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Inleiding 

Het Griekse IT-bedrijf Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai 

Tilematikis AE (hierna: “Dynamiki”) heeft de laatste jaren een groot aantal zaken aanhangig gemaakt 

bij het Gerecht EU, hetgeen leidde tot niet minder dan drie beschikkingen2 en negentien arresten3 

van het Gerecht EU, alsmede tot drie arresten4 in hoger beroep van het Hof van Justitie EU. In alle 

gevallen was de aanleiding een voor Dynamiki ongunstige gunningsbeslissing bij een aanbesteding 

van een instelling van de Europese Unie. In slechts vijf van de vijfentwintig uitspraken werd Dynamiki 

in het gelijk gesteld. Vier zaken waarin een gunningsbeslissing wordt aangevochten zijn nog onder de 

rechter.5 

 

Op aanbestedingen van instellingen van de EU is Richtlijn 2004/18/EG niet rechtstreeks van 

toepassing. Dergelijke aanbestedingen worden gereguleerd door Titel V (artt. 88-107) van 

Verordening (EG, Euratom) 1605/2002 (“Financieel Reglement”) en Titel V (artt. 116-159) van 

Verordening (EG, Euratom) 2342/2002 (“Uitvoeringsvoorschriften”).6 In grote lijnen zijn de regels van 

die verordeningen materieel identiek aan de regels van de richtlijn, waarnaar op vele plaatsen 

verwezen wordt, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de drempelwaarden en de definitie van B-

diensten. 

 

In het hier besproken zeer omvangrijke arrest – meer dan veertig pagina’s – komen vele aspecten 

van het Europese recht aan de orde. Het arrest is in zestien talen beschikbaar, maar niet in het 

Nederlands. Omdat op de verweerder, de Europese Investeringsbank (EIB), het Financieel Reglement 

niet van toepassing is, beoordeelt  het Gerecht het geschil op basis van het primaire Unierecht en het 

interne reglement van de EIB. In de praktijk blijkt dat zowel de gedachtegang van het Gerecht als de 

uitkomst vrijwel geheel past binnen de kaders van het Europese aanbestedingsrecht zoals dat in het 

primaire Unierecht en de Richtlijnen is vastgelegd. 

 

                                                           
1 Mr. T.H. Chen is advocaat bij BarentsKrans advocaten te Den Haag en redacteur van dit tijdschrift. 
2 Beschikkingen van 10 oktober 2006, T-106/05, 2 juli 2009, T-279/06 en 22 juni 2011, T-409/09. 
3 Arresten van 26 februari 2007, T-205/05, 12 juli 2007, T-250/05, 19 oktober 2007, T-69/05, 12 maart 2008, T-
345/03, 10 september 2008, T-591/05, T-465/04 en T-272/06,  12 november 2008, T-406/06, 2 maart 2010, T-
70/05, 19 maart 2010, T-50/05, 8 juli 2010, T-331/06, 9 september 2010, T-63/06, T-300/07 en T-387/08, 3 
maart 2011, T-589/08, 9 september 2011, T-232/06, 20 september 2011, T-298/09 en T-461/08, 22 september 
2011, T-86/09. 
4 Arresten van 3 december 2009, C-476/08 P, 9 juni 2011, C-401/09 P en 21 juli 2011, C-252/10 P. 
5 T-542/08, T-591/08, T-236/09 en T-457/10. 
6 Volgens artikel 1 lid 2 van het Financieel Reglement wordt onder “instelling” verstaan het Europees Parlement, 
de Europese Raad en de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese 
Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese dienst voor extern optreden. 
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Niet alleen gunningsbeslissingen van de EIB, maar ook gunningsbeslissingen van andere 

internationale ontwikkelingsbanken kunnen in rechte worden aangevochten. Dat is althans de 

conclusie van een artikel over de aansprakelijkheid van dergelijke banken in de Public Procurement 

Law Review.7 

 

De casus 

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een aanbesteding uitgevoerd voor een opdracht van 

beheer en onderhoud van een IT-systeem. Het gaat om een belangrijk systeem, waarbij de kwaliteit 

van groot belang is. Daarom heeft men gekozen voor een hoog gewicht van 75% voor kwaliteit en 

relatief laag gewicht van 25% voor prijs. De opdracht wordt gewonnen door Sybase BVBA, terwijl 

Dynamiki op de tweede plaats in de rangorde is geëindigd. De EIB deelt de gunningsbeslissing mee 

aan alle inschrijvers, behalve aan Dynamiki. Nadat het contract getekend is, plaatst de EIB een 

aankondiging van de definitieve gunning in het Publicatieblad. Naar aanleiding van die bekendmaking 

vraagt Dynamiki schriftelijk om een motivering van de gunningsbeslissing, welke niet tot 

tevredenheid van Dynamiki wordt gegeven, dat om een nadere toelichting vraagt. Nog voordat deze 

toelichting gegeven wordt, brengt Dynamiki de zaak aan bij het Gerecht, waarna de EIB 

begrijpelijkerwijs de nadere toelichting niet meer buiten de procedure om meedeelt. 

 

Nadat het Gerecht heeft geoordeeld dat het jurisdictie heeft, moet het de aanbestedingsrechtelijke 

vragen beantwoorden op basis van het primaire Unierecht en het interne aanbestedingsreglement 

van de EIB (“Guide”), welke beide ingekleurd worden door Richtlijn 2004/18/EG. Dynamiki heeft zes 

middelen tegen de handelwijze van de EIB ingediend en – zeer opmerkelijk – alle zes worden zij 

gegrond bevonden. Dat het gunningsbesluit door het Gerecht wordt vernietigd, zal hierna geen 

verbazing wekken. Alleen de vordering tot toekenning van een schadevergoeding die Dynamiki heeft 

ingesteld wordt afgewezen. 

 

Jurisdictie 

Omdat de zaak op 6 oktober 2008 aanhangig is gemaakt, moet de jurisdictie beoordeeld worden op 

basis van het op dat tijdstip geldend EG-Verdrag en niet het nieuwe EU-Werkingsverdrag (VWEU). 

Hoewel niet in geschil tussen partijen, onderzoekt het Gerecht ambtshalve zijn rechtsmacht, waartoe 

in het bijzonder noodzaak bestaat omdat een nationale rechter zich bevoegd heeft geacht over een 

gunningsbeslissing van de EIB te oordelen (nr. 32). Na vijf pagina’s beschouwingen over het EG-

Verdrag en het Statuut van de EIB, die voor de aanbestedingsjurist minder interessant zijn, komt het 

Gerecht in nr. 59 tot de conclusie dat het bevoegd is over de zaak in al zijn facetten te oordelen. 

 

Ontvankelijkheid 

De volgende stap is het beoordelen of Dynamiki belang heeft bij de door haar gevorderde 

vernietiging van het gunningsbesluit. Daartoe onderzoekt het Gerecht ambtshalve twee vragen welke 

                                                           
7 Bertrand Malmendier, The Liability of International Development Banks in Procurement Proceedings: The 
example of the International Bank for Reconstruction and Development (IRBD), the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) and the Inter-American Development Bank (IADB), PPLR 2010, nr. 4, p. 
135. 
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beide bevestigend beantwoord moeten worden om Dynamiki ontvankelijk te kunnen verklaren (nr. 

62): 

1. Heeft een eventuele vernietiging van het gunningsbesluit rechtsgevolgen? 

2. Brengt een eventuele vernietiging voordeel met zich mee voor verzoekster? 

Een voor het Nederlandse recht interessante overweging is dat ook als het contract inmiddels 

getekend is, verzoekster toch belang bij vernietiging kan hebben doordat na vernietiging ofwel de 

oorspronkelijke situatie van voor de gunningsbeslissing hersteld wordt ofwel de aanbestedende 

dienst wordt gestimuleerd passende wijzigingen in de aanbestedingsprocedure aan te brengen opdat 

toekomstige aanbestedingen wel conform de regels worden uitgevoerd (nr. 64).  

 

Dit is een belangwekkende overweging die door velen met instemming zal worden begroet. Immers, 

zeer talrijk zijn de Nederlandse uitspraken waarin de vorderingen meteen afstuiten op 3:303 BW, 

bijvoorbeeld omdat de eiser ongeldig heeft ingeschreven. Deze in Nederland vaste rechtspraak8 komt 

in één klap op losse schroeven te staan wanneer deze aanwijzing van de Europese rechter wordt 

opgevolgd. Aanbestedende diensten die de regels verkeerd toepassen, zouden vaker dan thans het 

geval is gecorrigeerd moeten worden door de rechter. Niet voor niets spreekt de Europese wetgever 

in dit verband over het ‘correctiemechanisme’ en roept hij op om meer gebruik te maken van het 

kort geding.9  

 

Wat betreft de eerste vraag overweegt het Gerecht dat het sluiten van de overeenkomst met de 

winnende inschrijver de mogelijkheid niet wegneemt dat op grond van artikel 233 VEG10 maatregelen 

worden genomen om de belangen van de afgewezen inschrijver te beschermen (nr. 65). Een 

maatregel kan bijvoorbeeld bestaan uit ‘pecuniary compensation’ voor de gemiste kans of, indien 

vast staat dat de afgewezen inschrijver de opdracht had moeten winnen, uit gederfde winst. 

Daarmee is ook de tweede vraag bevestigend beantwoord.  

 

Interessant is de overweging dat het eventuele afwijzen van de vordering tot schadevergoeding in dit 

geding niet uitsluit dat de instelling toch schadevergoeding betaalt op grond van de tweede alinea 

van artikel 266 VWEU, dat artikel 233 VEG vervangt (nr. 67). Dat het Gerecht hier niet verwijst naar 

artikel 233 VEG, heeft vermoedelijk als reden dat in laatstgenoemd artikel gesproken wordt over “De 

instelling of de instellingen welker handeling nietig is verklaard …”, wat in artikel 266 VWEU 

vervangen is door “De instelling, het orgaan of de instantie welker handeling nietig is verklaard…”.  

En de EIB is geen instelling van de EU maar een bij afzonderlijk Statuut opgericht orgaan waarvan de 

27 lidstaten aandeelhouder zijn. Hoe dit ook zij, Dynamiki wordt ontvankelijk verklaard omdat zij 

belang heeft bij een gunstige uitkomst van het geding. 

 

Rechtsverwerking 

                                                           
8 Zie bijvoorbeeld E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van Nouhuys, Aanbestedingsrecht, 4e druk, Sdu 
2009, p. 586 e.v. 
9 Richtlijn 2007/66/EG, overweging (28). 
10 Abusievelijk vermeldt de Engelse versie artikel 223 VEG, de Franse versie noemt het juiste artikel. Aangezien 
de Europese rechter raadkamert in het Frans, is er kennelijk een tikfout gemaakt door de vertaler die naar het 
Engels vertaald heeft. Ook in bijvoorbeeld de Griekse, Letse en Slowaakse versie wordt het juiste artikel 
genoemd. 
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De EIB voert het bekende Grossmann-verweer (zonder dit zo te bestempelen) door te stellen dat 

bezwaren tegen de gunningscriteria in een geding aanhangig hadden moeten worden gemaakt in het 

stadium dat er nog geen inschrijvingen waren gedaan (nr. 69). Het Gerecht onderzoekt of een 

aanbestedingsdocument een beschikking is die een (rechts-)persoon rechtstreeks en individueel 

raakt, zoals vereist is voor ontvankelijkheid krachtens de vierde alinea van artikel 230 VEG. Hiertoe 

overweegt het dat de aanbestedingsdocumenten niet beschouwd kunnen worden als beschikking die 

iedere inschrijver individueel raakt, aangezien zij een algemeen karakter hebben (nr. 73). Het door 

Dynamiki aanhangig gemaakte geding was derhalve de eerste gelegenheid voor haar om de 

wettigheid van de gunningscriteria ter discussie te stellen (nr. 74). Er kan op dit punt derhalve geen 

sprake zijn van rechtsverwerking. 

 

In de Nederlandse praktijk is het enkele keren voorgekomen dat de modaliteiten van de 

aanbesteding werden aangevochten voordat de inschrijvingen werden gedaan.11 Naar Nederlands 

recht zijn dergelijke vorderingen in beginsel wel ontvankelijk. Het lijkt er op dat dit arrest van het 

Gerecht daarin geen verandering zal brengen omdat de vraag naar de ontvankelijkheid van een 

vordering tegen de EIB te zeer afwijkt van de Nederlandse praktijk. 

 

De ontvankelijkheid van de eis tot schadevergoeding 

De EIB stelt dat de vordering tot schadevergoeding niet ontvankelijk is omdat zij niet voldoet aan de 

drie voorwaarden van de tweede alinea van artikel 288 VEG (nr. 77). Om aan die voorwaarden te 

voldoen moet het beroepschrift de bewijzen noemen waaruit het onwettige gedrag van de instelling 

zou blijken, motiveren waarom er een causaal verband tussen dat gedrag en de schade is en de aard 

en omvang van de schade beschrijven (nr. 80). Deze voorwaarden gaan minder ver dan de eisen 

waaraan in Nederland een vordering op grond van onrechtmatige daad moet voldoen: niet genoemd 

worden immers dat het gedrag aan de instelling toerekenbaar is en dat aan de relativiteitsnorm moet 

zijn voldaan. Het Gerecht overweegt dat het beroepschrift aan alle drie voorwaarden voldoet en 

concludeert derhalve dat Dynamiki ook op dit punt ontvankelijk is (nrs. 81 en 82). 

 

Het toepasselijke recht 

Dynamiki doet een beroep op het interne aanbestedingsreglement van de EIB, de Guide for the 

procurement of services, supplies and works by the EIB for its own account (hierna: “Guide”) en stelt 

dat Richtlijn 2004/18/EG een toepasselijke referentie is om de regels van de Guide te interpreteren 

(nr. 83).  

 

Wat betreft het toepasselijke recht constateert het Gerecht in de eerste plaats dat het Financieel 

Reglement en de Uitvoeringsvoorschriften niet van toepassing zijn op aanbestedingen die de EIB 

voor het voorzien in eigen behoeften organiseert (nr. 87). Dan komt de belangrijke overweging nr. 88 

die hier letterlijk wordt geciteerd: “The fact nevertheless remains that the EIB’s public procurement 

procedures must comply with the fundamental rules of the EC Treaty and the general principles of law 

concerning, in particular, the free movement of goods (Article 28 EC), the right of establishment 

(Article 43 EC), freedom to provide services (Article 49 EC), non-discrimination and equal treatment, 

transparency and proportionality. According to well established case-law on Community public 

                                                           
11 Bijvoorbeeld Vzr. Rb. Utrecht 12 december 2007. 
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procurement procedures, the contracting authority is subject to the fundamental rules of the EC 

Treaty, the general principles of law and the objectives of the Charter.” 

 

Mogelijk nog belangwekkender is de constatering dat op de regels en beginselen van de richtlijnen, 

hoewel niet rechtstreeks van toepassing op de instellingen van de EU, toch een beroep gedaan kan 

worden jegens die instellingen aangezien die regels en beginselen niets anders zijn dan de weerslag 

van de fundamentele regels van het EG-Verdrag en van algemene rechtsbeginselen die rechtstreeks 

van toepassing zijn op de instellingen (nr. 89). Het Gerecht overweegt dat de Guide vermeldt dat 

deze geschreven is opdat de aanbestedingsprocedures voldoen aan de fundamentele EU-beginselen, 

zoals de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie. De Guide bevat ook 

talrijke verwijzingen naar Richtlijn 2004/18/EG (nr. 90). Aldus komt het Gerecht tot de conclusie dat 

de EIB gebonden is aan het primaire Unierecht, aan de regels van de Guide en ‘where appropriate, 

the provisions of Directive 2004/18 to which those provisions refer.’ (nr. 93). 

 

De zes middelen 

Voor haar verzoek tot vernietiging van de gunningsbeslissing heeft Dynamiki zes middelen ingediend: 

1. Schending van gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en van het recht op een effectieve 

remedie. 

2. Schending van de motiveringsplicht. 

3. Schending van het proportionaliteitsbeginsel en van de verplichting tot vaststellen van 

gunningscriteria die een objectieve beoordeling van de inschrijvingen mogelijk maken. 

4. Schending van de verplichting om gunningscriteria te hanteren die niet verward kunnen 

worden met selectiecriteria. 

5. Schending van het toepasselijke recht door gewichten te hanteren die bewerkstelligen dat 

aan prijs een minimale waarde wordt toegekend. 

6. Schending van het Financieel Reglement en de Uitvoeringsvoorschriften door met de 

winnende inschrijver in overleg te treden met als resultaat een wijziging van de inschrijving. 

Zoals gezegd worden alle middelen gegrond bevonden.  

 

Eerste en tweede middel 

Het Gerecht overweegt dat aangezien de EU administratie een ruime beleidsvrijheid heeft, het van 

groot belang is dat zij de regels van het recht eerbiedigt en derhalve haar beslissingen deugdelijk 

motiveert (nr. 100). Aangezien ook de Guide bepaalt dat de gunningsbeslissing aan alle inschrijvers 

wordt meegedeeld, is duidelijk dat de regels van de Guide geschonden zijn (nr. 104). Sectie 2.5.2 van 

de Guide bepaalt dat aan iedere inschrijver die een geldige inschrijving heeft gedaan op diens 

verzoek binnen 15 dagen de kenmerken en relatieve voordelen van de winnende inschrijving 

alsmede de naam van de winnende inschrijver of de partijen bij de raamovereenkomst moet worden 

meegedeeld (nr. 106). Dat is dus niets anders dan de regel van artikel 41 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG 

(die in artikel 41 lid 4 Bao is geïmplementeerd). De EIB heeft na het schriftelijk verzoek van Dynamiki 

haar gunningsbeslissing gemotiveerd onder vermelding van onder meer de gewichten en de aan 

Dynamiki en de winnaar toegekende punten (nr. 112).  Aldus was Dynamiki in staat precies te 

bepalen waarom haar inschrijving niet gekozen was (nr. 113). Echter, aangezien Dynamiki de laagste 

prijs van alle inschrijvers had geboden, kon niet volstaan worden met verwijzing naar de scores, 
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aangezien een autoriteit de door haar genomen maatregelen moet motiveren op een heldere en 

ondubbelzinnige wijze. Het Gerecht overweegt dat de scores zonder verdere toelichting zijn 

verstrekt, welke toelichting de motivering van de beslissing adequaat zou hebben gemaakt (nr. 114).  

 

Na het aanhangig maken van het geschil zijn wel verdere toelichtingen gegeven, maar dat 

compenseert niet de oorspronkelijke gebrekkige motivering, terwijl geen uitzonderlijke 

omstandigheden zijn aangevoerd waarom die motivering niet binnen 15 dagen na het verzoek had 

kunnen worden gegeven (nr. 115). Aldus heeft de EIB de motiveringsplicht van de Guide en, meer in 

het algemeen, van artikel 253 VEG geschonden (nr. 116). 

 

In de Nederlandse jurisprudentie wordt een zo ver gaande motiveringsplicht niet algemeen 

aangenomen en wordt het verstrekken van de scorematrix meestal een voldoende motivering 

geacht.12 Dat het Gerecht een verder gaande motiveringsplicht reeds uit het primaire Unierecht 

afleidt, mag wel zeer opmerkelijk genoemd worden. Het zijn vermoedelijk bijzondere 

omstandigheden – zoals het feit dat Dynamiki de laagste prijs had geboden – die het Gerecht ertoe 

brengen te overwegen dat niet volstaan kon worden met het verstrekken van de scores van de 

verliezende inschrijver en de winnaar. Overigens kwam het Gerecht in een hierna gewezen arrest tot 

dezelfde conclusie dat niet volstaan kon worden met de scorematrix.13 

 

Wat betreft het tweede middel – schending van het recht op een effectieve remedie – is duidelijk dat 

dit gegrond is, alleen al doordat de gunningsbeslissing niet aan Dynamiki is meegedeeld. Het Gerecht 

overweegt dat het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel zijn geschonden door Dynamiki haar 

beroepsrecht te ontnemen (nr. 127). 

 

Derde en vierde middel 

Dynamiki stelt dat het gunningscriterium ‘ability to provide a pool of staff from own resources’ haar 

in strijd met het proportionaliteitsbeginsel belette om onderaannemers in te schakelen. Ook was het 

criterium volgens haar te onnauwkeurig om te weten wat de optimale capaciteit was die moest 

worden aangeboden om de maximale score te behalen (nr. 133). Daarnaast was het criterium 

volgens Dynamiki een selectiecriterium en derhalve niet toelaatbaar als gunningscriterium (nr. 135).  

 

Uit de overwegingen van het Gerecht blijkt dat de Guide in grote lijnen dezelfde regeling van 

selectiecriteria en gunningscriteria kent als de richtlijn (nrs. 138-140). Het Gerecht overweegt dat de 

inzet van onderaannemers niet belemmerd wordt door het criterium, aangezien onderaannemers 

waren toegelaten, mits expliciet genoemd in de inschrijving (nr. 145). Ook de stelling dat het 

criterium al tijdens de selectiefase is gehanteerd wordt verworpen (nr. 146). Dan volgt de belangrijke 

overweging nr. 147 waaruit ik citeer: “Various factors which are not purely quantitative, such as the 

calibre of the staff employed or, more generally, the technical merit of the tender, may affect the 

performance of a contract for the provision of services in terms of quality and, as result, the economic 

value of a tenderer’s bid for such a contract (see, to that effect, Beentjes, paragraph 141 above, 

paragraph 18, and Case C-27/98 Fracasso and Leitschutz [1999] ECR I-5697, paragraph 30).” 

                                                           
12 Bijvoorbeeld Vzr. Rb. ‘s-Gravenhage 1 juni 2011, LJN: BR1911, r.o. 3.8. 
13 Gerecht EU 20 oktober 2011, T-57/09, nr. 39. 
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De kwaliteit van het in te zetten personeel kan dus wel degelijk een economische dimensie hebben 

en kan dus in beginsel toelaatbaar zijn als gunningscriterium. In de Nederlandse jurisprudentie wordt 

veelal hetzelfde aangenomen.14 Het Gerecht overweegt evenwel dat het criterium, in ieder geval ten 

dele, ziet op de bekwaamheid om het contract uit te voeren en aldus niet past binnen de definitie 

van gunningscriterium die de Guide hanteert (nr. 148). 

 

Het Gerecht overweegt met betrekking tot het vierde middel dat het criterium op een vage en 

onnauwkeurige wijze was geformuleerd en geen optimaal aantal in te zetten personeelsleden 

omschreef, waardoor de zittende leverancier beter dan de anderen in staat was in te schatten aan 

welke capaciteit de EIB behoefte had. Daardoor kon door dit criterium de zittende leverancier 

bevoordeeld zijn (nrs. 149-150) en wordt het criterium derhalve geacht in strijd te zijn met de 

beginselen van proportionaliteit en gelijke behandeling, welke door de Guide geïmplementeerd zijn 

(nr. 151). 

 

Zesde middel 

Het Gerecht onderzoekt eerst het zesde middel, voordat het over het vijfde oordeelt. Dynamiki stelt 

dat de prijs van de winnende inschrijving zo hoog was dat de beoordelingscommissie had besloten in 

overleg te treden met de winnende inschrijver. Tijdens dat overleg bood deze aan wezenlijke 

wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving, waarbij onder meer de prijs werd verlaagd en een 

kleiner aantal ervaren consultants werd aangeboden. Na deze ‘unlawful negotiations’ werd de 

opdracht gegund aan de winnende inschrijver (nr. 153). 

 

Het Gerecht verwerpt de stelling dat de handelwijze van de EIB in strijd zou zijn met het Financieel 

Reglement en Uitvoeringsvoorschriften, aangezien deze regels niet van toepassing zijn op de EIB (nr. 

156). Wel wordt het middel beoordeeld op basis van de beginselen van gelijke behandeling, non-

discriminatie en transparantie (nr. 157). Het overweegt dat het gaat om een opdracht met een 

aanzienlijke waarde, die is geschat tussen 3,5 en 7 miljoen euro, dat op grond van de Guide besloten 

was een openbare aanbesteding uit te voeren en dat de opdracht was aangekondigd in het 

Publicatieblad (nr. 158). Onder die omstandigheden dienen de regels van de Guide en, waar 

toepasselijk, van Richtlijn 2004/18/EG waarnaar de Guide verwijst, beschouwd te worden als het 

juridische kader van de aanbesteding en diende de EIB zich aan de door haarzelf gestelde regels te 

houden (nr. 159). Dan volgt in nr. 160 een belangrijke overweging: “If, during the tendering 

procedure, the contracting authority was authorised to amend at will the very conditions of the 

invitation to tender, where there was no express authorisation to that effect in the relevant 

provisions, the terms governing the award of the contract, as originally laid down, would be distorted 

(see Commission v CAS Succhi di Frutta, paragraph 89 above, paragraph 120).” 

 

Dit is precies de redenering die Nederlandse rechters volgen bij particuliere aanbestedingen waarin 

een private onderneming vrijwillig een aanbestedingsprocedure volgt waarop het Bao niet van 

                                                           
14 Bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 20 april 2004, LJN: AO9430. 
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toepassing is.15 Kennelijk acht het Gerecht het wel mogelijk dat die regels een vergaande mate van 

willekeur zouden kunnen toestaan. Het Gerecht sluit immers niet uit dat bepaald zou kunnen worden 

dat van die regels afgeweken kan worden. Dat is precies wat gebeurd was in een particuliere 

aanbesteding waarbij de opdrachtgever zodanige voorbehouden had gemaakt dat de 

voorzieningenrechter deze als een (toelaatbare) afwijking van het gelijkheidsbeginsel beschouwde, 

maar in appel werd overwogen dat die voorbehouden wel met inachtneming van de fundamentele 

beginselen hadden kunnen worden uitgeoefend.16 Onduidelijk blijft vooralsnog wat de betekenis van 

het onderhavige arrest zal zijn voor niet-gereguleerde Nederlandse aanbestedingen. 

 

Nu de Guide zelf onderhandelingen met de winnende inschrijver verbiedt (nr. 161) en duidelijk is dat 

de EIB hiertoe het initiatief heeft genomen wegens de in haar visie te hoge prijs van de winnende 

inschrijving (nr. 169), welke verlaagd werd door de vervanging van senior sofware ontwikkelaars door 

minder ervaren personen (nr. 171), is het begrijpelijk dat het zesde middel gegrond bevonden wordt. 

Interessant is dat het Gerecht hierbij overweegt dat het onwaarschijnlijk is dat de verlaging van de 

prijs de vermindering van de kwaliteit compenseert, gelet op de gewichten van 75% voor kwaliteit 

versus 25% voor prijs (nr. 179). Hieruit trekt het Gerecht de conclusie dat de facto de gewichten 

tijdens de procedure zijn gewijzigd teneinde een grotere waarde aan prijs te kunnen geven (nr. 180). 

 

Vijfde middel 

Tot slot het vijfde middel waarin Dynamiki stelt dat een gewicht van 75% van kwaliteit 

disproportioneel is omdat dit kan leiden tot een contract dat onredelijk kostbaar is in relatie tot de 

daadwerkelijke behoeften van de EIB (nr. 184). Het Gerecht overweegt om te beginnen dat de EIB de 

facto een lager gewicht voor kwaliteit heeft toegepast door de winnende inschrijver te vragen zijn 

prijs te verlagen. Niettemin heeft Dynamiki nog steeds belang om de wettigheid van het gewicht te 

laten beoordelen ‘as a collateral issue’ (nr. 191). Een soortgelijke klacht over een vermeend 

disproportioneel hoog gewicht van een criterium werd aan het Hof van Justitie EU voorgelegd in het 

bekende EVN & Wienstrom-arrest. Op zich werd een weging van 45% zoals in die casus voorkwam 

niet ontoelaatbaar geacht.17 Het desbetreffende criterium werd echter om andere redenen in strijd 

met het gemeenschapsrecht geacht door het Hof van Justitie.18 Onder verwijzing naar andere 

jurisprudentie19 overweegt het Gerecht dat aanbestedende diensten vrij zijn in de keuze van de 

gewichten mits deze een volledige beoordeling van de criteria mogelijk maken teneinde de 

economisch voordeligste inschrijving te bepalen (nr. 192). Echter, behoudens in 

uitzonderingsgevallen die gemotiveerd moeten worden, mag het gewicht van prijs niet leiden tot 

neutralisering van dat criterium (nr. 194). Met andere woorden, zoals het niet toelaatbaar is om 

wanneer het criterium van de economisch voordeligste inschrijving in de aankondiging is vermeld, bij 

                                                           
15 Bijvoorbeeld HR 4 april 2003, LJN: AF2830 (RZG/Conformed), r.o. 3.4.4, Hof ‘s-Gravenhage 21 juni 2011, LJN: 
BR0188, r.o. 16.  
16 Vzr. Rb. Amsterdam 6 mei 2009, LJN: BI4270, r.o. 4.4, in hoger beroep vernietigd: Hof Amsterdam 20 
september 2011, LJN: BT1963, r.o. 3.2.4. 
17 HvJ EU 4 december 2003, C-448/01, nr. 43. 
18 Nr. 52. 
19 HvJ EU 27 oktober 2005, C-234/03 en Gerecht EU 25 februari 2003, T-183/00. 
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de beoordeling het laagste prijs criterium toe te passen20 (en aldus geen waarde te hechten aan 

kwaliteit), zo is het omgekeerde – het de facto buiten beschouwing laten van de prijs – evenmin 

toelaatbaar. Het Gerecht overweegt dat hoewel op zich de gewichten van 75% en 25% wettig zouden 

kunnen zijn, uit de handelwijze van de EIB blijkt dat zij achteraf tot het inzicht was gekomen dat het 

gewicht van prijs te laag was gekozen en door (de facto) de gewichten te veranderen de beginselen 

van gelijke behandeling en non-discriminatie had geschonden (nrs. 196-198). Dus ook het vijfde 

middel wordt gegrond bevonden (nr. 199). 

 

Terzijde zij opgemerkt dat het percentage op zich heel weinig zegt over het werkelijke gewicht van 

een criterium. Het werkelijke gewicht van een criterium wordt bepaald door de spreiding van scores 

en prijzen. Wanneer alle inschrijvers precies dezelfde score voor kwaliteit behalen, speelt dit 

criterium de facto geen enkele rol bij de gunning. Omgekeerd, wanneer de prijsverschillen heel klein 

zijn, dan is het gewicht van het prijscriterium (vrijwel) nihil. Vooraf is natuurlijk niet bekend hoe groot 

de spreiding in de scores en prijzen zal uitpakken en behelpt men zich met de percentages die echter 

in het beste geval niet meer zijn dan een indicatie van de werkelijke gewichten van de criteria. Het is 

de vraag of op dit punt een zinnige uitspraak van de rechter verwacht kan worden omdat hierbij 

ingewikkelde economische en wiskundige analyses onvermijdelijk zijn. 

 

De eis van schadevergoeding 

Het Gerecht onderzoekt of aan de drie voorwaarden voor niet-contractuele aansprakelijkheid van de 

tweede alinea van artikel 288 VEG21 is voldaan. Daartoe onderzoekt het eerst de voorwaarde van 

causaliteit tussen het gedrag en de schade. Daarbij moet het gaan om meer dan alleen het verlies 

van de kans op het contract. Ook het door Dynamiki gestelde verminderen van haar kansen om 

toekomstige opdrachten te verwerven zou volgens het Gerecht niet moeten voortvloeien uit het 

verlies van de kans op het contract maar op het mislopen van het contract zelf (nr. 210). Aangezien 

volgens het Gerecht geen bewijs geleverd is dat Dynamiki de aanbesteding had moeten winnen en 

zelfs als dat wel geleverd zou zijn, dan nog de EIB niet verplicht was geweest de opdracht aan haar te 

gunnen (nr. 211), kan het causale verband niet worden vastgesteld (nr. 212). Derhalve dient de 

vordering tot schadevergoeding te worden afgewezen. Kennelijk vond het Gerecht het na ruim 

veertig bladzijden overwegingen die voor een belangrijk deel ten overvloede worden gegeven 

welletjes en onderzoekt het niet meer de andere twee voorwaarden van de tweede alinea van artikel 

288 VEG. 

 

De beslissing 

Het Gerecht vernietigt de gunningsbeslissing, wijst de vordering van schadevergoeding af en 

veroordeelt de EIB in de kosten. 

 

De gevolgen van vernietiging van de gunningsbeslissing 

                                                           
20 Dit volgt uit de eis uit het SIAC-arrest HvJ EU 18 oktober 2001, C-19/00, nr. 43, dat de gunningscriteria 
gedurende de gehele procedure op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. 
21 Ook hier bevat de Engelse tekst een tikfout, waar artikel 228 VEG genoemd wordt in plaats van 288 VEG. De 
Franse versie is wel correct. 
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Zoals gezegd kan de vernietiging van de gunningsbeslissing tot gevolg hebben dat de EIB gehouden is 

tot het betalen van een schadevergoeding op de voet van artikel 266 VWEU. In Nederland kan een 

bestuursrechtelijke vernietiging van een gunningsbeslissing in de praktijk alleen voorkomen bij 

geschillen over de gunning van openbaar vervoer concessies krachtens de Wet personenvervoer 

2000. Het bestuursorgaan zal alsdan een nieuwe gunningsbeslissing moeten nemen. Wanneer echter 

het onwaarschijnlijke geval zich voordoet (als in deze casus) dat nog voor de uitspraak van het CBb de 

overeenkomst getekend is en er geen vordering tot vernietiging op grond van artikel 8 Wira bij de 

civiele bodemrechter aanhangig is gemaakt, zal de overeenkomst op grond van het arrest Uneto/De 

Vliert22 onaantastbaar zijn. De afgewezen inschrijver rest dan niets anders dan het vorderen van 

schadevergoeding, waarbij de gang naar de civiele rechter het meest voor de hand ligt. 

 

Epiloog 

In het hier besproken arrest worden vele aspecten van het aanbestedingsrecht aan de orde gesteld 

en gaat het Gerecht op zeer diepgaande wijze in op vrijwel alle vragen die aan hem voorgelegd 

worden. Dat het Gerecht alle zes middelen onderzoekt en gegrond bevindt, wil nog niet zeggen dat 

zij ook alle zes gegrond bevonden moeten worden om de vordering tot vernietiging te kunnen 

toewijzen. Het lijkt er veel meer op dat het Gerecht na het aanhangig maken van vierentwintig zaken 

door Dynamiki – voor het overgrote deel zonder succes – gemeend heeft deze zaak waarin Dynamiki 

wel in het gelijk wordt gesteld grondig te behandelen. Ook de enorme omvang van het arrest wijst in 

die richting. Voor de Nederlandse praktijk is dit arrest zeker van belang omdat blijkt dat een groot 

deel van het aanbestedingsrecht reeds op het primaire Unierecht kan worden gebaseerd en niet voor 

de hand ligt dat toepassing van de Richtlijn 2004/18/EG tot wezenlijk andere oordelen zou hebben 

geleid. 

 

 

                                                           
22 HR 22 januari 1999, NJ 2000, 305. 
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