeenkomst met Telecom Italia op 31 

december 2011 getekend.  

In artikel 2 quinquies lid 1, onder a) van Richtlijn 89/665/EEG wordt bepaald dat een overeenkomst 
onverbindend wordt verklaard "indien de aanbestedende dienst een opdracht heeft gegund zonder 
voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, zonder dat dit op grond van Richtlijn 2004/18/EG is toegestaan;" 

Om dit risico uit te sluiten beschrijft artikel 2 quinquies, lid 4 de volgende procedure: 

"De lidstaten bepalen dat lid 1, onder a), van dit artikel niet van toepassing is indien: 
— de aanbestedende dienst van mening is dat de gunning van een opdracht zonder voorafgaande 
bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie op 
grond van Richtlijn 2004/18/EG is toegestaan, 
— de aanbestedende dienst de in artikel 3 bis bedoelde aankondiging van zijn voornemen om tot 
sluiting van de overeenkomst over te gaan in het Publicatieblad van de Europese Unie heeft 
bekendgemaakt, 
en 
— de overeenkomst niet is gesloten voor het verstrijken van een termijn van ten minste 10 
kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum van bekendmaking van bedoelde aankondiging." 

Fastweb heeft na de definitieve gunning beroep ingesteld tot nietigverklaring van het 

gunningsbesluit en tot onverbindend verklaren van de overeenkomst. In eerste aanleg wordt die 
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vernietiging uitgesproken, maar wordt de vordering tot onverbindend verklaren afgewezen. Wel 

wordt de overeenkomst onverbindend verklaard vanaf 31 december 2013. In hoger beroep wordt de 

nietigverklaring van het gunningsbesluit bevestigd, omdat het ministerie niet heeft aangetoond dat 

aan de voorwaarden voor toepassing van de procedure van gunning door onderhandelingen zonder 

voorafgaande bekendmaking is voldaan. Volgens de rechter is het niet objectief onmogelijk dat 

andere ondernemers de opdracht kunnen uitvoeren en is de onderhandse gunning op 

opportuniteitsoverwegingen gebaseerd. Wel twijfelt de rechter over de vraag of hij de overeenkomst 

onverbindend moet verklaren, gelet op bovengenoemd artikel 2 quinquies, lid 4 van Richtlijn 

89/665/EEG. Hij besluit dan ook een tweetal prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie 

EU. 

De prejudiciële vragen 

„1)      Dient artikel 2 quinquies, lid 4, van richtlijn [89/665] aldus te worden uitgelegd dat in een 

situatie waarin een aanbestedende dienst, alvorens de opdracht onderhands te gunnen aan een 

bepaalde ondernemer die is geselecteerd zonder dat eerst een aankondiging van de opdracht is 

bekendgemaakt, een aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf in het 

Publicatieblad van de Europese Unie heeft gepubliceerd en ten minste tien kalenderdagen heeft 

gewacht vooraleer de overeenkomst te sluiten, het de nationale rechter automatisch – altijd en hoe 

dan ook – verboden is die overeenkomst onverbindend te verklaren, ook al stelt hij vast dat de 

voorschriften die onder bepaalde voorwaarden gunning van de opdracht zonder 

aanbestedingsprocedure toestaan, zijn geschonden? 

2)      Is artikel 2 quinquies, lid 4, van richtlijn [89/665] in overeenstemming met de beginselen van 

gelijkheid van partijen, van non-discriminatie en van bescherming van de mededinging en waarborgt 

het het in artikel 47 van het Handvest [...] neergelegde recht op een doeltreffende voorziening in 

rechte, wanneer het aldus wordt uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de overeenkomst 

onverbindend wordt verklaard naar nationaal recht (artikel 122 van het wetboek 

bestuursprocesrecht), ook al heeft de rechter vastgesteld dat de voorschriften die onder bepaalde 

voorwaarden gunning van de opdracht zonder aanbestedingsprocedure toestaan, zijn geschonden?” 

De conclusie van AG Bot 

Advocaat-Generaal Bot zet de nodige vraagtekens bij de handelwijze van het Italiaanse ministerie. Zo 

merkt hij in nr. 80 op dat de rechter zou moeten nagaan of de aanbestedende dienst te goeder trouw 

en met de nodige zorgvuldigheid heeft gehandeld bij de contractsluiting. En in nr. 95 stelt hij: "In een 

geval waar de aanbestedende dienst duidelijk heeft gehandeld met de bedoeling de toepasselijke 

regels te omzeilen, vormt enkel de onverbindendheid van de overeenkomst een afschrikwekkende 

en doeltreffende sanctie." Ook plaatst hij vraagtekens bij de snelheid waarmee de opdracht is 

gegund en vindt hij de manier van handelen vreemd (nr. 112).  

De belangrijkste opmerking in de Conclusie betreft de eerste voorwaarde van artikel 2 quinquies, lid 

4, de voorwaarde dat de aanbestedende dienst van mening is dat onderhandse gunning is 

toegestaan. In nr. 70 merkt de AG op dat een dergelijke beoordelingsmarge door de rechter moet 

kunnen worden getoetst. Zijn conclusie is dan ook dat de rechter zou moeten onderzoeken of de fout 

die is gemaakt doordat de aanbestedende dienst ten onrechte van mening was dat onderhandse 

gunning toegestaan was, verschoonbaar is dan wel een bewuste en opzettelijke schending van de 

regels (nr. 114). Alleen in het tweede geval zou onverbindendheid van de overeenkomst moeten 

worden uitgesproken. 
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Het arrest van het Hof van Justitie EU 

Het Hof van Justitie EU gaat niet in op de suggestieve opmerkingen van de AG en redeneert zuiver 

juridisch, zoals het behoort te doen. Zo overweegt het in r.o. 40 dat artikel 2 quinquies, lid 4 een 

uitzondering vormt op de regel dat de overeenkomst onverbindend is en dus strikt moet worden 

uitgelegd. Die strikte uitleg mag er echter niet toe leiden dat deze uitzondering geen effect meer 

sorteert. Terecht overweegt het Hof dan ook in r.o. 45 dat het in strijd met de bewoordingen en met 

het doel - scheppen van rechtszekerheid - van dit artikel zou zijn indien de rechter de overeenkomst 

onverbindend zou mogen verklaren terwijl aan de drie voorwaarden van dat artikel is voldaan. Deze 

overweging is de enige die terugkeert in het dictum van het arrest met betrekking tot de eerste 

prejudiciële vraag. 

Vervolgens komt de belangrijke eerste voorwaarde, dat de aanbestedende dienst van mening is dat 

onderhandse gunning toegestaan is, aan de orde. Het Hof overweegt, nadat het vastgesteld heeft dat 

op grond van artikel 3 bis, sub c de Aankondiging een rechtvaardiging van die mening dient te 

bevatten, hieromtrent het volgende: 

"48      Deze rechtvaardiging moet duidelijk en ondubbelzinnig de redenen tot uitdrukking brengen 

waarom de aanbestedende dienst van mening is dat hij de opdracht kon gunnen zonder 

voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht, zodat de belanghebbenden met 

volledige kennis van zaken kunnen bepalen of zij het nuttig achten om de zaak aanhangig te maken 

bij de beroepsinstantie, en deze laatste een daadwerkelijk toezicht kan uitoefenen. 

49      Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, heeft de aanbestedende dienst in het hoofdgeding de 

procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een 

aankondiging van de opdracht gevolgd en zich daarbij gebaseerd op artikel 31, lid 1, sub b, van 

richtlijn 2004/18. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de procedure van gunning door 

onderhandelingen slechts kan worden toegepast in de omstandigheden die limitatief zijn opgesomd 

in de artikelen 30 en 31 van richtlijn 2004/18, en dat deze procedure uitzonderlijk is in vergelijking 

met open en beperkte procedures (arrest Commissie/België, C 292/07, EU:C:2009:246, punt 106 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak). 

50      In het kader van haar toezicht dient de beroepsinstantie te beoordelen of de aanbestedende 

dienst zorgvuldig handelde en van mening kon zijn dat daadwerkelijk aan de voorwaarden van artikel 

31, lid 1, sub b, van richtlijn 2004/18 was voldaan, toen zij het besluit nam om de opdracht toe te 

wijzen via een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking 

van een aankondiging van de opdracht. 

51      Daarbij moet deze instantie onder meer rekening houden met de omstandigheden en de 

redenen die zijn vermeld in de in artikel 2 quinquies, lid 4, tweede streepje, van richtlijn 89/665 

bedoelde aankondiging en die de aanbestedende dienst ertoe hebben gebracht de in artikel 31 van 

richtlijn 2004/18 bedoelde procedure van gunning door onderhandelingen te volgen. 

52      Indien de beroepsinstantie na de controle vaststelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van 

artikel 2 quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665, moet zij de overeenkomst onverbindend verklaren 

overeenkomstig de in lid 1, sub a, van dat artikel bedoelde regel. Krachtens artikel 2 quinquies, lid 2, 

van richtlijn 89/665 stelt zij de gevolgen van de onverbindendverklaring vast overeenkomstig het 

nationale recht." 

Het Hof volgt de AG dus in zijn overweging dat de totstandkoming van de mening van de 

aanbestedende dienst getoetst moet worden. 
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Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, hanteert het Hof in r.o. 58 wel een strikt juridische norm: 

het is verenigbaar met het fundamentele recht op effectieve rechtsbescherming - zoals vastgelegd in 

artikel 47 van het Handvest - om in het belang van de rechtszekerheid op straffe van verval een 

redelijke beroepstermijn voor te schrijven die zowel de particulier als de betrokken administratie 

bescherming bieden. Over de omstandigheid dat de beroepstermijn van 10 dagen wel erg kort is, laat 

het Hof zich verder niet uit. 

De casus nader beschouwd 

Uit Conclusie en arrest wordt niet duidelijk wat er precies in de Aankondiging van het Italiaanse 

Ministerie van Binnenlandse Zaken vermeld is. De Nederlandstalige versie van die Aankondiging 

vermeldt bij de inhoud van de opdracht alleen CPV-code 32412100 en Telecommunicatienetwerk. Er 

wordt geen waarde van de opdracht aangegeven. De Italiaanse versie is iets uitgebreider, want naast 

de genoemde CPV-code wordt als omschrijving van de opdracht gegeven: 

"L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a favore del 

dipartimento di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, quali servizi di fonia vocale, fonia 

mobile, trasmissione dati nel rispetto di tutte le esigenze di riservatezza e di sicurezza informativa 

nell'interesse della sicurezza nazionale."2 

Ook in deze versie ontbreekt een aanduiding van de waarde van de opdracht. Dat is een zeer 

belangrijk gegeven, want aangezien het om diensten gaat, zou het ook een klein project met een 

waarde van bijvoorbeeld € 200.000 kunnen betreffen, in welk geval het vermoedelijk niet opportuun 

is om beroep in te stellen. 

De motivering waarom onderhandse gunning toegestaan zou zijn, is in de Italiaanse versie zeer 

uitgebreid, maar ontbreekt volledig in de Nederlandstalige versie. Een Italiaanse telecom provider, 

die immers op de hoogte is van de binnenlandse markt, zal mogelijk uit opdrachtomschrijving en 

motivering kunnen afleiden dat het gaat om een zeer grote opdracht, maar het lijkt voor potentiële 

inschrijvers uit andere landen een vrijwel onmogelijke opgave om - in de kerstvakantie - uit te zoeken 

waar het hier om gaat, laat staan om tijdig beroep in te stellen.  

Het lijkt er dus wel enigszins op, zoals de AG suggereert, dat het ministerie hier handig gebruik - of 

zelfs misbruik - gemaakt heeft van de uitzonderingsbepaling van artikel 2 quienquies, lid 4. Toch is 

dat naar mijn mening onvoldoende grond om een belangrijke bepaling uit de 

rechtsbeschermingsrichtlijn volledig op losse schroeven te zetten. 

Commentaar 

Interessant is dat in het dictum alleen de overweging terugkeert dat wanneer aan de drie 

voorwaarden van artikel 2 quinquies, lid 4 is voldaan de overeenkomst niet onverbindend verklaard 

kan worden, alsof het Hof hiermee het belang van de rechtszekerheid voor de aanbestedende dienst 

en zijn contractpartij wil benadrukken. Die rechtszekerheid is echter volledig onderuit gehaald door 

r.o. 50 waarin de nationale rechter wordt opgedragen te beoordelen of de aanbestedende dienst 

zorgvuldig gehandeld heeft. Dat is immers een feitelijk oordeel dat zeer sterk afhankelijk is van de 

omstandigheden van het geval. Ook als een aanbestedende dienst - om in de woorden van de AG te 

blijven - te goeder trouw van mening is dat onderhandse gunning toegestaan is en niet bewust en 
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opzettelijk de regels heeft geschonden, is hij er niet zeker van dat de rechter zal oordelen dat hij 

zorgvuldig gehandeld heeft. Het risico van vernietiging van de overeenkomst is hierdoor vrijwel niet 

in te schatten. De opschortende termijn van een Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf, 

die in Nederland overigens conform artikel 4.16 Aanbestedingswet 2012 twintig dagen bedraagt, 

heeft op grond van het arrest dus sterk aan betekenis ingeboet.  

Van groot belang is dat het Hof van Justitie EU in r.o. 50 overweegt dat de nationale rechter moet 

beoordelen of de aanbestedende dienst “zorgvuldig handelde en van mening kon zijn dat […] toen zij 

[hij] het besluit nam”. Deze regel schept lastige problemen voor de praktijk. Bijvoorbeeld: moet de 

rechter marginaal toetsen? Het arrest bevat hieromtrent een duidelijke aanwijzing in r.o. 46: 

" Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665, met 

name de totstandbrenging van doeltreffende rechtsmiddelen tegen besluiten van de aanbestedende 

diensten die in strijd zijn met het recht inzake overheidsopdrachten, moet de instantie die 

kennisneemt van het beroep evenwel een daadwerkelijk toezicht uitoefenen wanneer zij controleert 

of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665." 

Een "daadwerkelijk toezicht" lijkt zich niet te verdragen met een marginale toetsing van het 

gunningsbesluit, zodat het vrij zeker is dat de rechter een volle toetsing zal moeten uitvoeren. Maar 

hoe moet hij dat doen? In een civiele procedure is er immers geen plicht voor de aanbestedende 

dienst om het dossier aan de wederpartij en de rechter te verstrekken en gebeurt dit dan ook vrijwel 

nooit bij aanbestedingsgeschillen.  

Een volgende vraag is of ook getoetst moet worden of de voorbereiding van het gunningsbesluit 

zorgvuldig is geweest, wat voor bestuursorganen op grond afdeling 3.2 Awb verplicht is. Moet die 

toets ook worden toegepast op de voorbereiding van een gunningsbesluit door een aanbestedende 

dienst die geen bestuursorgaan is? 

Een principiële vraag is of het mogelijk is dat een besluit dat op zorgvuldige wijze tot stand gekomen 

is in strijd met de wet kan zijn. Met andere woorden, geldt het adagium "operatie geslaagd, patiënt 

overleden" ook in het recht? 

Daar waar men zich nog wel - afgezien van de praktische problemen - een toetsing van de 

zorgvuldigheid van (de voorbereiding van) het gunningsbesluit kan voorstellen, is een toetsing van de 

vraag of de aanbestedende dienst van mening kon zijn dat onderhandse gunning toegestaan was op 

het eerste gezicht buitengewoon lastig. Het gaat bij deze toets uiteraard om de situatie dat de 

onderhandse gunning in strijd met de regels heeft plaatsgevonden, dus om het geval dat de 

aanbestedende dienst een foute beoordeling heeft gemaakt. De enige toets die men zich hier kan 

voorstellen is dat de rechter nagaat of de aanbestedende dienst in redelijkheid tot die foute 

beoordeling heeft kunnen komen, een marginale toets dus. In het strafrecht is een vergelijkbare 

figuur bekend uit het onderscheid tussen een overtreding en een misdrijf: voor een misdrijf is opzet 

een noodzakelijke voorwaarde, voor een overtreding niet. Daarbij aansluitend zou de rechter kunnen 

redeneren dat er geen sprake kan zijn van opzettelijk overtreden van de regels omdat de 

aanbestedende dienst immers twijfelde over de concrete toepasselijkheid van een 

uitzonderingsbepaling en om die twijfel weg te nemen een Aankondiging van vrijwillige transparantie 

vooraf bekend gemaakt heeft. Daarmee is die tweede toets dus meteen van de baan en blijft alleen 

de toets of het gunningsbesluit zorgvuldig genomen is over. Het wordt hoe dan ook buitengewoon 

lastig procederen voor alle partijen wanneer de vernietiging van de overeenkomst gevorderd wordt 

na verstrijken van de beroepstermijn van artikel 2 quinquies, lid 4 van Richtlijn 89/665/EEG. 
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Gevolgen voor de praktijk 

Tussen de landen van de Europes Unie blijken enorme verschillen te bestaan in de praktijk van de 

vrijwillige transparantie vooraf. In de onderstaande tabel wordt het aantal Aankondigingen van 

vrijwillige transparantie vooraf en het totaal aantal gegunde opdrachten in een aantal Europese 

landen weergegeven.3 

Land   Transparantie vooraf Gegunde opdrachten 

Nederland   235   18.797 

België    28   18.905 

Frankrijk   30.811   191.916 

Duitsland   239   99.534 

Verenigd Koninkrijk  2.157   42.928 

Italië    1.166   39.601 

Spanje    398   49.254 

Europese Unie   45.150   762.804 

 

In Nederland, België, Duitsland en Spanje wordt betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid van vrijwillige transparantie vooraf. Bij Italië en het Verenigd Koninkrijk kan men 

vraagtekens zetten bij het relatief grote aantal aankondigingen van vrijwillige transparantie vooraf. 

Maar in het geval van Frankrijk, dat niet minder dan 68% van deze soort aankondigingen in de EU 

voor zijn rekening neemt, lijkt het er op dat de praktijk van onderhandse gunningen op grond van 

een uitzonderingsbepaling op gespannen voet staat met de regel dat uitzonderingsbepalingen strikt 

moeten worden uitgelegd. 

 

Op grond van de statistische gegevens kan men verwachten dat de gevolgen van het arrest voor 

Nederland niet al te groot zullen zijn, omdat er tot nog toe schaars gebruik gemaakt wordt van de 

uitzonderingsbepaling, zodat het er niet op lijkt dat er op grote schaal lichtzinnig gebruik van die 

bepaling wordt gemaakt. Niettemin zullen aanbestedende diensten, die toch al terughoudend zijn 

met het gebruik van de Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf, nog voorzichtiger worden. 

 

Overigens kan men de tabel ook anders interpreteren: het is op voorhand niet uitgesloten dat in 

België, Nederland, Duitsland en Spanje aanbestedende diensten op ruime schaal opdrachten 

onderhands gunnen zonder enige vorm van transparantie te betrachten, terwijl in Italië, Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk aanbestedende diensten in ieder geval wel transparant zijn in de zin dat zij 

onderhandse gunningen niet verborgen houden. Wellicht kan de Europese Commissie eens 

onderzoeken hoe dit werkelijk zit. 
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