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Annotatie bij Vzr. Rb. Oost-Brabant 1 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:7463 

Rechtsmacht en vordering ex art. 843a Rv 

Een Nederlandse rechter veroordeelt het Spaanse bedrijf Aqualia tot betaling van een geldsom van € 

1.103,- aan het Belgische bedrijf Besix. Niet ondenkbaar is dat bij oppervlakkige lezing men over het 

hoofd ziet, dat dit de belangrijkste uitkomst van het onderhavige kort geding is. Het gaat immers 

slechts over de proceskostenveroordeling in het dictum. Omdat eiseres in Spanje gevestigd is en 

tussenkomende partij in België, vangt de voorzieningenrechter zijn beoordeling van de vorderingen in 

r.o. 4.1 terecht aan met de vraag of hij gelet op het internationale karakter van het geschil rechtsmacht 

heeft. Hij heeft dus de klok horen luiden.  

 

Maar niets in het vonnis wijst er op dat een van de partijen - vóór alle weren ten gronde - de exceptie 

van onbevoegdheid heeft ingeroepen. De rechter toetst zijn bevoegdheid dus amtshalve, waartoe hij 

alleen krachtens art. 72 Rv verplicht is. Dat artikel handelt echter over de absolute bevoegdheid van de 

rechter, in casu dus over de vraag of in plaats van de rechtbank op grond van een dwingendrechtelijke 

bepaling bijvoorbeeld het Gerechtshof bevoegd is. De forumkeuze die in r.o. 4.1 wordt besproken, 

heeft daarentegen te maken met de relatieve bevoegdheid, in casu dus met de vraag of in plaats van de 

voorzieningenrechter Oost-Brabant bijvoorbeeld de voorzieningenrechter Den Haag bevoegd is kennis 

te nemen van het geschil. 

 

In de verhouding tussen eiseres en gedaagde volgt de absolute bevoegdheid van de kort geding rechter 

uit art. 4.33.1 ARW 2005 jo. art. 254 Rv. In het eerste artikel wordt de burgerlijke rechter bevoegd 

verklaard en in het tweede artikel wordt onder meer het spoedeisend belang, dat eiseres gesteld heeft te 

hebben (zie r.o. 3.9), genoemd als een van de voorwaarden voor de bevoegdheid van de 

voorzieningenrechter. Een schoonheidsfoutje in het vonnis is dat de rechter geen oordeel geeft over die 

spoedeisendheid, waartoe hij zoals gezegd ambtshalve verplicht is. Het ligt niet voor de hand dat 

gedaagde, die immers zelf de voorzieningenrechter Oost-Brabant heeft aangewezen, een exceptie van 

onbevoegdheid heeft ingeroepen. De voorzieningenrechter toetst dus ten onrechte of er tussen eiseres 

en gedaagde sprake is van een geldig forumkeuzebeding. Die toets wordt trouwens enigszins 

gebrekkig uitgevoerd, omdat volstaan wordt met de overweging in r.o. 4.1: "Door in te schrijven heeft 

Aqualia (en ook Besix-[gedaagde 2]) de voorwaarden, waaronder de forumkeuze, aanvaard." Volgens 

art. 108 lid 1 Rv kan een forumkeuzebeding alleen bij overeenkomst tot stand komen en volgens lid 3 

van dat artikel moet die overeenkomst bewezen worden door een geschrift, wat ook mogelijk is in de 

vorm van schriftelijke algemene voorwaarden die door de wederpartij - al dan niet stilzwijgend - zijn 

aanvaard. Wat ontbreekt in de geciteerde overweging is dat de rechter het bestaan van een 

overeenkomst tussen eiseres en gedaagde aanneemt. 

 

Hiermee komen we op het preadvies van C.E.C. Jansen, die stelt dat het publiceren van een 

Aankondiging van een overheidsopdracht een aanbod is tot het sluiten van een overeenkomst (door 

hem "Overeenkomst A" genoemd) die tussen aanbestedende dienst en elke afzonderlijke 

geïnteresseerde marktpartij ontstaat doordat die marktpartij, middels de mededeling dat hij aan de 

aanbesteding wil deelnemen, dat aanbod aanvaardt.1 Die overeenkomst bevat bijvoorbeeld de 

verplichting voor de aanbestedende dienst om de inschrijvers gelijk en niet-discriminerend te 

behandelen,2 en de verplichting voor de inschrijver om de aanbesteder tijdig te informeren over 

eventuele procedurefouten.3 Ook de schriftelijke voorwaarden uit de Aanbestedingsleidraad zullen in 

de visie van Jansen onderdeel uitmaken van Overeenkomst A. Overeenkomst B komt trouwens tot 

stand door de definitieve gunning van de opdracht aan de winnende inschrijver,4 maar deze 

overeenkomst speelt in de casus geen rol. Het interessante van de casus is dus dat de 

voorzieningenrechter stilzwijgend het bestaan van een Overeenkomst A aanneemt waarvan het 

schriftelijke forumkeuzebeding onderdeel uitmaakt.  
                                                           
1 C.E.C. Jansen, De Aanbestedingsovereenkomst, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor 

Aanbestedingsrecht 2009, p. 40. 
2 ibid. p. 43. 
3 ibid. p. 110. 
4 ibid. p. 40. 
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In de verhouding tussen de in Spanje gevestigde eiseres en de in België gevestigde tussenkomende 

partij is er natuurlijk wel sprake van een internationaal karakter en zou de vraag naar de rechtsmacht 

van de Nederlandse rechter dus ambtshalve beantwoord moeten worden door de rechter. Nu komt de 

EEX-Verordening in beeld, die voorrang heeft boven het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Waar de rechter die Verordening ten onrechte toepast op de rechtsverhouding tussen eiseres en 

gedaagde, daar had hij deze juist moeten toepassen op onder meer de ontvankelijkheid van de 

incidentele vordering van Besix tegen Aqualia tot betaling van de proceskosten. Dat had op twee 

manieren gekund: 1. door aan te nemen dat er een Overeenkomst A' met forumkeuzebeding tussen 

beide inschrijvers is ontstaan doordat beiden hebben meegedeeld aan de aanbesteding te willen 

deelnemen, of 2. door te verwijzen naar art. 6 EEX dat rechtsmacht verleent in het geval dat er meer 

dan één verweerder is en er een nauwe band tussen de vorderingen bestaat.  

 

De voorzieningenrechter overweegt in r.o. 4.7 dat Aqualia geen partij is bij de Overeenkomst A tussen 

het Waterschap en Besix. Toch zou men kunnen aannemen dat die Overeenkomst A het derdenbeding 

bevat dat het Waterschap beide inschrijvers gelijk moet behandelen en dat Aqualia dat derdenbeding 

aanvaard heeft door in te schrijven, waarmee zij krachtens art. 6:254 lid 1 BW partij geworden is bij 

de Overeenkomst A tussen het Waterschap en Besix. Daarmee zou de in r.o. 4.7 genoemde grond tot 

afwijzen van de vordering ex art. 843a Rv komen te vervallen. 

 

Dat een vordering ex art. 843a Rv in kort geding kan worden ingesteld, zou men wegens het 

onomkeerbare karakter van toewijzing van die vordering niet verwachten, maar volgens de Hoge Raad 

is dit toch mogelijk.5 Iets anders is of deze vordering kans van slagen maakt bij 

aanbestedingsgeschillen. Voor zover mij bekend is een dergelijke vordering in 

aanbestedingsgeschillen slechts één keer toegewezen,6 en vele malen afgewezen.7 

 

Aan de hoofdzaak - het al dan niet terecht ongeldig verklaren van de inschrijving van eiseres - worden 

vele feitelijke overwegingen gewijd waarover weinig te zeggen is. Een zeer interessante overweging is 

te vinden in r.o. 4.16, waarin de voorzieningenrechter - met als enige motivering dat dit voor de 

aanbestedende dienst van groot belang is - oordeelt dat het de aanbestedende dienst vrij staat om te 

eisen dat het aan te bieden onderhoud van bepaalde machines wordt verricht door de leveranciers van 

die machines. Dat is een principieel punt dat bij vele aanbestedingen kan opduiken en waarover het 

laatste woord hopelijk nog niet gezegd is met dit vonnis. Wanneer deze overweging de huidige stand 

van de jurisprudentie weergeeft, zouden vele onderhoudscontracten onderhands gegund kunnen 

worden aan de bij de voorafgaande aanbesteding geselecteerde leverancier op grond van art. 2.32 sub 

b Aanbestedingswet 2012. Dit zal menig technisch beheerder van een aanbestedende dienst als muziek 

in de oren klinken, maar naar mijn mening is hier sprake van een dissonant. 
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5 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6111. 
6 Vzr. Rb. Rotterdam 22 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN2470. 
7 Hof Arnhem-Leeuwarden 11 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8646, Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 
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