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Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 25 juli 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4568 

 

Na het arrest HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1078, JAAN 2014/126 m.nt. Mutsaers, is bekend dat 

wanneer na de voorlopige gunning de inschrijving van de winnaar ongeldig blijkt te zijn, er geen 

herberekening van de rangorde dient plaats te vinden, tenzij in de aanbestedingsstukken wordt vermeld 

dat die herberekening zal worden uitgevoerd zonder rekening te houden met ongeldige inschrijvingen. 

In de onderhavige casus blijkt dit laatste het geval te zijn, zie r.o. 2.4. De regel leidt tot merkwaardige 

consequenties: wanneer eiseres en in zou slagen aannemelijk te maken dat de inschrijving van de 

winnaar ongeldig is, is het gevolg van de dan noodzakelijke herberekening dat een andere inschrijving 

op de eerste plaats komt. Vermoedelijk is aan eiseres meegedeeld dat zij op de tweede plaats in de 

rangorde van perceel 1 staat, want anders had zij het geding niet aanhangig gemaakt. Eiseres wordt 

dus het slachtoffer van een hypothetische rangordeparadox, omdat wanneer zij in het gelijk gesteld zou 

worden op perceel 1, een derde er met de buit vandoor gaat.  

 

Voor de rechter is deze uitweg een makkelijke oplossing van het geschil omdat de kern van de zaak - 

wel of niet terechte gunning aan de winnaar - op deze manier niet aan de orde komt aangezien de 

voorvraag van art. 3:303 BW ertoe leidt dat eiseres niet ontvankelijk wordt verklaard. Toch kan men 

zich afvragen of art. 3:303 BW niet richtlijnconform moet worden geïnterpreteerd, waarbij uiteraard 

aan art. 1 Richtlijn 89/665/EG moet worden gedacht, dat bepaalt dat tegen besluiten van een 

aanbestedende dienst doeltreffend beroep moet kunnen worden ingesteld. Om doeltreffend beroep in te 

kunnen stellen bepaalt art. 2:130 Aanbestedingswet 2012 dat in de mededeling van de 

gunningsbeslissing de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving moeten worden 

vermeld. Hierdoor kan de afgewezen inschrijver inschatten wat zijn proceskansen zijn wanneer hij een 

kort geding aanhangig maakt. In de onderhavige casus heeft eiseres op grond van die mededeling 

geconcludeerd dat de door de winnaar aangeboden afstand tussen kleppen en bovenste constructierand 

technisch onmogelijk is (zie r.o. 2.7). Of dit een steekhoudend argument is, blijft helaas volledig 

buiten beeld. Wanneer de stelling van eiseres correct is, zou de winnende inschrijving ongeldig 

moeten worden verklaard en na de conform de aanbestedingsstukken verplichte herberekening een 

nieuwe gunningsbeslissing met een nieuwe beroepstermijn moeten worden genomen, die in dit geval 

kennelijk ten gunste van een derde inschrijver zou worden genomen. Ook de relevante redenen voor 

die gunningsbeslissing zouden aan eiseres moeten worden meegedeeld, waarna zij wederom in kort 

geding de gunningsbeslissing zou kunnen aanvechten. 

 

In Nederland ziet men die gang van zaken inderdaad wel eens,1 maar dit is natuurlijk een omslachtige 

en onnodig dure oplossing. Beter is het om in de mededeling van de gunningsbeslissing niet alleen de 

kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving bekend te maken, maar tevens de kenmerken 

en voordelen van een derde inschrijving wanneer die inschrijving relevant is voor de rangorde. Dit 

geldt uiteraard alleen wanneer een rangordeparadox zou optreden na ongeldig verklaren van de 

uitgekozen inschrijving. Wanneer de inschrijver die op de tweede plaats staat weet dat na ongeldig 

verklaren van de winnende inschrijving de oorspronkelijk op de derde (of zelfs hogere) plaats staande 

inschrijver naar de eerste plaats opschuift, kan hij dan zijn proceskansen inschatten omdat hij dan in 

het kort geding meteen de ongeldigheid of onjuiste beoordeling van beide andere inschrijvingen 

aannemelijk zal moeten maken. Het voorkomt het aanspannen van kansloze kort gedingen. Uiteraard 

is dit allemaal overbodig wanneer er geen relatieve beoordeling wordt toegepast, maar aanbestedende 

diensten blijken dit nog steeds op grote schaal te doen. 

 

                                                           
1 Bijvoorbeeld in Vzr. Rb. Utrecht 13 juni 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BA7015 werd een (voorwaardelijk) 

gebod tot gunning uitgesproken, waarna een nieuwe gunningsbeslissing werd genomen en in Vzr. Rb. Utrecht 21 

september 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB3984 een heraanbesteding werd gelast.  
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De onderhavige casus laat zien dat art. 2.130 Aanbestedingswet 2012 tekortschiet in het geval dat een 

rangordeparadox optreedt na ongeldig verklaren van de winnende inschrijving. Aangezien de 

Aanbestedingswet 2012 toch al ingrijpend zal moeten worden gewijzigd ten behoeve van de 

implementatie van de nieuwe richtlijnen, is het een betrekkelijk kleine moeite om de motiveringsplicht 

uit te breiden door te bepalen dat ook de kenmerken en voordelen van een andere inschrijving moeten 

worden bekendgemaakt in het geval dat die inschrijving op de eerste plaats komt na ongeldig 

verklaren van de uitgekozen inschrijving. Voor de inschrijver die op de derde of hogere plaats staat en 

die weet dat hij winnaar zal worden na ongeldig verklaren van de uitgekozen inschrijving wordt het 

dan wel aantrekkelijker om een kort geding aanhangig te maken. En een kort geding wordt 

ingewikkelder omdat dan mogelijk drie inschrijvers bij de zaak betrokken worden. Maar dat is nu 

eenmaal de consequentie van het toepassen van relatieve beoordeling. 

 

De behandeling van het geschil met betrekking tot perceel 4 laat zien dat in geval van een 

elektronische inschrijving het aan te raden is om de procedure op een waterdichte manier in te richten. 

Wanneer in TenderNed was aangegeven dat het invullen van een van de getallen 0, 1, 2 of 3 verplicht 

is en dat niet invullen tot uitsluiting leidt, dan was er nooit een onduidelijkheid ontstaan over het al 

dan niet aanbieden van drie jaar extra garantie voor het elektronisch slot. De inschrijver die vergeet dit 

getal in te vullen, zou dan een waarschuwing in de applicatie moeten zien dat zijn inschrijving nog niet 

volledig is. Met dit soort eenvoudige maatregelen kunnen aanbestedende diensten voorkomen dat 

onnodig ongeldige of onduidelijke inschrijvingen worden gedaan. En voorkomen is nog steeds beter 

dan genezen. 
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