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Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 7 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5633 

 

Het vonnis laat een vreemde gang van zaken zien. Nadat de Alcateltermijn verstreken is, maakt een 

afgewezen inschrijver een kort geding aanhangig. De aanbestedende dienst wacht niet de behandeling 

door de voorzieningenrechter af, maar gaat in discussie met de afgewezen inschrijver en concludeert 

dat diens argumenten steekhoudend zijn. Ondertussen moet de winnaar van de aanbesteding 

tandenknarsend vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn rechten ondergraven worden, zonder de 

mogelijkheid te hebben zich te mengen in het debat.  

Wanneer de aanbestedende dienst de procedure had opgeschort, wat in ieder geval na aanhangig 

maken van een kort geding tijdens de Alcateltermijn verplicht was geweest, dan had de 

oorspronkelijke winnaar als tussenkomende partij in het (kennelijk ingetrokken) eerste kort geding 

voor haar belangen kunnen opkomen. Nu is die weg door de aanbestedende dienst op mogelijk 

onrechtmatige wijze afgesneden. Die eventuele onrechtmatigheid wordt wel in het vonnis 

gesignaleerd, want aan het slot van r.o. 4.3 overweegt de voorzieningenrechter dat er een 

schadevergoedingsplicht van de aanbestedende dienst zou kunnen voortvloeien uit de genoemde 

omstandigheden. 

De voorzieningenrechter hecht in r.o. 4.3 geen grote waarde aan de brief van de aanbestedende dienst 

waarin wordt meegedeeld dat na verstrijken van de Alcateltermijn zonder dat een kort geding 

aanhangig is gemaakt de opdracht definitief aan [A] zal worden gegund. Op zich terecht kijkt hij 

daarentegen naar de leidraad die in dat geval voorschrijft dat na de Alcateltermijn de 

Concretiseringsfase ingaat. Maar aan dat voorschrift heeft de aanbestedende dienst zich niet gehouden. 

In die leidraad staat ook (zie r.o. 2.1) dat indien niet binnen 20 dagen een kort geding aanhangig is 

gemaakt, gepasseerde Inschrijvers geen bezwaar meer kunnen maken en hun rechten verwerkt hebben. 

Het is inconsequent en naar mijn mening onjuist dat de voorzieningenrechter enerzijds wel rekening 

houdt met de bepaling in de leidraad dat na de voorlopige gunningsbeslissing niet automatisch 

definitief gegund wordt, maar anderziijds geen rekening houdt met de andere genoemde regels die in 

geval van correcte toepassing zouden hebben geleid tot afwijzen van de bezwaren van De Vlieg en 

ingaan van de Concretiseringsfase met [A].  

De oorspronkelijke gunningsbeslissing is tot stand gekomen na een rangordeparadox doordat bij het 

berekenen van de gemiddelde prijs rekening gehouden is met de ongeldige inschrijving van [B]. Die 

inschrijving was hoger dan de toegestane plafondprijs en heeft dus dat gemiddelde omhoog gehaald, 

waardoor kennelijk de prijs van De Vlieg meer dan 10% lager uitkwam dan de gemiddelde prijs. 

Wanneer de gemiddelde prijs wordt berekend zonder rekening te houden met de ongeldige prijs van 

[B], voldoet de prijs van De Vlieg kennelijk wel aan het 10% criterium.  

Omdat het vonnis gewezen is twee dagen voor het arrest HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1078, 

JAAN 2014/126 m.nt. mr. M.J. Mutsaers kon de voorzieningenrechter niet weten dat er geen 

rechtsregel is die bepaalt dat bij het vaststellen van de rangorde van de (overige) inschrijvingen geen 

rekening gehouden mag worden met ongeldige inschrijvingen. Was het vonnis dus een paar dagen 

later gewezen, dan had de voorzieningenrechter voor de lastige keuze gestaan of op grond van de tekst 

van de leidraad de prijs van [B] wel of niet had moeten worden meegenomen bij de berekening van de 

gemiddelde prijs. In die leidraad staat enerzijds in punt 6.3 dat alle ingediende offertes met elkaar 

vergeleken worden en anderzijds in punt 6.5 dat inschrijvingen die hoger zijn dan de plafondprijs 

terzijde gelegd worden. Die keuze is zonder het genoemde oordeel van de Hoge Raad niet lastig, zoals 

blijkt uit r.o. 4.4, waarin de bepaling van punt 6.3 zo wordt uitgelegd dat alleen geldige inschrijvingen 

met elkaar worden vergeleken en wordt overwogen dat vergelijking van ongeldige inschrijvingen met 

andere inschrijvingen niet te rijmen valt met het terzijdeleggen van ongeldige inschrijvingen. Volgens 

de Hoge Raad valt dit dus wel te rijmen. Consequentie van dat eerdergenoemde arrest is overigens wel 

dat de praktijk opgescheept is met de lastige keuze wanneer nu wel en wanneer nu niet rekening 

gehouden moet worden met ongeldige inschrijvingen.  
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Tot 9 mei 2014 konden aanbestedende diensten en voorzieningenrechters uitgaan van de regel dat 

ongeldige inschrijvingen nooit mogen worden meegewogen bij het bepalen van de rangorde van de 

overige inschrijvingen. Helaas is die duidelijke gedragslijn, die in het onderhavige vonnis nog wel 

gevolgd wordt, nu onmogelijk geworden en moet per geval aan de hand van de aanbestedingsstukken 

en de overige omstandigheden van het geval worden bepaald of er wel of niet rekening moet worden 

gehouden met ongeldige inschrijvingen. 

De thans in de mode zijnde methode van 'Best Value Procurement' heeft kenmerken van de 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. Immers, niet alleen lijken de 

interviews met Sleutelfunctionarissen van de inschrijvers, maar ook de gesprekken in de 

Concretiseringsfase de mogelijkheid te openen om na het indienen van de inschrijvingen te 

onderhandelen over die inschrijvingen. Het is nog maar de vraag of dit in het kader van een openbare 

of niet-openbare Europese aanbesteding toelaatbaar is. Zeker is dat het aanbestedingsrecht in geval 

van toepassing van deze methode een zeer zorgvuldige uitvoering van de procedure door de 

aanbestedende dienst eist. Het ligt voor de hand dat, als die procedure op zich al toelaatbaar is, de 

rechter in ieder geval toetst of zij wel correct is uitgevoerd. Die toets wordt helaas in het geheel niet 

toegepast in dit vonnis. In dat opzicht lijkt het vonnis op een gemiste kans voor open doel. 
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