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Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 22 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5763 

In het eerste vonnis waarin het clusterverbod, dat met de invoering van de Aanbestedingswet 2012 

van kracht is geworden, aan de orde komt, is de kernvraag: wat is clusteren? Artikelen 1.5 en 1.10 

Aanbestedingswet 2012 spreken over 'samenvoegen'. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was 

samenvoegen niet verboden, maar werd slechts bepaald dat bij de beslissing omtrent het 

samenvoegen van opdrachten gelet moet worden op de marktverhoudingen op de relevante markt. 1 

In het belang van het MKB is het wetsvoorstel gewijzigd en is thans onnodig samenvoegen verboden.  

In de memorie van toelichting is geen definitie van 'samenvoegen' te vinden. De Gids 

Proportionaliteit onderscheidt vier vormen van samenvoegen (en gebruikt de term 'clusteren' als 

synoniem voor samenvoegen): 

1. Gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst; 

2. Gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten; 

3. Ongelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst volgtijdelijk; 

4. Ongelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst tegelijkertijd.2 

De Gids noemt niet de vijfde vorm die op grond van deze indeling bestaat: ongelijksoortige 

opdrachten door verschillende aanbestedende diensten tegelijkertijd. Bij het beantwoorden van de 

voorvraag of er sprake is van clusteren, komt het onderscheid tussen deze vijf vormen van clusteren 

in dit vonnis helaas niet aan de orde.  

In 4.3 overweegt de voorzieningenrechter dat eiseres Xafax stelt dat er sprake is van "onnodig 

samenvoegen van twee zelfstandige opdrachten". De andere partijen voeren het verweer dat er 

sprake is van één enkele opdracht (r.o. 4.4). De voorzieningenrechter overweegt achtereenvolgens 

dat aannemelijk is gemaakt dat de Universiteit behoefte heeft aan geïntegreerde multifuncitonals 

met betaalfunctionaliteit, te leveren door één contractspartij (r.o. 4.11), dat naar die geïntegreerde 

totaaloplossing vraag is in de markt en dat die oplossing - in potentie - ook door Xafax wordt 

aangeboden. Op grond van deze twee overwegingen concludeert de voorzieningenrechter dat er 

sprake is van één enkele opdracht, zodat het clusterverbod niet van toepassing is (r.o. 4.14).  

Hierna volgt in r.o. 4.14 een overweging ten overvloede: 'De enkele omstandigheid dat het mogelijk is 

om afzonderlijke functionaliteiten [...] als afzonderlijke opdrachten in de markt te zetten zodat het 

midden- en kleinbedrijf rechtstreeks op deze opdrachten kan inschrijven, leidt er niet toe dat een 

aanbestedende dienst hiertoe ook verplicht is als zij uitdrukkelijk geen meerdere contractspartijen 

wenst.' Met deze overweging doet de rechter een uitspraak over het tweede deel van de primaire 

vordering waarin geëist wordt dat de aanbestedende dienst het Betaalsysteem als separaat perceel 

aanbesteedt. Nadat de eis om de procedure te staken was afgewezen omdat er geen sprake is van 

schending van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012, kon dat tweede deel van de primaire vordering 

logischerwijs niet meer aan de orde komen. Toch doet de rechter daar een uitspraak over, waarmee 

hij lijkt te willen zeggen dat MKB-bedrijven niet te snel moeten aannemen dat er een plicht zou zijn 

om kleine percelen afzonderlijk aan te besteden zodra dat mogelijk is. Dat lijkt echter een contra 

legem gegeven oordeel, want er is immers een wettelijke plicht om opdrachten te splitsen in 

                                                           
1 Kamerstukken II, 32 440, nr. 2. 
2 Gids Proportionaliteit, Stcrt. 2013, nr. 3075, p. 16. 
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percelen, tenzij dat niet passend wordt geacht.3 Die plicht tot splitsing is er uiteraard niet wanneer 

dat niet mogelijk is, maar als het wel mogelijk en passend is, zal de aanbestedende dienst een 

opdracht moeten splitsen in meerdere percelen, waaruit vanzelfsprekend de plicht voortvloeit om 

die percelen afzonderlijk aan te besteden.  

Bewust of onbewust heeft de voorzieningenrechter in de hierboven geciteerde overweging een 

uitleg gegeven aan het begrip 'passend': als de aanbestedende dienst uitdrukkelijk geen meerdere 

contractspartijen wenst kan hij volgens dit ongelukkige vonnis poneren en motiveren dat hij splitsing 

in percelen niet passend acht, waarmee het splitsingsgebod van de baan is. Die uitleg van het woord 

'passend' in artikel 1.5 lid 3 Aanbestedingswet 2012 is echter, wanneer zij niet in strijd is met de 

letter van de wet, in ieder geval wel in strijd met de geest van de wet. Die uitleg is trouwens ook 

tautologisch, omdat de aanbestedende dienst dan in wezen de volgende motivering hanteert: "ik 

wens niet met meerdere partijen te contracteren en daarom vind ik splitsing niet passend". Met 

andere woorden: "omdat ik niet wens te splitsen, vind ik splitsing niet passend." 

In r.o. 4.14 overweegt de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van samenvoegen onder de 

volgende twee voorwaarden: 

1. Er is aan de vraagzijde van de markt behoefte aan de leveringen of diensten in de vorm van 

één totaaloplossing; 

2. Er is aan de aanbodzijde van de markt sprake van het aanbieden van die totaaloplossing. 

Hoewel dat niet expliciet in het vonnis vermeld wordt, ligt het voor de hand aan te nemen dat de 

twee genoemde voorwaarden cumulatief zijn. Omdat er onder die voorwaarden überhaupt geen 

sprake is van samenvoegen van opdrachten komt de rechter helaas niet meer toe aan de vraag hoe 

de term 'onnodig' moet worden uitgelegd. Dat had gekund wanneer eiseres gesteld zou hebben dat 

het samenvoegen van levering van papier met de overige onderdelen van de opdracht onnodig is. 

Maar kennelijk kon of wilde Xafax bij deze aanbesteding geen papier leveren. Het verweer dat het 

integreren van systemen lastig is wanneer die systemen door twee verschillende partijen worden 

geleverd had dan niet gevoerd kunnen worden. Dat integreren (het bouwen van een zogenaamde 

interface) is inderdaad bij ICT-systemen vaak een lastige opgave die regelmatig tot grote problemen 

leidt. 

Niemand zal echter durven beweren dat het gebruik van papier van de ene leverancier (mits van de 

juiste kwaliteit) tot problemen zal leiden in multifunctionals van een andere leverancier. Afsplitsing 

van een perceel met levering van papier was hier in ieder geval dus mogelijk geweest. Met ziet dan 

ook wel aanbestedingen waar uitsluitend om levering van papier wordt gevraagd.4 Bij dergelijke 

aanbestedingen gaat het vaak om zeer grote hoeveelheden die zich op het eerste gezicht lijken te 

lenen voor splitsing in percelen. In de in voetnoot 4 genoemde casus bijvoorbeeld ging het om een 

groot aantal scholen die gezamenlijk papier inkochten. Een duidelijk voorbeeld van de tweede vorm 

van samenvoegen van de Gids Proportionaliteit: gelijksoortige opdrachten van verschillende 

aanbestedende diensten. In de onderhavige casus zou men op het eerste gezicht denken dat er 

sprake is van ongelijksoortige opdrachten die tegelijkertijd binnen één aanbestedende dienst worden 

aanbesteed, maar omdat de rechter tot het ongelukkige oordeel komt dat er geen sprake is van 

samenvoegen, komt hij aan de rechtsvragen die de Gids Proportionaliteit oproept niet toe. 

                                                           
3 Artikel 1.5 lid 3 Aanbestedingswet 2013. 
4 Bijvoorbeeld in Hof 's-Gravenhage 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5659.  
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Het was binnen de systematiek van de wet beter geweest wanneer de rechter bij het afwijzen van de 

vorderingen één van de onderstaande twee redeneringen had gevolgd: 

1. Er is wel sprake van samenvoegen, maar geen sprake van onnodig samenvoegen, zodat er 

geen sprake is van schending van artikel 5 Aanbestedingswet; 

2. Toewijzing van de vorderingen komt neer een gebod tot splitsing, maar wanneer de 

aanbestedende dienst met steekhoudende argumenten gemotiveerd die splitsing niet 

passend acht, dan hoeft hij niet te splitsen en kunnen de vorderingen niet worden 

toegewezen. 

In het eerste geval hadden de verweren van de Universiteit, Ricoh en Xerox gelezen kunnen worden 

als argumenten waarom samenvoegen van levering van multifunctionals en levering van 

betaalsystemen nodig is. In het tweede geval had het verweer van de Universiteit (maar niet van 

Ricoh en Xerox) gebruikt kunnen worden om tot het oordeel te komen dat de Universiteit terecht 

splitsing van de opdracht in dit geval niet passend heeft geacht. Nu is het vonnis vlees noch vis en 

bevat het de onbegrijpelijke overweging dat er helemaal geen sprake zou zijn van samenvoegen.  

Het is toch al lastig om het begrip 'samenvoegen' te definiëren, met name in geval van homogene 

leveringen en het vonnis maakt dat definiëren nog lastiger. Wanneer een gemeente vraagt om 

levering van 6 dienstauto's, is er dan sprake van samenvoeging en zo ja, gaat het dan om 2 leveringen 

van 3 auto's of om 3 leveringen van 2 auto's? Het voorbeeld laat zien dat bij homogene leveringen 

het begrip splitsing erg gemakkelijk uitgelegd kan worden. Bij niet-homogene opdrachten speelt het 

omgekeerde: hier is meestal gemakkelijk te zien dat er sprake is van samenvoeging, terwijl een 

zinvolle splitsing hier veelal juist erg lastig is. De bouw van een stadhuis zou men in theorie kunnen 

splitsen in sloop, grondwerk, heien, betonstorten, bouw van het casco, technische installaties, 

stucwerk, schilderwerk, enz. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet en laat men het aan de 

hoofdaannemer over om naar eigen inzicht de opdracht te verdelen over onderaannemers. Voor het 

beantwoorden van de belangrijke vraag wat er precies onder samenvoegen moet worden verstaan is 

dit vonnis helaas alleen maar verwarrend. Aanbestedende diensten worden door dit vonnis op het 

verkeerde been gezet, doordat zij wellicht over het hoofd zouden kunnen zien dat de eerste vraag 

die zij moeten beantwoorden wanneer zij opdrachten samenvoegen luidt: is dat wel nodig? 
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