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Annotatie bij Vzr. Rb. Noord-Holland 30 augustus 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:8245 

In deze casus komt voor het eerst een nieuwe regel aan de orde die in de Aanbestedingswet 2012 en 

in het hier van toepassing zijnde ARW 2012 is opgenomen: wanneer gekozen wordt voor het 

gunningscriterium van de laagste prijs, dan moet dat in het bestek worden gemotiveerd. De 

gemeente heeft niet alleen deze regel geschonden, maar ook de regel dat varianten alleen 

toegestaan mogen worden wanneer het EMVI-criterium wordt gehanteerd en de regel dat wanneer 

varianten toegelaten worden er minimumeisen waaraan die varianten moeten voldoen in het bestek 

moeten worden vermeld. Op zich had de gemeente de drie genoemde regels op grond van artikel 

1.22 Aanbestedingswet 2012 niet hoeven toepassen, maar dat had dan wel gemotiveerd moeten 

worden in de aanbestedingsstukken. Doordat de wettelijk verplichte motiveringen ontbreken, kon de 

gemeente alle kanten uit met het bestek. Zij had de variant ook kunnen aanvaarden en kunnen 

stellen dat zij abusievelijk vergeten was te motiveren waarom zij varianten heeft toegestaan bij het 

laagste prijs criterium en geen minimumeisen voor varianten heeft vermeld. In feite had de 

gemeente dus een welhaast onvoorwaardelijke keuzevrijheid, wat overduidelijk in strijd is met het 

Europese aanbestedingsrecht. Maar hier gaat het om een meervoudig onderhandse procedure en bij 

een dergelijke procedure gelden op grond van afdeling 1.2.4 van de Aanbestedingswet 2012 wel het 

gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, maar werkwaardig genoeg niet het 

transparantiebeginsel. Het transparantiebeginsel geldt bij de meervoudig onderhandse procedure 

niet bij de toepassing van het gunningscriterium, maar alleen met betrekking tot de plicht om de 

gunningsbeslissing te motiveren, aldus de Memorie van Toelichting.1 Op grond van de overduidelijke 

schending van het transparantiebeginsel konden de vorderingen dus niet worden toegewezen, tenzij 

de rechter had aangenomen dat de overweging in het Succhi di Frutta arrest2 dat het 

transparantiebeginsel het corollarium van het gelijkheidsbeginsel is ook bij de toepassing van het 

gunningscriterium in een meervoudig onderhandse procedure van kracht is. Men zou geneigd zijn te 

denken dat dit het geval is, aangezien de waarde van de opdracht geen relatie met deze beginselen 

heeft. Interessant is dat de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant overweegt dat alle 

algemene beginselen "vanzelfsprekend" onverkort van toepassing zijn.3 Dit lijkt mij niet juist en in 

ieder geval niet vanzelfsprekend. 

De Aanbestedingswet 2012 heeft het uitvoeren van een meervoudig onderhandse procedure voor 

gunning van een opdracht van werken voor de aanbestedende dienst niet eenvoudiger gemaakt. 

Enerzijds is een aanbestedende dienst dan verplicht het ARW 2012 toe te passen, maar anderzijds 

mag hij gemotiveerd afwijken van toepassing van een of meer voorschriften daarvan. De 

rechtsbescherming voor de afgewezen inschrijver omvat bij de meervoudig onderhandse procedure 

niet meer dan artikel 7.22.1 ARW 2012, waarin alleen maar staat dat de burgerlijke rechter bevoegd 

is. Dat biedt de afgewezen inschrijver weinig steun, met name wanneer de opdracht meteen 

definitief gegund is, zoals in de onderhavige casus gebeurde. Doordat er geen wettelijke 

opschortende termijn is, kan de inmiddels gesloten overeenkomst niet vernietigd worden. Bij een 

Europese aanbesteding kan de rechter alleen ingrijpen in een na de opschortende termijn gesloten 

overeenkomst wanneer de aanbestedende dienst misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt door met 

                                                           
1 Kamerstukken II 2009-2010, 32440, p. 15 
2 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 P (Commissie/CAS Succhi di Frutta), nr. 111. 
3 JAAN 2013/217, r.o. 4.3. 
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miskenning van fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht de overeenkomst aan te 

gaan.4 Het is de vraag of deze strenge toets bij een meervoudig onderhandse procedure ook geldt. 

Het vonnis is in zoverre helaas weinig verhelderend doordat het op geen van de rechtsvragen die de 

casus oproept een antwoord geeft. 
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4 Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6838, r.o. 4.16. 
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