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Annotatie bij Vzr. Rb. Zeeland - West-Brabant 11 oktober 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7758 

In een eveneens in dit nummer verschenen noot bij een vonnis van de voorzieningenrechter Noord-

Holland1 schreef ik dat bij de meervoudig onderhandse procedure het transparantiebeginsel alleen 

met betrekking tot de motiveringsplicht geldt. In het onderhavige vonnis overweegt de 

voorzieningenrechter in r.o. 4.3 daarentegen dat alle algemene beginselen "vanzelfsprekend" 

onverkort gelden. Dat is in ieder geval onjuist voor wat betreft de plicht tot transparantie vooraf, die 

er nu juist niet is wanneer een meervoudig onderhandse procedure is toegestaan en voor de overige 

aspecten van het transparantiebeginsel is dat in ieder geval niet vanzelfsprekend, gelet op de 

Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp voor de Aanbestedingswet.2 De voorzieningenrechter 

acht het in r.o. 4.8 in ieder geval niet vanzelfsprekend dat artikel 2.116 van de Aanbestedingswet 

2012 geldt bij de meervoudig onderhandse procedure. Waarom is het dan vanzelfsprekend dat 

artikel 1.12 van die wet wel zou gelden? Volgens dat artikel mogen bij een nationale aanbesteding 

buitenlandse ondernemers niet gediscrimineerd worden, wat bij de meervoudig onderhandse 

procedure nu juist wel mag. 

Het vonnis is tegenstrijdig op het geschilpunt van het toelaatbaar zijn van het doen van een beroep 

op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. In r.o. 4.5 wordt overwogen dat alleen 

onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan moeten worden vermeld in de inschrijving en 

wordt de stelling verworpen dat de winnende inschrijver haar onderaannemer in de inschrijving had 

moeten vermelden. In r.o. 4.6 wordt daarentegen overwogen dat de winnende inschrijver samen 

met haar onderaannemer over de vereiste ervaring beschikt. Volgens de Hoge Raad moet in het 

geval van een Europese aanbesteding de inschrijver die een beroep doet op de technische 

bekwaamheid van een derde altijd aantonen daadwerkelijk over de voor de uitvoering van de 

opdracht noodzakelijke middelen van de derde te kunnen beschikken, ook als daarover niets in de 

aanbestedingsstukken wordt vermeld.3 Is het dan niet vanzelfsprekend dat deze rechtsregel ook voor 

de meervoudig onderhandse procedure (en voor de procedure voor B-diensten) geldt? Eiseres heeft 

gesteld dat in de winnende inschrijving geen onderaannemer is vermeld, zodat dan ook geen 

verklaring van die onderaannemer kan zijn ingediend. De voorzieningenrechter heeft dus ten 

onrechte nagelaten te onderzoeken of het bovengenoemde oordeel van de Hoge Raad ook voor een 

meervoudig onderhandse procedure voor B-diensten geldt. 

Een fundamenteler vraag is of het beroep op een derde om te voldoen aan de geschiktheidseisen 

überhaupt wel mogelijk is bij een procedure voor B-diensten. Volgens het Hof van Justitie kan 

inderdaad de aanbestedende dienst in dat geval in de aanbestedingsstukken de toepassing van 

artikel 47 lid 2 van Richtlijn 2004/18/EG voorschrijven.4 Dat artikel vermeldt de mogelijkheid voor de 

inschrijver om een beroep te doen op de financiële draagkracht van een derde mits hij aantoont 

daadwerkelijk over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde te 

kunnen beschikken. Aangezien dit arrest in ieder geval van toepassing is op de onderhavige casus ligt 

het voor de hand aan te nemen dat ook het oordeel van de Hoge Raad van kracht is dat dit bewijs 

altijd (in de inschrijving) geleverd moet worden, ook als dit niet in de aanbestedingsstukken gevraagd 
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wordt. Het is te betreuren dat dit vonnis geen duidelijkheid schept over de exacte reikwijdte van 

deze duidelijke, maar verraderlijke rechtsregel. 
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