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To join, or not to join 
 
Annotatie: 
Het gaat in deze procedure om het hoger beroep van het vonnis vzr. Rb. Midden-Nederland 22 
november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5763, JAAN 2014/24 m.nt. Chen. In eerste aanleg oordeelde 
de vzr. dat er geen sprake is van samenvoeging van twee opdrachten en dat oordeel blijft in appel 
volledig in stand. 
Van belang is dat na afwijzing van de vorderingen in eerste aanleg de aanbesteding is voortgezet en is 
geëindigd met een gunning van de opdracht aan Xerox, waarmee de overeenkomst is gesloten en 
inmiddels voor een deel is uitgevoerd. Dat is van belang voor Ricoh, omdat zij bij een eventuele 
vernietiging van het vonnis geen nadeel meer oploopt. Wel zou zij voordeel kunnen hebben bij een 
eventuele bekrachtiging van het vonnis omdat dan bij andere aanbestedingen duidelijk is dat bij dit 
soort opdrachten geen sprake is van samenvoeging in de zin van art. 1.5 Aanbestedingswet 2012. Maar 
het belang dat voor een vordering tot interventie krachtens art. 217 Rv. vereist is, betreft een dreigende 
benadeling of verlies van recht en niet een voordeel dat men kan hebben bij een bepaalde uitkomst van 
het geding. Het 'hogere' belang dat Ricoh stelt te hebben bij de afwijzing van de vorderingen van 
Xafax wordt dus niet beschermd door art. 217 Rv. en stuit af op art. 3:303 BW ('geen belang, geen 
actie'). 
 
Na de schermutselingen met betrekking tot de interventie van Ricoh komt de vraag aan de orde of het 
hof kan ingrijpen in een inmiddels gesloten overeenkomst. Die vraag is sinds de inwerkingtreding van 
de Wira voor het eerst bevestigend beantwoord door het Hof Amsterdam in zijn arrest van 17 augustus 
2011, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN5585, JAAN 2010/97 en JAAN 2011/139. In dat arrest overweegt 
het hof in r.o. 4.3 dat de rechtsbeschermingsrichtlijn aan de nationale rechter opdraagt om, ook in kort 
geding, een effectieve rechtsbescherming te bieden, met als consequentie dat in hoger beroep een 
verbod tot uitvoering van de overeenkomst of een gebod tot opzegging of beëindiging van de 
overeenkomst kan worden uitgevaardigd. Diezelfde overweging komt vrijwel letterlijk terug in het 
onderhavige arrest in r.o. 3.8. Na het arrest van het Hof Amsterdam heeft het Hof Den Haag in twee 
op 17 mei 2011 gewezen arresten1 de mogelijkheid om in te grijpen in de overeenkomst scherp 
ingekaderd door de mogelijkheid van ingrijpen te beperken tot de drie situaties die in het onderhavige 
arrest worden weergegeven in het verweer van de Universiteit in r.o. 3.7. Deze drie situaties waarin 
ingrijpen in de gesloten overeenkomst mogelijk wordt geacht (vernietigbaarheid op grond van de 
Wira, misbruik van bevoegdheid, nietigheid) keren na de 17 mei arresten terug in een reeks van 
arresten.2 In het geval van een nationale aanbesteding achtte het Hof Arnhem Leeuwarden in zijn 
arrest van 18 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8893, JAAN 2015/06 misbruik van 
bevoegdheid en nietigheid gronden voor ingrijpen in de overeenkomst. Vernietigbaarheid op grond 
van art. 4.15 Aanbestedingswet 2012 (het voormalige art. 8 Wira) was hier uiteraard niet aan de orde. 
In het onderhavige arrest toetst het Hof eerst of Xafax nog steeds een spoedeisend belang heeft bij 
haar vorderingen en concludeert het verrassend in r.o. 3.10 dat het belang van Xafax bij ingrijpen in de 
                                                             
1 Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4365 en ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5659. 
2 Hof Den Haag 17 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0981, JAAN 2012/143, Hof Den Haag 27 november 
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY8708, JAAN 2013/46 m.nt. Zweers-Te Raaij, Hof Den Haag 5 februari 2013, 
ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6570, JAAN 2013/89, Hof Den Haag 21 mei 2013, 
ECLI:NL:GHDHA:2013:CA0901, JAAN 2013/132, Hof  Den Haag 25 juni 2013, 
ECLI:NL:GHDHA:2013:2081, JAAN 2013/146, Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, 
ECLI:NL:GHARL:2013:6838, JAAN 2013/201 m.nt. Pronk, Hof Den Haag 15 juli 2014, 
ECLI:NL:GHDHA:2014:2675, JAAN 2014/173, Hof Arnhem-Leeuwarden 7 oktober 2014, 
ECLI:NL:GHARL:2014:7724, JAAN 2014/214 m.nt. Van Heeswijck. 
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overeenkomst zwaarder weegt dan de belangen van de Universiteit en Xerox, waaraan het enigszins 
raadselachtig toevoegt dat die laatstgenoemde belangen nog wel een rol kunnen spelen in het vervolg. 
 
Dan komt – eindelijk – de kwestie waar het allemaal om draait aan de orde: heeft de Universiteit art. 
1.5 Aanbestedingswet 2012 geschonden door onnodig twee opdrachten samen te voegen? Die kwestie 
wordt door het hof benaderd vanuit het gezichtspunt van de Universiteit die een geïntegreerde 
oplossing wenst. De kernoverweging hierbij staat in r.o. 3.12, waar het hof aansluit bij de definitie van 
‘werk’ in de Richtlijn, dat bestemd is om als zodanig een economische of technische functie te 
vervullen. Het hof overweegt in r.o. 3.13 dat het de Universiteit vrijstaat om haar behoeftes aan 
verschillende functionaliteiten te bundelen in één apparaat, de multifunctional en dat dat niet tot 
gevolg heeft dat er geen sprake meer is van één opdracht. Als het zo eenvoudig zou zijn om aan het 
clusterverbod en het splitsingsgebod van art. 1.5 Aanbestedingswet 2012 te ontkomen, dan zou dat 
artikel een dode letter worden. Het was voor de rechtsontwikkeling bij dit artikel beter geweest 
wanneer het hof ofwel had onderzocht of samenvoeging (in de vorm van het bundelen van 
verschillende functionaliteiten) nodig was, dan wel of splitsing van de opdracht in percelen passend 
was geweest. Ook wanneer beide vragen bevestigend zouden zijn beantwoord, dan nog is er mogelijk 
sprake geweest van het ontbreken van de wettelijk verplichte motivering in de aanbestedingsstukken. 
Het eventueel ontbreken van die motivering had dan voor het hof een grond kunnen zijn om aan die 
schending van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 consequenties te verbinden, zoals gebeurde in de 
casus BAM/Zevenaar in het geval van schending van de motiveringsplicht bij de keuze voor het 
laagste prijs criterium.3 Denkbaar is dat het hof – net als de vzr. – die hobbel heeft willen omzeilen 
door voordat getoetst wordt aan art. 1.5 Aanbestedingswet 2012 te onderzoeken of er sprake is van één 
opdracht. Interessant is dat de Commissie van Aanbestedingsexperts in haar Advies nr. 43 in een 
vrijwel identieke casus oordeelt dat er wel sprake is van samenvoeging en de klachten wegens een niet 
volledige motivering waarom samenvoeging nodig was en het ontbreken van een motivering waarom 
splitsing niet passend werd geacht de klachten grotendeels gegrond verklaarde. Dit soort kwesties zal 
de gemoederen nog lang bezig houden zolang aanbestedende diensten vergeten te motiveren waarom 
zij samenvoeging van opdrachten nodig vinden en splitsing in percelen niet passend achten. 
Het hof maakt mijns inziens een lelijke uitglijder in r.o. 3.13, waarin het overweegt dat het aan de ene 
leverancier wel en aan de andere niet verstrekken van bedrijfsvertrouwelijke gegevens behoort tot de 
marktwerking die het aanbestedingsrecht beoogt te bevorderen. Volgens het mededingingsrecht – dat 
ook de marktwerking beoogt te bevorderen – kan een dergelijk gedrag onder omstandigheden 
misbruik van een economische machtspositie opleveren. Het gaat wel erg ver om te stellen dat het 
aanbestedingrecht dergelijke potentiële overtredingen van de Mededingingswet beoogt te bevorderen. 
 
Mr. drs. T.H. Chen 
Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                             
3 Vzr. Rb. Gelderland 24 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:454, JAAN 2014/56 m.nt. Ritsema van Eck. 


