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Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 9 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1827 

NEN normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften, ook niet wanneer bijvoorbeeld het 

Bouwbesluit daarnaar verwijst. Aldus het arrest van de HR van 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393. 

Uit dat arrest blijkt ook dat NEN normen niet gratis ter beschikking moeten worden gesteld. Uw 

annotator heeft dus de aardige som van € 117 moeten betalen om de NEN 2443:2013 norm waar dit 

vonnis om draait aan te schaffen.  

De kern van het vonnis is te vinden in r.o. 4.5 waarin de voorzieningenrechter vaststelt dat uit de 

grafiek in de NEN norm niet duidelijk blijkt welk maximum hellingpercentage heeft te gelden voor de 

in te dienen ontwerpen en dat de gemeente derhalve aan eiseres de norm op dit punt had moeten 

verduidelijken. Hierna zal worden betoogd dat dit oordeel correct is. In het dictum vaardigt de 

voorzieningenrechter echter een zeer merkwaardig gebod uit, namelijk dat de gemeente de 

inschrijvingen moet herbeoordelen, kennelijk met buiten beschouwing laten van de onduidelijke eis.  

Dat is een zeer vergaand gebod, omdat het de twee meest voor de hand liggende oplossingen van het 

probleem onmogelijk maakt: 1. verduidelijken van de onduidelijke eis en beide inschrijvers de 

gelegenheid bieden een nieuwe inschrijving in te dienen, of 2. staken van de procedure en overgaan 

tot heraanbesteding. Op grond van het dictum mag de gemeente de procedure wel staken, maar niet 

overgaan tot een heraanbesteding. Dat is een hoogst merkwaardige situatie die kan leiden tot een 

patstelling. 

In r.o. 4.5 overweegt de voorzieningenrechter terecht dat de gemeente de norm had moeten 

verduidelijken alvorens de gelegenheid te bieden de inschrijving aan te passen. Een voor de hand 

liggende beslissing was dus geweest de gemeente te gelasten alsnog de norm te verduidelijken en de 

inschrijvers de gelegenheid te bieden hun inschrijving desgewenst aan te passen aan de aldus 

eenduidig vastgestelde norm. Nu wordt in het dictum de NEN norm op het punt van het maximum 

hellingpercentage met één pennenstreek van tafel geveegd. Kan dat zomaar? Het antwoord op die 

vraag is nee. Dat blijkt uit twee fundamentele arresten van het Hof van Justitie EU, EVN en WIenstrom1 

respectievelijk Nordecon.2 Omdat het vonnis in r.o. 4.2 zonder voorbehoud verwijst naar het arrest 

Succhi di Frutta, moet aangenomen worden dat het gaat om een Europese aanbesteding waarop deze 

jurisprudentie van het Hof van Jusititie EU onverkort van toepassing is. 

Het arrest EVN en Wienstrom 

In het arrest EVN en Wienstrom stond de vraag centraal of het gunningscriterium 'energie uit 

hernieuwbare energiebronnen' toelaatbaar was volgens het aanbestedingsrecht. Het Hof oordeelde 

dat dit criterium niet verenigbaar is met de bepalingen in het gemeenschapsrecht betreffende 

overheidsopdrachten wanneer (onder meer) 'er geen vereisten aan zijn verbonden die het mogelijk 

maken de juistheid van de informatie in de aanbiedingen daadwerkelijk te controleren'. Vervolgens 

moest het Hof de vraag beantwoorden of indien mocht blijken dat het criterium onwettig was, de 

procedure kon worden voortgezet met ecartering van dat criterium. Daarop antwoordde het Hof dat 

in dat geval de procedure moest worden gestaakt. Van groot belang in deze casus was dat er al 

inschrijvingen waren gedaan die mede gebaseerd waren op het mogelijk onwettige criterium. Onder 

die omstandigheden is het volstrekt begrijpelijk dat het Hof oordeelde dat men die inschrijvingen niet 

mag beoordelen met buiten beschouwing laten van dat criterium.  

                                                           
1 HvJ EG 4 december 2003, C-44801, ECLI:EU:C:2003:651. 
2 HvJ EU 5 december 2013, C-561/12, ECLI:EU:C:2013:793. 
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In de onderhavige casus zijn er inschrijvingen gedaan op basis van een eis met betrekking tot het 

maximum hellingpercentage die achteraf onduidelijk blijkt te zijn. De kans is groot dat die 

inschrijvingen tot stand gekomen zijn onder verschillende veronderstellingen omtrent de inhoud van 

die eis. Daardoor wordt een eerlijke vergelijking van die inschrijvingen onmogelijk. De procedure kan 

dus niet voortgezet worden met ecartering van de onduidelijke eis. 

Het arrest Nordecon 

In het arrest Nordecon komt als eerste vraag aan de orde of het toelaatbaar is dat in het kader van een 

onderhandelingsprocedure wordt onderhandeld met inschrijvers die een inschrijving hebben 

ingediend die niet aan dwingende eisen van de technische specificaties voldoen. Het Hof oordeelt dat 

dit niet toegestaan is. Daardoor komt het Hof niet meer toe aan de vraag of de aanbestedende dienst 

tijdens de onderhandelingen na de opening van de inschrijvingen de dwingende eisen van de 

technische specificaties mag wijzigen.  Omdat alleen onderhandeld mag worden met inschrijvers die 

aan die technische specificaties hebben voldaan, bestaat er in de visie van het Hof immers geen 

noodzaak tot wijziging. Het is zeer de vraag of de aanbestedende dienst die technische specificaties na 

ontvangst van de inschrijvingen wel mag verduidelijken, want dat komt immers neer op het wijzigen 

van een onduidelijke specificatie in een duidelijke specificatie. Ook op grond van het arrest Nordicon 

kan men dus stellen dat na verduidelijking van de eis nieuwe inschrijvingen gevraagd moeten worden. 

Het arrest Nordecon is enigszins verwarrend omdat men zou kunnen denken dat het niet toegestaan 

is te onderhandelen met inschrijvers die een van de technische specificaties afwijkende inschrijving 

hebben gedaan. Wanneer alle inschrijvers in het kader van een openbare procedure, niet-openbare 

procedure of concurrentiegerichte dialoog een onregelmatige inschrijving hebben gedaan, is het 

volgens artikel 2.30 Aanbestedingswet 2012 toegestaan om een onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande aankondiging toe te passen, waarbij het mogelijk is van een aankondiging af te zien 

wanneer alle inschrijvers die een aan de formele eisen voldoende inschrijving hebben ingediend, 

worden uitgenodigd voor de nieuwe procedure. Dat is wat in de onderhavige casus is toegepast door 

de gemeente. Het arrest Nordicon zegt nu dat in het kader van die onderhandelingsprocedure, na 

ontvangst van nieuwe inschrijvingen het niet toegestaan is om te onderhandelen met een inschrijver 

die niet aan dwingende technische specificaties heeft voldaan. Het arrest verbiedt (uiteraard) niet om 

een onderhandelingsprocedure te entameren wanneer alle ontvangen inschrijvingen niet aan 

dwingende technische specificaties hebben voldaan. 

De onduidelijke NEN norm 

Op het punt van het maximum hellingpercentage is NEN norm 2443:2013 inderdaad onduidelijk. Om 

te beginnen wordt geen duidelijke definitie van het begrip 'hellingpercentage' gegeven. Deze is volgens 

punt 3.2.7 gelijk aan de 'verhouding van hoogteverschil tussen twee opeenvolgende hoogtepunten en 

de tussenliggende afstand, vermenigvuldigd met 100'. Die tussenliggende afstand kan echter op twee 

manieren gemeten worden: horizontaal en langs de hellingbaan.3 Hier had zeker een grafiek ter 

verduidelijking moeten worden opgenomen in de norm. Uit de in r.o. 2.7 geciteerde passage uit de 

norm blijkt dat het percentage afhangt van 'de beschikbare horizontale lengte'. Er moet dus gedeeld 

worden door de horizontale afstand, wat volgens Wikipedia ook de gebruikelijke methode is voor 

berekening van het hellingpercentage. 

                                                           
3 Voor de kenners: in het eerste geval berekent men de tangens van de hellingshoek, in het tweede geval de 
sinus. 

http://www.chenadvies.nl/


 
 

www.chenadvies.nl  3 
 

Uit r.o. 2.6 blijkt dat de gemeente het hellingpercentage echter heeft berekend door te delen door de 

lengte van de hellingbaan, want 2,85/21,28 = 0,1339. De gemeente heeft dus ten onrechte niet de 

horizontale afstand genomen (in welk geval de uitkomst overigens hoger dan 13,39% was geweest). 

Die horizontale afstand had berekend kunnen worden met de Stelling van Pythagoras. De lengte van 

die schuin lopende hellingbaan is het criterium dat de norm hanteert in de litigieuze grafiek, die bij de 

horizontale as vermeldt: 'lengte hellingbaan'. En wanneer men met die grafiek op basis van een 

hellingbaan van 21,28 m het maximum percentage berekent, is de uitkomst inderdaad 13,12%. 

De voorzieningenrechter constateert in r.o. 4.3 terecht dat de grafiek alleen ter toelichting wordt 

vermeld: het woord TOELICHTING staat met vette letters boven de grafiek. Hoogst verwarrend is dat 

die toelichting een aanvullende eis bevat die niet genoemd wordt in de tekst van de norm op de 

rechterpagina. Dat er geen vierde lijn in de grafiek is die begint op een hoogte van 14%, het maximum 

dat genoemd wordt in de normtekst voor openbare garages, kan op twee manieren worden uitgelegd: 

1. er geldt geen aanvullende eis voor openbare garages of 2. men is vergeten die lijn te tekenen. 

Terecht overweegt de voorzieningenrechter in r.o. 4.5 dat niet duidelijk is welke van deze twee 

interpretaties de juiste is. 

De Hoge Raad heeft op zich terecht geoordeeld dat NEN normen niet gratis ter beschikking moeten 

worden gesteld aan het publiek. Daardoor zou het Nederlands Normalisatie-instituut dat die normen 

opstelt in staat moeten zijn om te zorgen voor een hoge kwaliteit van die normen. Helaas blijkt uit de 

onderhavige casus dat die kwaliteit niet altijd optimaal is. Het voor NEN norm 2443:2013 betaalde 

bedrag van € 117 blijkt dus achteraf niet goed besteed te zijn. 
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