
   
 

www.chenadvies.nl 1 

Gepubliceerd in JAAN 2014/134 

 

Annotatie bij Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 27 mei 2014 en 2 juni 2014, 

ECLI:NL:RBZWB:2014:3579 en ECLI:NL:RBZWB:2014:3962 

 
Opmerking vooraf: om het eerste vonnis in samenhang met het herstelvonnis te kunnen begrijpen moet men zich 

realiseren dat de indeling in percelen die in r.o. 3.1 van het eerste vonnis genoemd wordt, later is gewijzigd: 

perceel 1A is perceel 1 geworden, perceel 1B is perceel 4 geworden en de percelen 2A en 2B zijn samengevoegd 

tot perceel 2 (maar worden nog wel afzonderlijk besproken). Verder blijkt uit het herstelvonnis dat de 

belangenafweging in r.o. 4.7.3 van het eerste vonnis tot een verkeerde conclusie heeft geleid en de vordering van 

perceel 1 dient te worden afgewezen, terwijl de vordering van perceel 2 juist dient te worden toegewezen.  

 

Bij het opstellen van specificaties van geavanceerde standaard producten is het bijna niet te vermijden dat 

bepaalde leveranciers worden gediscrimineerd, ook niet wanneer die specificaties - zoals verplicht is volgens art. 

2.76 lid 1 sub b Aanbestedingswet 2012 - in termen van prestatie-eisen en functionele eisen worden 

geformuleerd. Dat geldt met name voor zuiver binaire eisen, zoals in casu de eis dat bij portofoons de DMR 

techniek wordt toegepast. Elke zuiver binaire eis zal het aantal geschikte typen producten ongeveer halveren, 

zodat met 5 binaire eisen er nog slechts ca. 3% van de op de markt leverbare typen zijn die aan die eisen 

voldoen.  

De lezer is misschien verbaasd over de term "zuiver binaire eisen", want is niet elke eis per definitie binair? 

Inderdaad is elke eis binair in de zin dat er wel of niet aan voldaan wordt, maar sommige eisen zijn minder binair 

dan andere eisen doordat zij in wezen omzettingen zijn van een glijdende schaal in twee deelgebieden. Te 

denken valt aan de eis dat het gewicht van een portofoon maximaal 500 gram bedraagt. Aan die eis kan op vele 

manieren voldaan worden, terwijl aan de eis van de DMR techniek alleen voldaan kan worden door die techniek 

aan te bieden. 

Een belangrijke uitzondering op het verbod tot discriminatie staat in art. 2.76 lid 5 Aanbestedingswet 2012: het is 

wel toegestaan om (onder meer) naar een bijzondere werkwijze te verwijzen wanneer dit door het voorwerp van 

de opdracht gerechtvaardigd is. De voorzieningenrechter toetst in de onderhavige casus de keuze voor de DMR 

techniek in perceel 1 echter niet aan dit artikel, maar aan het algemene verbod tot discriminatie van art. 2.75 lid 2 

Aanbestedingswet 2012 (zie r.o. 4.4.3). Dat is een interessante gedachtensprong omdat op grond van dat artikel 

het belang van potentiële inschrijvers die belemmeringen ondervinden centraal staat, terwijl bij de toets aan art. 

2.76 lid 5 het voorwerp van de opdracht centraal staat. Voor die inschrijvers is het uiteraard van groot belang dat 

zij voldoende tijd krijgen om hun producten aan te passen aan de eisen van het bestek. Omdat daarvoor niet 

voldoende tijd was gegeven overweegt de voorzieningenrechter in het slot van r.o. 4.4.3 dat dit een schending 

van het proportionaliteitsbeginsel oplevert en de vordering met betrekking tot perceel 1 toewijsbaar is. 

Dat het toetsen van discriminerende specificaties aan art. 2. 76 lid 5 Aanbestedingswet 2012 een totaal andere 

benadering oplevert, is te zien aan het arrest Hof 's-Gravenhage 17 augustus 2010, 

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN4177. In die casus wordt de toelaatbaarheid van een discriminerende eis getoetst aan 

het voorwerp van de opdracht en impliciet daarmee ook aan het belang van de aanbestedende dienst om die eis te 

stellen. Het hof overweegt in r.o. 12 dat er een objectieve rechtvaardiging voor de litigieuze eis bestaat en dat 

deze eis in een redelijke verhouding staat tot het daarmee nagestreefde doel. Met dit tweede deel van die 

overweging anticipeert het hof op het proportionaliteitsbeginsel dat in art. 1.10 Aanbestedingswet 2012 is 

opgenomen. 

Dit levensgrote verschil in benadering is van groot belang voor de praktijk: de eiser in kort geding doet er goed 

aan te benadrukken dat getoetst moet worden aan art. 2.75 lid 2, terwijl de aanbestedende dienst juist zou moeten 

aandringen op toetsen aan art. 2.76 lid 5. De rechter heeft vervolgens een gemakkelijke keus doordat hij de 

vordering kan toewijzen op grond van de eerstgenoemde toets en kan afwijzen op grond van de tweede. In wezen 

maakt de rechter wanneer hij voor deze tweesprong staat een belangenafweging: schat hij het belang van de 

aanbestedende dienst hoger in, dan zal hij oordelen dat er een objectieve rechtvaardiging voor de 

discriminerende eis is, terwijl wanneer hij het belang van de eiser hoger inschat hij zal oordelen dat het 

proportionaliteitsbeginsel is geschonden. Uiteraard kan het ook anders, maar dit lijkt dogmatisch de meest 

zuivere aanpak. 

De beoordeling van de vordering met betrekking tot perceel 2 in r.o. 4.5.2 is zeer rommelig. Eiseressen stellen 

dat de technische specificaties van de bedienterminal in strijd zijn met art. 2.76 lid 5. De voorzieningenrechter 

onderzoekt echter niet of die specificaties inderdaad discriminerend zijn en zo ja of dit gerechtvaardigd wordt 

door het voorwerp van de opdracht. In plaats van die toets van art. 2.76 lid 5 onderzoekt de voorzieningenrechter 

of de koppeling van percelen 2A en 2B gerechtvaardigd is en concludeert hij in r.o. 4.5.3 dat dit het geval is. De 

toelaatbaarheid van de samenvoeging van twee percelen had beter getoetst kunnen worden aan art. 1.5 

Aanbestedingswet 2012, dat onnodig samenvoegen van opdrachten verbiedt. In het vonnis Vzr. Rb. Midden-
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Nederland 22 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5763, JAAN 2014/24 m.nt Chen, oordeelt de 

voorzieningenrechter in een sterk op de onderhavige casus lijkende situatie vreemd genoeg dat er helemaal geen 

sprake is van samenvoegen. De Commissie van Aanbestedingsexperts overweegt in een andere vergelijkbare 

casus overigens dat nadat gemotiveerd is dat samenvoeging van twee onderdelen van de opdracht niet onnodig 

is, de aanbestedende dienst conform art. 1.5 lid 3 nog moet motiveren waaarom hij splitsing in percelen niet 

passend acht.1 Dit alles komt helaas niet aan de orde in de onderhavige casus. 

Na de tussenconclusie dat de samenvoeging van percelen 2A en 2B gerechtvaardigd is, overweegt de 

voorzieningenrechter dat eiseressen onvoldoende tijd hebben gekregen om een bedienterminal te ontwikkelen, 

zodat hij in wezen conform art. 2.75 lid 2 oordeelt dat er een ongerechtvaardige belemmering van de 

mededinging heeft plaatsgevonden, op grond waarvan de vordering toewijsbaar is. De overweging dat het 

wijzigen van een knock-out eis een ruimere aanpassing van de termijn vergt, had wellicht beter gebaseerd 

kunnen worden op het arrest HvJ EU 10 mei 2012, C0368/10 (Commissie/Nederland), r.o. 55, waarin het Hof 

overweegt dat het niet toelaatbaar is de technische specificaties in de nota van inlichtingen te wijzigen, zodat een 

belangenafweging hier achterwege gelaten had kunnen worden.  

Bij perceel 4 wordt met betrekking tot het onderdeel levering van intrinsiek veilige portofoons vreemd genoeg 

getoetst aan de drempelwaarde voor leveringen. Het gaat hier niet om een perceel dat op grond van de 

percelenregeling onderhands gegund wordt, maar om een perceel van een Europese aanbesteding waarvan de 

totale waarde boven de drempelwaarde ligt. In een dergelijk geval zijn uiteraard op ieder onderdeel van de 

opdracht de delen 1 en 2 van de Aanbestedingswet 2012 volledig van toepassing. Een dergelijk 

'schoonheidsfoutje' is met het uiterst complexe aanbestedingsrecht natuurlijk snel gemaakt. 

Het slot van het vonnis, de belangenafweging in r.o. 4.7, is ook interessant. Allereerst natuurlijk wegens de 

fundamentele vraag of er nog ruimte is voor een belangenafweging nadat een schending van het 

aanbestedingsrecht is vastgesteld. Pijnacker Hordijk schrijft hierover het volgende:2 

"In beginsel kan deze belangenafweging ertoe leiden dat een schending van het aanbestedingsrecht in kort 

geding wordt gesauveerd. Aangezien een effectieve rechtsbescherming in aanbestedingszaken staat of valt met 

de mogelijkheid in kort geding tegen schendingen van het aanbestedingsrecht op te komen, dient de 

voorzieningenrechter ons inziens in de regel de belangen van de benadeelde gegadigde, resp. inschrijver zwaar te 

laten wegen." 

Het is duidelijk dat het belang van het ter beschikking hebben van goede communicatiemiddelen voor de 

aanbestedende dienst zeer groot is en daarom is te begrijpen dat de voorzieningenrechter dit belang hoger inschat 

dan het belang van eiseressen. Verwarrend is dat bij de beoordeling of er sprake is van schending van het 

aanbestedingsrecht het belang van de aanbestedende dienst ook al een grote rol gespeeld heeft en er in wezen een 

eerdere belangenafweging heeft plaatsgevonden die tot de tegenovergestelde conclusie heeft geleid. Het lijkt 

zuiverder om, nadat die belangenafweging ten gunste van de eiseressen is afgerond, niet nogmaals een algemene 

belangenafweging uit te voeren, dan wel in het kader van die eerdere belangenafweging de vordering af te 

wijzen. 

Alles overziend is duidelijk dat het vonnis handelt over een voor de praktijk zeer belangrijke problematiek, 

waarin art. 1.5, 2.75 lid 2 en 2.76  lid 5 Aanbestedingswet 2012 centraal staan. Helaas levert het vonnis geen 

enkele bijdrage aan de interpretatie van die artikelen, doordat het de systematiek van de wet niet volgt en de 

lezer in een doolhof plaatst waarin elke uitweg een doodlopend pad lijkt te zijn. 

 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
1 Commissie van Aanbestediingsexperts 23 januari 2014, Advies 43, randnr. 6.10. 
2 E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van Nouhuys, Aanbestedingsrecht, 4e druk, Sdu 2009, p. 623. 
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