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Annotatie bij Vzr. Rb. Oost-Brabant 21 juli 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:4154 

 

Uit dit vonnis blijkt dat door de instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts het aanvechten 

van beslissingen van de aanbestedende dienst er niet altijd gemakkelijker op is geworden. Dat geldt in 

het bijzonder wanneer, zoals in deze casus, er geen interne klachtencommissie van de aanbestedende 

dienst in het leven is geroepen. Wanneer dan tevens in de aanbestedingsstukken vermeld wordt dat 

klachten rechtstreeks bij de Commissie van Aanbestedingsexperts moeten worden ingediend, dan 

maakt het een onlogische indruk dat die Commissie na het indienen van een klacht desondanks 

terugverwijst naar de (niet bestaande) klachtenprocedure van de aanbestedende dienst. Op die manier 

dreigt de klagende ondernemer tussen de wal en het schip te vallen. Aan het slot van r.o. 4.10 en in r.o. 

4.11 overweegt de voorzieningenrechter daarom terecht dat eiseres ontvankelijk is omdat anders 

nergens gehoor wordt gevonden bij een onafhankelijke instantie. 

Wat echter aan die slotoverwegingen vooraf gaat, verdient geen schoonheidsprijs. Dat eiseres lang 

gewacht heeft met het indienen van haar bezwaren is duidelijk, maar omdat de voorzieningenrechter 

daar niet de consequentie van niet-ontvankelijkheid aan verbindt, zou men verwachten dat hij in r.o. 

4.8 motiveert waarom dat lange wachten in dit geval verschoonbaar is. In r.o. 4.7 wordt ook 

overwogen dat het pas op de laatste dag van de door de aanbestedende dienst gestelde termijn 

dagvaarden niet voor eiseres pleit. Dat is een merkwaardige overweging, want wanneer eenmaal een 

termijn gesteld is, maakt het immers niet uit op welke dag binnen die termijn wordt gedagvaard.  

 

In het kader van r.o.  4.10 begrijp ik intussen van de advocate van eiseres dat de rechtbank haar 

schriftelijk heeft bevestigd dat de rechtbank haar ter zitting kennelijk verkeerd heeft begrepen: de 

advocate heeft met het indienen van de klacht  bij de Commissie van Aanbestedingsexperts geen 

bemoeienis gehad. In r.o. 4.10 staat verder de volgende overweging: 

'Het bestek zou wellicht ook in die zin kunnen worden gelezen, dat de Gemeenten zich niet geroepen 

achten zich zelf met de behandeling van klachten bezig te houden en dat het dus geen zin heeft hen 

daarmee te benaderen, doch dat een klager naar de commissie dient te gaan, waarbij dan weer wel de 

impliciete aanname zou gelden dat de klager zich aan de procedureregels van de commissie zou 

moeten houden en zich zodoende ten aanzien van de klacht toch weer wel eerst met de aanbestedende 

dienst zou dienen te hebben verstaan.' 

Met dergelijke speculatieve overwegingen wordt de rechtspraktijk bepaald niet geholpen. Het is toch 

aan de rechter om richting te geven en niet om te speculeren over praktijkvragen die onduidelijk zijn 

en die door die speculaties niet duidelijker worden.  

 

Na het ontvankelijk verklaren van eiseres wordt in r.o. 4.12 een vergelijking gemaakt met het vonnis 

Vzr. Rb. Oost-Brabant 10 januari 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BY9052 (<<JAAN>> 2013/63) dat 

ook over gemeentelijke riolen handelt. Ten onrechte hecht de voorzieningenrechter hierbij de 

tussenkomst van een derde van belang, terwijl dat objectief bezien toch niets uitmaakt voor de vraag of 

het bestek voldoende duidelijk is en alle relevante informatie bevat. Het grote verschil met het eerdere 

vonnis is dat in die eerdere casus er een zittende leverancier was die wel over de in het bestek 

ontbrekende essentiële informatie beschikte, terwijl in de onderhavige casus er geen zittende 

leverancier is (zie r.o. 4.17), maar dat verschil komt niet aan de orde in r.o. 4.10 waarin beide casus 

worden vergeleken.  

Van groot belang is dat er niet minder dan acht inschrijvingen zijn ontvangen (zie r.o. 2.12): dan wordt 

het wel erg lastig om aannemelijk te maken dat als gevolg van het ontbreken van essentiële informatie 

in het bestek het onmogelijk is om een concurrerende inschrijving te doen (zie r.o. 4.19). Het is dus 

alleszins te begrijpen dat de vordering wordt afgewezen.  

 

De lezer zal zich met mij verbaasd hebben over het feit dat riolen blijkbaar kunnen inspireren tot een 

omvangrijk vonnis van niet minder dan 15 pagina's. Wanneer de voorzieningenrechter zich had 

beperkt tot de juridisch relevante vragen en antwoorden, had het gemakkelijk in de helft gekund. 
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OMOP-bestekken spelen een steeds belangrijker rol in de Spoor-, Grond-, Weg- en Waterbouw. Om 

die reden heeft het CROW een nieuwe versie van een RAW-raamovereenkomst ter vervanging van de 

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) ter visie gelegd, waarop tot 31 mei 2014 commentaar kon 

worden gegeven. Op grond van Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit zullen aanbestedende 

diensten die RAW-raamovereenkomst, wanneer deze definitief is vastgesteld, moeten toepassen omdat 

het gaat om paritair opgestelde contractmodellen. 
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