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Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/6 (december 2006) 

 

Noot bij Vzr. Rb. Arnhem 1 juni 2006, LJN: AY0430 
Tsong Ho Chen1 

 

Een bespreking van het vonnis van de Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem van 1 juni 2006 

inzake NRG Benelux B.V. tegen Wageningen Universiteit c.s., zie TA 2006/75. 

 

I. Inleiding 

De Wageningen Universiteit (hierna WUR) heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor 

een raamcontract voor levering en huur van multifunctionals (MFC’s: print-, kopieer- en 

scanapparatuur) met een betalingssysteem. NRG heeft diverse keren vragen gesteld en bezwaren 

gemaakt tegen de procedure en WUR gesommeerd de aanbesteding af te breken, wat WUR 

geweigerd heeft. NRG heeft geen inschrijving gedaan, maar in kort geding geëist dat de 

aanbesteding wordt afgebroken, nog voordat er een gunningsbeslissing is genomen. 

 

II. Gronden van de eis 

NRG voert een groot aantal gronden voor haar eis aan: 

A. De termijnen zoals voorgeschreven in het Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao) zijn niet in acht genomen; 

B. Het voorwerp van de aanbesteding is niet eenduidig bepaalbaar; 

C. Het gunnen van een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar en een optionele 

verlenging van eenmaal twee jaar is in strijd met artikel 32 lid 5 Bao; 

D. De beoordelingssystematiek voldoet niet aan het transparantiebeginsel; 

E. Er is als gunningscriterium een criterium gebruikt dat gericht is op de beoordeling van 

de geschiktheid van inschrijvers; 

F. Er zijn ongelijke kansen voor ondernemingen in verband met de gevraagde uitfasering 

of uitkoop van lopende contracten. 

 

III. Het oordeel van de voorzieningenrechter 

Ontvankelijkheid 

WUR heeft onder meer betoogd dat NRG door niet in te schrijven geen recht meer heeft 

zich te beroepen op het transparantiebeginsel. De rechter oordeelt echter dat de 

omstandigheid dat voor NRG de gebreken in de procedure zo ernstig zijn dat zij niet heeft 

ingeschreven‘vanzelfsprekend’ niet met zich meebrengt dat NRG niet ontvankelijk is. 

  

A. Termijnen 

De aankondiging is op 19 januari 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad onder 

vermelding van 3 maart 2006 als uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen. In 

het bestek is deze datum gewijzigd in 6 maart 2006.2 De rechter oordeelt dat een wijziging 

van de inzenddatum in het bestek geen passende bekendmaking is en toetst vervolgens of 

de in de aankondiging vermelde datum van 3 maart 2006 aan de eisen van het Bao 

voldoet. Omdat er een elektronische verzending van de aankondiging heeft 

plaatsgevonden mag de in artikel 38 Bao genoemde termijn van 52 dagen verkort worden 

tot 45 dagen. De rechter concludeert derhalve dat de minimale termijn eindigt op 5 maart 

2006 en omdat dit op een zondag valt, zou de inzenddatum niet eerder dan 6 maart 2006 

mogen vallen. Derhalve is er sprake van een ongeldige aanbestedingsprocedure en kan de 

                                                      
1 Mr. drs. T.H. Chen is Legal Advisor bij LogicaCMG Nederland B.V., divisie Public Sector. Dit artikel is 

geschreven op persoonlijke titel. 
2 Deze datum wordt althans in r.o. 4.8 genoemd als nieuwe inleverdatum, maar uit andere hiermee 

samenhangende in het vonnis genoemde data krijgt men zeer sterk de indruk dat dit een vergissing is en dat de 

inleverdatum gewijzigd was in 16 maart 2006. 
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vordering worden toegewezen. Over de andere gronden worden vervolgens overwegingen 

ten overvloede gegeven.  

 

B. Bepaalbaarheid van het voorwerp van de aanbesteding 

NRG heeft gesteld dat het voorwerp van de opdracht onvoldoende bepaalbaar is omdat de 

precieze aantallen te leveren MFC’s niet bekend zijn gemaakt en dat WUR wegens 

wijzigende studentenaantallen en reorganisaties rekening wenst te houden met nieuwe 

ontwikkelingen in MFC’s. Deze klacht wordt echter afgewezen met niet meer dan de 

eenvoudige motivering dat dit bij een raamovereenkomst aanvaardbaar is. 

 

C. Optionele verlenging van de looptijd van de raamovereenkomst 

De rechter oordeelt dat de looptijd van de raamovereenkomst vier jaar bedraagt en dat dit 

niet anders wordt door de optie van verlenging met twee jaar, welke bovendien in het 

belang van de inschrijvers is gesteld. 

 

D. Transparantie van de beoordelingssystematiek 

Zoals te verwachten, hecht de rechter waarde aan de expliciet in artikel 53 Richtlijn 

2004/18/EG en artikel 54 Bao opgenomen regel dat het relatieve gewicht van de 

gunningscriteria gespecificeerd moet worden,3 overigens zonder deze artikelen te noemen, 

maar onder vermelding van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en Hoge Raad. 

Omdat in het bestek een groot aantal open vragen staat waarbij op geen enkele wijze is af 

te leiden hoe daarop wordt gescoord, is niet voldaan aan het transparantiebeginsel. 

 

E. Een geschiktheidseis als gunningscriterium 

Onderdeel van de procedure is een bedrijfsbezoek bij de drie hoogst geëindigde 

inschrijvers, waarbij ook een bedrijfspresentatie wordt gegeven. De rechter oordeelt dat 

hierbij niet gekeken mag worden naar de inschrijver zelf. En hoewel WUR heeft gesteld 

dat voor dit onderdeel geen punten worden gegeven, spreekt de rechter hier van een 

‘oneigenlijk gunningscriterium’ omdat niet in het bestek vermeld wordt dat voor het 

onderdeel ‘kennismaking organisatie’ geen aparte punten worden toegekend. 

 

F. Ongelijke kansen 

In het bestek is een bijzondere voorwaarde opgenomen volgens welke inschrijvers 

voorstellen moeten doen omtrent het uitfaseren dan wel afkopen van lopende 

overeenkomsten, waarvan een groot deel is gesloten met één van de andere inschrijvers. 

Omdat die inschrijver een voorsprong heeft bij het doen van een voorstel op dit gebied, 

acht de rechter de voorwaarde in strijd met het gelijkheidsbeginsel. 

 

Het dictum 

De rechter gelast de lopende aanbestedingsprocedure per direct af te breken. 

 

IV. Bespreking van het vonnis 

Ontvankelijkheid 

De gegadigde die ernstige bezwaren tegen de procedure of het bestek heeft, staat voor een 

moeilijke keus. Schrijft hij niet in en spant hij meteen een kort geding aan, dan loopt hij de 

kans niet-ontvankelijk te worden verklaard wegens gebrek aan belang. Doet hij een 

inschrijving die ongeldig wordt verklaard, dan zal hij in kort geding waarschijnlijk niet 

ontvankelijk worden verklaard, zoals onlangs door de voorzieningenrechter ’s-

Gravenhage werd gevonnist. 4 De stelling dat wie een inschrijving doet, impliciet instemt 

                                                      
3 De genoemde artikelen bevatten wel de uitzondering dat in geval om aantoonbare redenen geen weging 

mogelijk is, de gunningscriteria in dalende volgorde van belangrijkheid mogen worden vermeld. 
4 Vzr. ’s-Gravenhage 18 mei 2006, LJN: AY7482, Getronics/Staat (VWS) en Vzr. ’s-Gravenhage 30 mei 2006, 

KG 06/450, Arbo Unie/Gemeente Den Haag. 
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met de procedure en daarna niet meer kan klagen, is dus verdedigbaar, ook al stelde Van 

Nouhuys onlangs in dit tijdschrift dat de clausule dat onregelmatigheden voor rekening 

van de inschrijver komen weinig succesvol is gebleken.5 Hoe dit ook zij, zeker is dat wie 

expliciet instemt met (een wijziging van) de procedure, achteraf de aanbestedende dienst 

geen onrechtmatig handelen kan verwijten.6 De voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch 

oordeelde onlangs: “Het is vaste rechtspraak dat wie terecht is uitgesloten, niet meer kan 

klagen over onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure.”7 Interessant is dat de 

rechter in de onderhavige casus het ‘vanzelfsprekend’ vindt dat de eiser die geen 

inschrijving gedaan heeft omdat hij een aantal voor hem zwaarwegende bezwaren tegen 

de procedure heeft kenbaar gemaakt, ontvankelijk wordt verklaard. In het Canon-arrest8 

van de Hoge Raad was de eiser die geen inschrijving had gedaan in een bodemprocedure 

door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard, maar het Hof vernietigde dit vonnis en 

wees de oorspronkelijke eis gedeeltelijk toe, waarna het cassatieberoep werd verworpen 

door de Hoge Raad. Het lijkt er dus op dat een gegadigde die ernstige bezwaren tegen de 

procedure heeft, beter meteen in kort geding stopzetting van de procedure kan eisen dan 

een inschrijving doen die grote kans maakt om ongeldig verklaard te worden. Een en 

ander kan overigens wel door de aanbestedende dienst gestuurd worden door de ‘best 

practice’ te volgen die Van Nouhuys beschrijft in zijn in noot 5 genoemde artikel. 

 

A. Termijnen 

Het niet in acht nemen van de voorgeschreven termijnen wordt kennelijk gezien als een 

‘fatale’ fout. Voor dat standpunt is wel wat te zeggen, want de termijnen dienen ter 

bescherming van de rechten van inschrijvers. Hoewel een te korte termijn op het eerste 

gezicht geen ongelijke behandeling oplevert, zal dat in de praktijk op een indirecte wijze 

onder omstandigheden toch het geval kunnen zijn. Heel vaak zijn er immers – net als in 

deze casus – een of meer inschrijvers die al op grond van voorkennis een voorsprong 

hebben en hun kansen zouden verder vergroot worden als de termijnen niet in acht worden 

genomen. Er zit echter een fout in de berekening van de vroegste toegestane datum van 

inschrijving. De termijn gaat volgens artikel 38 Bao immers lopen op het tijdstip waarop 

de aankondiging is verzonden naar het Bureau voor de officiële publicaties en deze ligt 

vrijwel altijd enkele dagen voor de datum van publicatie. In de TED-databank is 

eenvoudig na te gaan dat in de casus de datum van inzending 17 januari 2006 is en de 

datum van publicatie 19 januari 2006.9 De door de aanbestedende dienst gehanteerde 

inleverdatum van 3 maart 2006 voldeed op het eerste gezicht dus wel aan de wet. Echter, 

volgens artikel 3 van EG-Verordening 1182/71 geldt dat in de casus de termijn is 

geëindigd op 3 maart 2006 om 24:00 uur. Het tijdstip van inlevering was uiteraard op een 

eerder uur bepaald dan middernacht, zodat uiteindelijk toch de wettelijke regels niet in 

acht waren genomen. Merkwaardig is dat de rechter zich niet uitlaat over de vraag of deze 

schending van de norm NRG wel in haar belang heeft geschaad, wat niet vanzelfsprekend 

is nu de te korte termijn immers voor alle inschrijvers gold. In een recent vonnis van de 

voorzieningenrechter ’s-Gravenhage werd een soortgelijke formele grond voor de 

vordering afgewezen mede omdat niet gesteld was dat de tekortkoming de eiser geschaad 

had in zijn belang.10 Dit laatstgenoemde oordeel is dogmatisch juist, omdat immers de 

grond van de vordering in aanbestedingszaken onrechtmatige daad is, zal aan de eisen van 

6:162 BW, waaronder in casu de causaliteit, moeten worden voldaan. Hoewel formeel 

                                                      
5 F. van Nouhuys, Het Grossman-arrest en de Nederlandse aanbestedingspraktijk, TA 2006/2, p. 62. 
6 HR 4 november 2005, LJN: AU2806, NN/Staat (Financiën). 
7 Vzr. ’s-Hertogenbosch 30 juni 2006, LJN: AY5180, Centric/Eindhoven, r.o. 3.2.   
8 HR 25 januari 2002, LJN: AD6097, Staat (LNV)/Canon Benelux B.V. 
9 Een interessante vraag die buiten het bestek van dit artikel valt, is of de rechter ambtshalve dit feit had moeten 

onderzoeken. Zeker is dat hij niet klakkeloos had mogen afgaan op de datum van publicatie, omdat deze datum 

niet per definitie gelijk is aan de datum van verzending. 
10 Vzr. ’s-Gravenhage 30 juni 2006, rolnr. KG 06/520, Scholman/Staat (Defensie). 
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correct, is het standpunt dat reeds het één werkdag te kort stellen van de termijn voor 

inlevering van de inschrijvingen voldoende is om te gelasten de procedure stop te zetten 

wel erg rechtlijnig. Een veel evenwichtiger indruk maakt dan ook een recent vonnis van 

de Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage, die niet ingaat op zo’n ‘futiele’ klacht over een te 

korte termijn en de eist toewijst op grond van significante andere gebreken in de 

procedure.11 Natuurlijk zijn de termijnen er voor de rechtsbescherming van de 

inschrijvers, maar datzelfde kan gezegd worden van talloze andere regels uit de Richtlijn 

en het Bao. Het is een uiterst lastige opgave om een aanbesteding te organiseren die 

volkomen foutloos is en als één zo’n betrekkelijk geringe formele fout al voldoende grond 

is om de aanbesteding stop te zetten, dan wordt aanbesteden een wel extreem moeilijke 

opgave. In casu zou een belangenafweging hier zonder meer op zijn plaats geweest zijn. 

Het lijkt er op dat de rechter dit in zekere zin ook wel inziet, want na dit oordeel wordt in 

overwegingen ten overvloede zeer uitvoerig ingegaan op de overige klachten van de eiser 

en worden deze voor een deel gegrond verklaard.  

 

B. Bepaalbaarheid van het voorwerp van de aanbesteding 

Net als in het Canon-arrest (zie noot 8) wordt in deze casus de bepaalbaarheid van de 

opdracht aan de orde gesteld. Bij het Canon-arrest ging het er om dat een aantal 

aanbestedende diensten op grond van een derdenbeding gebruik mocht maken van een 

raamovereenkomst met LNV. De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het Hof dat deze 

gang van zaken er niet toe mag leiden dat het object van de aanbesteding onvoldoende 

bepaald is. Het spreekt vanzelf dat bij een raamovereenkomst zoals in de onderhavige 

casus het doorgaans niet precies van te voren bekend is hoe groot de omvang van de 

opdracht zal worden. Het aanbesteden van een raamovereenkomst zou vrijwel onmogelijk 

zijn als die omvang in de aankondiging of het bestek exact moet worden vermeld. Tot 

zover kan dan ook ingestemd worden met het oordeel van de rechter. Anderzijds: 

inschrijvers – met name degenen die geen kennis hebben van de aflopende contracten – 

kunnen natuurlijk alleen prijzen afgeven als er een globale schatting van de omvang van 

de opdracht bekend is gemaakt. Daarom zou in ieder geval vooraf een schatting gegeven 

moeten worden waarmee een inschrijver met redelijke zekerheid een minimale verwachte 

omzet kan berekenen. Het is spijtig dat het vonnis op dit punt zwijgt. 

 

C. Optionele verlenging van de looptijd van de raamovereenkomst 

Het oordeel dat de optiejaren niet meetellen bij de bepaling van de maximale termijn van 

4 jaar voor raamovereenkomsten,12 is zeer aanvechtbaar. De motivering dat de optionele 

verlenging in het belang van de inschrijver is gesteld, is ondeugdelijk, aangezien dit 

overduidelijk alleen in het belang van de winnende inschrijver is. Bij raamovereenkomsten 

zijn er soms tientallen inschrijvers en voor alle verliezers geldt natuurlijk dat zij er belang 

bij hebben dat zij niet langer dan maximaal 4 jaar hoeven te wachten op een herkansing. 

In de praktijk ziet men vrijwel nooit raamovereenkomsten waarbij de termijn inclusief 

optionele jaren langer is dan 4 jaar, zeker niet bij de Rijksoverheid, die van alle 

aanbestedende diensten verreweg het meest nauwkeurig de regels volgt. Ook het feit dat 

krachtens artikel 9 lid 1 Bao de waarde van de opdracht moet worden berekend met 

inbegrip van eventuele opties en verlengingen pleit ervoor dat een optionele verlenging na 

4 jaar bij raamovereenkomsten in de overheidssector verboden is.13 Het is zowel uit 

juridisch als uit economische oogpunt te hopen dat het oordeel van de rechter geen 

navolging zal krijgen in de praktijk. 

 

D. Transparantie van de beoordelingssystematiek 

                                                      
11 Vzr. ’s-Gravenhage 2 juni 2006, LJN: AY7515, City Service Nederland/Gemeenten Leidschendam-Voorburg 

en Wassenaar. 
12 Behoudens in uitzonderingsgevallen welke deugdelijk gemotiveerd zijn, aldus artikel 32 lid 5 Bao.  
13 Voor de Nutssectoren geldt geen beperking met betrekking tot de looptijd van raamovereenkomsten. 
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Over de vereiste mate van transparantie ten aanzien van de gunningscriteria waren onder 

het oude recht de meningen verdeeld in de Nederlandse jurisprudentie en doctrine.14 Dit is 

begrijpelijk, want de kernvraag van het aanbestedingsrecht is immers: hoe komt de 

aanbestedende dienst tot de keuze van de winnende inschrijver met inachtneming van de 

beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie. Zonder voldoende mate 

van transparantie is niet te zien of het gelijkheidsbeginsel en de objectiviteit in acht zijn 

genomen. Derhalve oordeelt de rechter terecht dat het stellen van open vragen zonder op 

enige wijze mede te delen hoe op deze vragen een score wordt bepaald in strijd is met het 

transparantiebeginsel.  

 

E. Een geschiktheidseis als gunningscriterium 

“Als hoofdregel moet worden aangenomen dat aanbestedende diensten geschiktheidseisen 

en selectiecriteria niet als gunningscriterium kunnen hanteren. […] Afhankelijk van de 

aard van de opdracht kunnen wij ons echter voorstellen dat een uitzondering op deze 

hoofdregel gerechtvaardigd is.” 15 Aldus het bekende standaardwerk van Pijnacker 

Hordijk c.s. Niettemin noemt Pijnacker Hordijk diverse – in zijn zienswijze onjuiste – 

uitzonderingen op deze regel in de jurisprudentie. In de onderhavige casus had de 

aanbestedende dienst niet in het bestek vermeld dat het kijken naar de organisatie van de 

inschrijver tijdens het bedrijfsbezoek geen onderdeel uitmaakte van de beoordeling en dit 

wordt meteen afgestraft met het oordeel dat er sprake is van een ‘oneigenlijk 

gunningscriterium’.16 Een wel erg streng oordeel dat regelrecht indruist tegen een toch 

alleszins legitiem doel van een presentatie: vertrouwen krijgen in de winnende inschrijver. 

Slaagt deze er tijdens de presentatie niet in dat vertrouwen van de aanbestedende dienst te 

veroveren, dan kan deze overwegen om de inschrijving te passeren, waarbij de motivering 

uiteraard wel gedragen moet kunnen worden door de wet.17 Het oordeel staat ook op 

gespannen voet met het Beentjes-arrest18 waarin het Hof van Justitie oordeelt dat bij de 

openbare procedure het onderzoek naar de geschiktheid en de gunning gelijktijdig kunnen 

plaatsvinden, zij het met hantering van verschillende regels. Er moet dus in het geval van 

een openbare procedure niet te veel waarde gehecht worden aan de formulering van artikel 

44 Bao dat bepaalt dat de opdracht wordt gegund nadat de geschiktheid is gecontroleerd. 

In het geval van een niet-openbare procedure zou men kunnen betogen dat het niet 

toegestaan is om de geschiktheid in de gunningsfase opnieuw te beoordelen, zoals de 

Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage oordeelde in het in noot 11 genoemde vonnis. Het 

Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde echter in het geval van een niet-openbare 

aanbesteding van de Commissie dat het na de selectiefase verifiëren van de geschiktheid 

wel toegestaan is.19 Hoe dit ook zij, de in de praktijk bij niet-openbare procedures wel 

                                                      
14 Zie C.J.G.M.Bartels, Transparantie ten aanzien van gunningscriteria, najaarsvergadering 4 december 2002, 

gepubliceerd op de website van de N.V.v.A. (http://www.ovia.nl/nvva/); H.D. van Romburgh, Op weg naar een 

nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland, Kluwer 2005, p. 260-261; M.J.J.M. Essers, 

Aanbestedingsrecht voor overheden, Elsevier Overheid 2005, p. 147-155. 
15 E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van Nouhuys, Aanbestedingsrecht, 3e druk SDU 2004, p. 

373. 
16 In Vzr. Utrecht 17 november 2005, LJN: AU6332, Roden Staal c.s./Gemeente Amersfoort wordt in een 

soortgelijke situatie gesproken over een onwettig criterium. 
17 De meest voor de hand liggende motivering is dat tijdens de presentatie bij de verificatie van de inschrijving 

blijkt dat deze ongeldig is. Andere mogelijkheden zijn o.a.: abnormaal lage inschrijving (art. 56 Bao), ongeldig 

verklaren omdat van te voren vast staat dat er een toerekenbare tekortkoming zal zijn bij de uitvoering (RvA 6 

december 2002, nr. 24.954, BR 2003, 533), herziening van de score naar aanleiding van de tijdens de presentatie 

door de inschrijver verstrekte informatie (Vzr. ’s-Gravenhage 15 september 2006, rolnr. KG 06/912, Cap 

Gemini/Raad voor de Rechtsbijstand). 
18 HvJ 20 september 1988, 31/87, r.o. 16. 
19 GEA 14 februari 2006, T-376/05 en T-383/05, TEA-GECOS c.s./Commissie, r.o. 80, besproken in TA 2006/3, 

nr. 2006/44. Op grond van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
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eens gehanteerde methode om bepaalde bewijsstukken pas in of na de gunningsfase op te 

vragen houdt risico’s in: niet-geselecteerde gegadigden zouden immers terecht kunnen 

klagen in hun belangen geschaad te zijn doordat een andere gegadigde die achteraf niet 

aan de selectie-eisen blijkt te voldoen, is toegelaten tot de gunningsfase. In ieder geval 

moet aangenomen worden dat indien de  aanbestedende dienst na de selectiebeslissing 

toevallig ontdekt dat niet aan een selectie-eis is voldaan, de inschrijver alsnog moet 

worden uitgesloten. Ware dit anders, dan kan dit tot vreemde consequenties leiden als men 

denkt aan het voorbeeld waarbij als een knock-out eis is gehanteerd dat de gegadigde 

beschikt over een brandalarm in zijn bedrijfspand, maar dat tijdens het bedrijfsbezoek 

toevallig blijkt dat deze niet aanwezig is. Het onderhavige vonnis levert in ieder geval wel 

een aandachtspunt op voor aanbestedende diensten: wanneer een presentatie onderdeel 

uitmaakt van de gunningsfase dient expliciet in het bestek te worden vermeld dat alle 

aspecten van de presentatie die gericht zijn op de inschrijver geen rol spelen bij de 

beoordeling van de inschrijving. 

 

F. Ongelijke kansen 

Het komt vaak voor bij raamovereenkomsten dat er aflopende contracten zijn met 

leveranciers en dat het doel van de aanbesteding in feite weinig meer is dan het 

voortzetten van de bestaande werkwijze van de aanbestedende dienst. Niet zelden zullen 

de bestaande leveranciers meedingen naar een nieuwe raamovereenkomst en dus 

beschikken over een voorsprong met betrekking tot kennis van de klant, van de te leveren 

prestaties en van de te verwachten omzet. Tegen een dergelijke voorsprong kunnen 

aanbestedende diensten weinig meer ondernemen dan zo volledig en zorgvuldig mogelijk 

vermelden van die informatie in het bestek. In de casus oordeelde de rechter dat het te ver 

gaat om aan inschrijvers bij wijze van bijzondere voorwaarde te vragen voorstellen te 

doen voor het uitfaseren dan wel afkopen van lopende overeenkomsten. Omdat in casu 

gesteld was dat deze bijzondere voorwaarde het voor inschrijvers die geen lopend contract 

hebben moeilijk maakt om een passende inschrijving terzake te doen, oordeelde de rechter 

– niet onbegrijpelijk – dat het stellen van die voorwaarde niet toegestaan was. Overigens 

kan men zich afvragen of de rechter zich wel gerealiseerd heeft dat de bijzondere 

voorwaarde een sinds kort gecodificeerde rechtsfiguur is.20 Omdat men bij bijzondere 

voorwaarden in de eerste plaats denkt aan sociale of milieuoverwegingen, ligt het meer 

voor de hand dat er in casu sprake was van een gewone (knock-out) eis. De transitie van 

de huidige leverancier(s) naar de nieuwe vergt bijna altijd bijzondere aandacht. Soms ziet 

men dat de hiermee gepaard gaande kosten geen onderdeel uitmaken van het 

prijscriterium. Op zich is dat een goed verdedigbaar, maar de aanbestedende dienst dient 

er dan wel op te letten dat inschrijvers die geen lopend contract hebben hiervan geen 

misbruik maken door bovenmatige transitiekosten aan te bieden die het mogelijk maken 

de prijs voor de gevraagde prestaties te verlagen. Dus: als de transitiekosten geen 

onderdeel zijn van het prijscriterium, is het verstandig in het bestek te vermelden dat het 

bieden van irreëel hoge transitiekosten zal leiden tot uitsluiting.  

 

V. Slotopmerkingen 

De complexiteit van de problematiek in het in deze noot besproken vonnis laat zien dat het 

pleidooi van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht voor het instellen van 

                                                                                                                                                                      
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, geldt dat 

op aanbestedingen van Europese instellingen (zoals de Commissie) Richtlijn 2004/18 van toepassing is. 
20 Sinds het bekende Beentjes-arrest (HvJ 20 september 1988, 31/87 ) is de bijzondere voorwaarde welke naast 

de gunningscriteria in de aankondiging of in het bestek wordt vermeld een in het aanbestedingsrecht 

voorkomende rechtsfiguur. In artikel 26 Richtlijn 2004/18/EG respectievelijk artikel 26 Bao is deze rechtsfiguur 

gecodificeerd.  
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een speciale Aanbestedingskamer wel enige grond heeft.21 Het vonnis is in ieder geval een 

mooie demonstratie van de voor- en nadelen van het geven van overwegingen ten 

overvloede. Enerzijds worden rechtsoordelen gegeven die maatgevend kunnen zijn voor 

de praktijk. Anderzijds zijn deze oordelen als zelfstandige grond van het vonnis niet 

aantastbaar in hoger beroep en cassatie. Dit laatste is een goede reden om terughoudend te 

zijn met het geven van dergelijke ‘vrijblijvende’ oordelen. Voor de doctrine zijn 

overwegingen ten overvloede natuurlijk een bron van inspiratie en het vonnis laat dan ook 

duidelijk zien – voor wie dat nog niet wist – hoe gecompliceerd het aanbestedingsrecht is 

en hoe lastig het voor aanbestedende diensten is om zich in de praktijk aan de regels te 

houden. Uit de vele kort gedingen van de laatste tijd blijkt dat de invoering van de nieuwe 

Richtlijnen vooralsnog een waar ‘lawyers paradise’ heeft opgeleverd. Laten we hopen dat 

dit binnen afzienbare tijd zal zijn omgebogen tot een ‘blessing in disguise’. 

                                                      
21 Beschouwingen over een nationale aanbestedingswet, paragraaf 4.7.4.2, gepubliceerd op de website van het 

Instituut voor Bouwrecht (www.ibr.nl) in het dossier Aanbestedingsrecht. 
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