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Noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:479, JAAN 2015/63 
 
De inkt van mijn annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, JAAN 2015/35 was nog 
maar net droog of het Hof 's-Hertogenbosch maakt met het onderhavige arrest een grote sprong 
voorwaarts ten opzichte van de 17 mei arresten1 van het Hof Den Haag die tot nu toe het 
toetsingskader vormen voor de vraag of in een kort geding kan worden ingegrepen in een inmiddels 
gesloten overeenkomst. Volgens die arresten kan dat slechts in drie gevallen: 1. de aannemelijkheid 
dat in een bodemprocedure op een van de drie gronden van art. 4.15 Aanbestedingswet 2012 een 
vernietiging zal worden uitgesproken; 2. misbruik van bevoegdheid en 3. nietigheid ex art. 3:40 BW 
op andere gronden dan schending van de beginselen van het aanbestedingsrecht. In het onderhavige 
arrest oordeelt het Hof 's-Hertogenbosch in r.o. 4.7.4 - wie had dat durven voorspellen? - dat de drie 
gronden voor vernietiging van art. 4.15 Aanbestedingswet  2012 niet limititatief zijn. Dat is zonder 
meer een baanbrekend oordeel met grote gevolgen voor de praktijk.  
 
Iets vergelijkbaars was al eerder overwogen door het Hof Amsterdam in zijn arrest van 17 augustus 
2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN5585, waar in r.o. 4.3 wordt overwogen dat de drie 
vernietigingsgronden niet ‘in die zin limitatief zijn, dat de rechter in andere gevallen niet tot aantasting 
van de overeenkomst kan overgaan’. Het Hof ’s-Hertogenbosch gaat hier mijns inziens een grote stap 
verder door te overwegen dat de opsomming van de drie vernietigingsgronden van art. 4.15 
Aanbestedingswet 2012 niet limitatief is. Met andere woorden, er kunnen naast die drie 
vernietigingsgronden nog andere vernietigingsgronden bestaan.  
 
Procesadvocaten die veel optreden voor afgewezen inschrijvers zullen smullen van deze  mogelijkheid 
om de belangen van hun cliënten te dienen. Aanbestedende diensten, voor wie het zonder dit arrest 
toch al moeilijk genoeg was om tussen de gevaarlijke klippen van kort geding en spoedappel te zeilen, 
krijgen het nu nog veel zwaarder. Want net als in het door het Europese Hof van Justitie aangehaalde 
arrest Fastweb2 zal nu van groot belang worden om te beoordelen of de aanbestedende dienst 
'zorgvuldig handelde en van mening kon zijn dat daadwerkelijk' de overeenkomst met de winnende 
inschrijver gesloten mocht worden na een gewonnen kort geding. Die toets is natuurlijk buitengewoon 
lastig en een positieve uitkomst ervan biedt de aanbestedende dienst weinig zekerheid, aangezien 
zowel in appel van het kort geding als in een bodemprocedure de rechter zou kunnen oordelen dat de 
aanbestedende dienst bij het aangaan van de overeenkomst niet zorgvuldig heeft gehandeld. 
 
De motivering van het hof in r.o. 4.7.4 is eenvoudig: art. 2 lid 7 Richtlijn 89/665/EEG luidt als volgt: 
‘Behalve de gevallen waarin art. 2 quinquies tot en met 2 septies voorzien, worden de gevolgen van de 
uitoefening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bevoegdheden voor een na de gunning van een 
opdracht gesloten overeenkomst, door het nationale recht bepaald.’ Die bevoegdheden behelzen kort 
samengevat a) voorlopige maatregelen te nemen om de beweerde inbreuk ongedaan te maken, b) een 
onwettig genomen besluit nietig te verklaren en c) schadevergoeding toe te kennen. Art. 2 quinquies 
lid 1 bevat de drie gronden voor vernietiging die in art. 4.15 Aanbestedingswet 2012 zijn 
geïmplementeerd. Het hof redeneert nu, dat het nationale recht dus kan bepalen wat de gevolgen van 
een onwettig genomen gunningsbesluit voor de gesloten overeenkomst zijn. Aangezien in Nederland 
de rechtsbescherming civielrechtelijk is, kan er geen sprake zijn van vernietiging van een 
gunningsbesluit, zodat bevoegdheid b) dus niet kan worden uitgeoefend. Het hof neemt kennelijk aan 
dat bevoegdheid a), het nemen van voorlopige maatregelen, kan worden uitgeoefend en dat volgens 
het Nederlandse recht dit tot gevolg kan hebben dat de onwettig gesloten overeenkomst later in een 
bodemprocedure wordt vernietigd. Het belangrijkste oordeel van het hof betreft mijns inziens dus niet 
de uitleg van de richtlijn, maar de uitleg van het Nederlandse recht. Volgens dit Nederlandse recht is 
een overeenkomst niet alleen op grond van de in art. 4.15 Aanbestedingswet 2012 genoemde drie 
gronden vernietigbaar, maar ook ‘indien sprake is van andere schendingen van beginselen en regels 
van aanbestedingsrecht’.  
                                                             
1 Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4365 en ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5659. 
2 HvJ EU 11 september 2014, C-19/13, r.o. 50. 
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Met dit oordeel maakt het Hof ’s-Hertogenbosch zoals ik hierboven al aangaf een grote sprong 
voorwaarts in de richting die de eerdergenoemde 17 mei arresten van het Hof Den Haag aangeven. Die 
arresten maken het mogelijk in te grijpen in de gesloten overeenkomst wanneer er sprake is van 
schending van fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht. Het Hof ’s-Hertogenbosch 
verbindt aan die regel nu de – eigenlijk volkomen logische - consequentie dat na dat ingrijpen in appel 
van een kort geding er in een bodemprocedure een vernietiging op andere gronden dan genoemd in art. 
4.15 Aanbestedingswet 2012 kan worden uitgesproken. Daarmee vult het hof een leemte die de 17 mei 
arresten open lieten door niet te zeggen wat er na het ingrijpen in de gunningsbeslissing moet 
gebeuren. In die zin biedt het onderhavige arrest voor alle partijen nu in ieder geval duidelijkheid over 
de te volgen procedure. De afgewezen inschrijver die een kort geding in eerste aanleg verliest en 
geconfronteerd wordt met een daarna gesloten overeenkomst met de winnaar kan dus in een 
bodemprocedure vernietiging van de overeenkomst vorderen. Hij doet er daarnaast goed aan om 
tevens schorsing van de uitvoering van die overeenkomst te vorderen in een spoedappel om te 
voorkomen dat de vernietiging de facto geen gevolgen met zich brengt omdat de overeenkomst 
voltooid is en niet meer ongedaan gemaakt kan worden.  
 
Wat betreft de inhoud van het geschil volgt dit arrest precies de regels van de wet. Volgens art. 2.75 
Aanbestedingswet 2012 mogen de technische specificaties niet leiden tot ongerechtvaardigde 
belemmeringen in de openstelling van de opdracht voor mededinging. Getoetst moet daarom worden 
of de belemmering die het gevolg is van het voorschrijven van de TDMA-techniek gerechtvaardigd is. 
In r.o. 4.7.3 overweegt het hof dat hiervan geen sprake is. De belangrijkste grond voor die overweging 
is dat de aanbestedende dienst geen duidelijke motivering voor de keuze van de TDMA-techniek heeft 
gegeven in de fase van de aanbesteding. Wel wordt die motivering gegeven in de conclusie van 
antwoord en dat is naar mijn stellige overtuiging te laat, omdat inschrijvers wier oplossing uitgesloten 
wordt in de technische specificaties er recht op hebben te weten of zij enige kans maken om hiertegen 
in rechte op te komen. Het hof laat dit helaas in het midden met de overweging ‘Voor zover deze 
verwijzing al niet gepasseerd moet worden als te laat’. Dit heeft dan wel als voordeel dat het hof die 
(volgens mij dus tardieve) motivering inhoudelijk beoordeelt en concludeert dat op voorhand 
onvoldoende vaststaat dat de TDMA-technologie beter is. Omdat een deskundigenbericht dat hier 
uitsluitsel kan geven niet past bij de aard van het kort geding wordt geconcludeerd dat er sprake is van 
ongerechtvaardigde belemmeringen. Met andere woorden, de bewijslast om aannemelijk te maken dat 
er sprake is van gerechtvaardigde belemmeringen ligt bij de aanbestedende dienst, zodat de inschrijver 
kan volstaan met te stellen dat er sprake is van ongerechtvaardigde belemmeringen. Ook op dit punt is 
het onderhavige arrest dus van groot belang voor de praktijk. 
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