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30. Een lacune in de 
rechtsbescherming…
MR J.F. VAN NOUHUYS

 

Juist in aanbestedingsrechtelijke context wordt om veel 
vertrouwen van de markt in de aanbestedende diensten 
gevraagd, omdat er maar een beperkte controle op de 
feiten plaatsvindt. Het schenden van dat vertrouwen zou 
hard moeten worden bestraft in plaats van ongestraft te 
blijven. De rechterlijke macht kan op dit punt overigens 
geen verwijt worden gemaakt, omdat deze gebonden is aan 
de wetten zoals die door de wetgever worden vastgesteld. 
Ik kan mij echter voorstellen dat het voor rechters frus-
trerend moet zijn om in een geval als het onderhavige te 
moeten concluderen dat er voor de justitiabele niets kan 
worden gedaan.

Feitelijke achtergronden

Om de problematiek van de rechtsbescherming goed te 
begrijpen, is het noodzakelijk een compleet overzicht te 
geven van het tijdsverloop en de inspanningen die Trans-
vision zich heeft getroost in het kader van haar bezwaren.

In deze casus gaat het om een opdracht voor ‘speciaal 
personenvervoer over land’ (onder andere leerlingenver-
voer) van een aantal Zeeuwse gemeentes. Het betreft een 
opdracht voor twee jaar (aanvang augustus 2015) met 
verlengingsoptie tot in totaal vier jaar. De opdracht is in 
het voorjaar van 2015 openbaar aanbesteed en Transvision 
was (met onderaannemers) één van de inschrijvers.

Het onderhavige arrest is de vierde rechterlijke uitspraak 
ter zake van deze aanbestedingsprocedure. Er hebben 
achtereenvolgens een kort geding, een appel in kort geding, 
een bodemprocedure in eerste instantie en het appel dat tot 
het besproken arrest leidde, plaatsgevonden. De discussie 
tussen partijen begon echter reeds voorafgaande aan het 
eerste kort geding.

1 Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 12 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:974.

Na publicatie van de aanbestedingsprocedure begin april 
2015 heeft één van de onderaannemers van Transvision 
zich beklaagd over onder meer de onduidelijkheid van de 
gunningssystematiek. Deze specifieke klacht kwam twee 
dagen voor de inschrijvingsdatum op tafel, hetgeen tame-
lijk laat mag worden gevonden. Ofschoon de exacte klacht 
niet uit het arrest blijkt, ligt voor de hand dat het de onder-
aannemer van Transvision ging om het feit dat aanbeste-
ders volstrekt subjectief ‘kwaliteitswaarde’ toekenden aan 
de inschrijvingen.

Transvision schreef op 13 mei 2015 in op de opdracht en 
uitte kort daarna via het in de aanbestedingsdocumenten 
aangegeven klachtenloket haar klachten. Deze werden 
circa twee weken later door de aanbesteders afgewezen, 
waarna op 3  juni 2015 een gunningsbeslissing volgde. 
Transvision was volgens die gunningsbeslissing als derde 
van drie inschrijvers geëindigd. De scores van Transvision 
waren kort toegelicht. De scores van de andere inschrijvers 
waren zonder toelichting in de beslissing vermeld.

Naar aanleiding van de gunningsbeslissing volgde kenne-
lijk een e-mailwisseling tussen Transvision en de aanbeste-
ders, in welke uitwisseling op 15 juni 2015 aan de eerdere 
gunningsbeslissing als toelichting werd toegevoegd dat het 
verschil tussen haar inschrijving en de inschrijving van de 
winnende inschrijver meer dan 25% zou bedragen. Hier 
bedoelden aanbesteders naar alle waarschijnlijk het prijs-
verschil, omdat de overige scores reeds bekend waren 
gemaakt.

Op 18  juni 2015 uitte Transvision haar reeks aan klach-
ten andermaal aan aanbesteders: onduidelijke beoorde-
lingssystematiek, onnodige clustering van verschillende 
vervoersstromen, onjuiste en onvolledige motivering van 
de gunningsbeslissing en afwezigheid van zogenaamde 
Waadi-certificaten bij de winnaar. De klachten werden 
gelijktijdig aan de Commissie van Aanbestedingsexperts 

In maart 2019 is met de uitspraak van het Hof Den Bosch1 gebleken dat de rechtsbescherming in het 
aanbestedingsrecht een ernstige lacune vertoont. Dat is een kwalijke zaak. Het aanbestedingsrecht is 
namelijk in belangrijke mate op overheden is gericht en als diezelfde overheid in de rol van wetgever een 
situatie in stand laat waarbij zij niet effectief op haar verantwoordelijkheden kan worden aangesproken, dan 
ondermijnt zij het vertrouwen in het wettelijk systeem en zichzelf. \ 
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gestuurd. Deze commissie gaf aan niet in staat te zijn op 
de klachten te reageren vóór het verstrijken van de zoge-
naamde Alcateltermijn.2 De Commissie verzocht de aanbe-
steders deze termijn verlengen, hetgeen zij weigerden. In de 
tussentijd hadden zij zelf de klachten van Transvision reeds 
verworpen. Transvision zag zich genoodzaakt een kort 
geding te entameren, hetgeen op 26 juni 2015 geschiedde. 
In kort geding vorderde Transvision primair een heraan-
besteding, subsidiair een gebod tot gunning aan haar en 
meer subsidiair een gebod tot (betere) motivering van de 
gunningsbeslissing. Op 29 juli 2015 volgde het vonnis van 
de Voorzieningenrechter te Middelburg.3 In het vonnis 
werden de vorderingen afgewezen, waarna de aanbesteders 
de opdracht op 18 augustus 2015 aan de in de gunningsbe-
slissing geduide inschrijver Hala gunden. De uitvoering van 
het vervoer ving per direct aan.

Transvision ging tegen het vonnis in spoedappel en formu-
leerde achttien grieven. Samengevat was het spoedappel 
gericht op beëindiging van de gegunde overeenkomst en 
heraanbesteding, subsidiair een nieuwe, adequaat gemoti-
veerde gunningsbeslissing. Het gerechtshof was bereid het 
appel als spoedappel behandelen, hetgeen blijkt uit een 
tussenarrest d.d. 22 september 2015, in welk arrest onder 
meer werd beslist op de bezwaren zijdens aanbesteders 
tegen de spoedbehandeling.4 Op 1 december 2015 wees het 
gerechtshof zijn eindarrest.5 In dat eindarrest werd één grief 
gegrond bevonden: de motiveringsklacht. Het gerechtshof 
besliste in rechtsoverweging 6.23 dat Transvision terecht 
klaagde over de gebrekkige motivering, omdat daarin geen 
enkel inzicht werd gegeven in de kenmerken en voordelen 
van de winnende inschrijving.
Het hof verwierp daarbij het verweer dat niet meer inzicht 
gegeven kon worden in de kenmerken van de winnende 
inschrijver, omdat de procedure was ingericht als een 
zogenaamde Best Value Procurement (BVP)aanbesteding. 
‘Weliswaar is enige mate van subjectiviteit inherent aan de 
beoordeling van kwalitatieve criteria en mag vertrouwe-
lijke omgang met concurrentiegevoelige informatie van de 
Gemeenten worden verlangd, maar dat rechtvaardigt niet 
dat er in het geheel geen inzicht in de kenmerken en voor-
delen van de winnende inschrijving wordt verstrekt,’ aldus 
het hof.
Ook BVP-aanbestedingen moeten volgens het hof voldoen 
aan het beginsel van transparantie dat (onder meer) vereist 
dat de uiteindelijke beslissing zodanig wordt gemotiveerd 
dat inschrijvers de wijze van beoordeling kunnen toetsen 
en kunnen controleren of de beoordeling de gunningsbe-
slissing rechtvaardigt.

Het enkel overleggen van een puntentabel waaruit de 
scores van de twee andere inschrijvers blijken en de enkele 
(aanvullende) mededeling in de brief van 24 juni 2015 dat 

2 De termijn als bedoeld in art. 2.127 lid 1 AanbW 2012.
3 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 29 juli 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:5028.
4 Hof ’s-Hertogenbosch 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3686.
5 Hof ’s-Hertogenbosch 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4943.

de winnende inschrijver Hala voor een prijs heeft ingeschre-
ven die meer dan een euro onder de prijs lag die Transvi-
sion heeft geboden, was volgens het hof onvoldoende. Het 
hof overwoog ook dat het de uitgevoerde beoordeling niet 
(zelfs niet marginaal) inhoudelijk had kunnen toetsen en 
kwam derhalve (onder meer) om die reden niet eens toe aan 
de vraag of er door de aanbesteders getoetst was aan de al 
dan niet vooraf bekendgemaakte gunningscriteria.

Het hof maakte een belangenaf-
weging en weigerde om op basis 
van de ontoereikende motivering 
in te grijpen in de overeenkomst

Het hof oordeelde in zijn arrest in spoedappel dat het 
ontbreken van een motivering zoals aan de orde een vernie-
tigingsgrond oplevert onder de Aanbestedingswet. Voor-
uitlopend op een dergelijke vernietiging door de bodem-
rechter, zou het hof zoals door Transvision gevraagd in de 
inmiddels gegunde overeenkomst kunnen ingrijpen. Het 
hof maakte – als voorzieningenrechter – echter een belan-
genafweging en weigerde om op basis van de ontoereikende 
motivering in te grijpen in de overeenkomst. Transvision 
stond aldus met lege handen.

Transvision entameerde een bodemprocedure gericht op 
drie dingen: vernietiging van de gegunde overeenkomst, 
heraanbesteding van de opdracht voor zover die er nog 
is en schadevergoeding. Omdat er een vernietiging werd 
gevorderd, moest Transvision zowel de aanbestedende 
gemeenten in rechte betrekken, als de winnende inschrijver 
Hala. De rechtbank wees in zijn vonnis alle vorderingen 
van Transvision af: geen vernietiging van de gegunde over-
eenkomst en evenmin toewijzing van een schadevergoe-
ding.6 De rechtbank hanteerde daarvoor blijkens rechts-
overweging 6.2.4. van het arrest de navolgende redenering: 
Ofschoon de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd 
is, er derhalve geen opschortende termijn is gaan lopen en 
de aan Hala gegunde overeenkomst vernietigbaar is, is de 
gebrekkige motivering zélf niet een zodanig fundamentele 
schending van het aanbestedingsrecht dat een ingrijpen 
in de lopende overeenkomst gerechtvaardigd is. Voorts 
overwoog de rechtbank dat de belangen van de kwetsbare 
doelgroep bij continuering van de overeenkomst zwaarder 
wegen dan het belang van Transvision bij een kans tot het 
verkrijgen van de opdracht in een heraanbesteding. Voor 
wat betreft de schadevergoeding is onvoldoende van een 
causaal verband gebleken tussen de ondeugdelijke motive-
ring en de door Transivision gevorderde schade.7

6 Vonnis Rb. Zeeland-West-Brabant 28 december 2016, 
ECLI:NL:RBZWB:2016:8455 (niet gepubliceerd).

7 Uit het arrest blijkt niet exact welke schade Transvision in eerste instantie 
heeft gevorderd. Indien wordt aangenomen dat in hoger beroep hetzelf-
de is gevorderd als in eerste instantie, betrof het het positief contractsbe-
lang.
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Transvision ging in beroep, welk beroep tot het onderha-
vige arrest leidde. Andermaal vorderde Transvision vernie-
tiging en schadevergoeding. Het arrest werd op 12 maart 
2019 gewezen, circa vijf maanden voordat de gewraakte 
overeenkomst eindigde voor zo ver van de verlengings-
opties gebruik was gemaakt. Het hof wees alle grieven af, 
bekrachtigde het vonnis van de rechtbank van 28 december 
2016 en veroordeelde Transvision in de proceskosten (circa 
€ 38.500).

Bespreking van de overwegingen van het hof
Het hof neemt bij zijn overwegingen als uitgangspunt dat 
de motivering van de gunningsbeslissing ten aanzien van 
de gevorderde vernietiging onvoldoende was. Dit omdat de 
aanbestedende gemeenten zulks niet langer betwisten.8 Het 
hof concludeert op die basis dat de opschortende termijn 
als bedoeld in art. 2.127 AanbW 2012 niet is gaan lopen. 
Op dit punt volgt het hof het arrest van de Hoge Raad d.d. 
7 december 2012.9

Het hof verbetert vervolgens het vonnis van de rechtbank. 
De rechtbank overwoog namelijk dat de geconstateerde 
schending van de motiveringsplicht weliswaar maakte dat 
de overeenkomst voor vernietiging in aanmerking kwam, 
maar dat er desalniettemin geen sprake was van een funda-
mentele schending van het aanbestedingsrecht. Die redene-
ring was erg lastig te begrijpen. Áls de wetgever vernietiging 
voorschrijft in een aantal specifieke gevallen, dan impliceert 
dat dat de wetgever juist wel van mening is dat er in die 
specifieke situaties sprake is van een fundamentele schen-
ding. Dat volgt ook uit art. 4.18 AanbW 2012, welk arti-
kel de mogelijkheid geeft tóch van vernietiging af te zien 
vanwege dwingende redenen van algemeen belang. De 
rechtbank had zich tot die bepaling moeten beperken bij de 
beslissing niet tot vernietiging over te gaan.

Voorts had de rechtbank ervoor kunnen kiezen de looptijd 
van de overeenkomst te verkorten zoals bedoeld in art. 4.19 
AanbW 2012. Ten tijde van het vonnis resteerde, inclusief 
de twee jaar verlengingsopties, nog twee jaar en ruim zeven 
maanden. Door bijvoorbeeld te verbieden van de genoemde 
verlengingsopties gebruik te maken, had Transvision mee 
kunnen dingen naar een nieuwe opdracht, zónder dat de 
continuïteit van het vervoer in het geding was gekomen. 
Dat de rechtbank dit niet heeft gedaan, mag als een gemiste 
kans worden beschouwd, in het bijzonder omdat er ten 
tijde van het arrest geen reële verkorting van de overeen-
komst meer mogelijk was.

Het hof kiest een in juridisch opzicht juistere benadering 
van het vraagstuk en sluit aan bij de letterlijke tekst van 
de wet. Het hof constateert terecht dat art.  4.15 AanbW 
2012 enkel schrijft dat vernietiging volgt in geval de aanbe-
stedende dienst de opschortende termijn als bedoeld in 
art. 2.127 lid 1 AanbW 2012 niet in acht heeft genomen, of 

8 Zie r.o. 6.5.3.
9 HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233.

het vonnis in kort geding als bedoeld in art. 2.131 AanbW 
2012 niet heeft afgewacht. De argumentatie van Transvi-
sion luidt, dat omdát de gunningsbeslissing onvoldoende 
gemotiveerd was, er geen termijn is gaan lopen en derhalve 
de aanbesteders deze termijn ook niet hebben afgewacht. 
Die argumentatie wordt door het gerechtshof verworpen, 
waarbij het arrest van de Hoge Raad in de Xafax-zaak 
leidend is.10 In dat arrest heeft de Hoge Raad uitgelegd dat 
het rechtsbeschermingssysteem erop is gericht dat er rech-
terlijke toetsing in kort geding kan plaatsvinden alvórens 
de opdracht wordt gegund. Vernietiging als bedoeld in 
art.  4.15 AanbW 2012 is aldus aan de orde indien díe 
toetsing niet heeft kunnen plaatsvinden, c.q. niet is afge-
wacht. Is dat wel gebeurd, dan kan van vernietiging van 
de gegunde overeenkomst volgens de Hoge Raad enkel 
nog in bijzondere gevallen sprake zijn. Terecht ziet het hof 
dan ook geen mogelijkheid om in casu in te grijpen op de 
gegunde overeenkomst. Als vernietiging niet aan de orde 
is, is voor een alternatief dat op dezelfde leest is geschoeid 
evenmin plaats. En ook de verkorting van de looptijd als 
bedoeld in art. 4.19 AanbW 2012 is enkel mogelijk indien 
een vernietigingsgrond kan worden toegepast.

Als kortgedingrechters niet streng 
zijn ten aanzien van de motive-
ring van de gunningsbeslissing, 

verarmt de rechtsbescherming tot 
een procedurele, rituele dans

Het hof gaat ook in op de stelling van Transvision dat zij 
door het gebrek aan een adequate motivering onvoldoende 
rechtsbescherming heeft genoten.11 Op dit punt bedient 
het hof zich van een doelredenering door ‘rechtsbescher-
ming’ procedureel uit te leggen. Het hof verwerpt de argu-
mentatie van Transvision namelijk door te wijzen op het 
kort geding dat heeft plaatsgevonden en de uitgebreide 
dagvaarding (kennelijk 31 pagina’s) waarin Transvision 
heeft beschreven waarom de gunningsbeslissing onvol-
doende was gemotiveerd. Omdat op deze basis in rechte 
debat heeft plaatsgevonden en de voorzieningenrechter tot 
een oordeel is gekomen over de vraag of de gunningsbeslis-
sing zou moeten worden opgeschort, is het hof van oordeel 
dat Transvision effectieve rechtsbescherming heeft genoten. 
Procedureel valt hier niets op af te dingen, zij het dat het hof 
wel erg gemakkelijk voorbijgaat aan het feit dat Transvi-
sion zonder adequate motivering van de gunningsbeslissing 
weinig meer kan dan uitleggen waarom zij de uitslag niet 
snapt. Een meer inhoudelijk debat is bij gebrek aan infor-
matie niet mogelijk en dat staat naar de aard aan effectieve 
rechtsbescherming in de weg. Het achterliggende probleem 
is, zoals hierna zal worden besproken, dat als kortgeding-
rechters niet streng zijn ten aanzien van de motivering van 

10 HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2638.
11 R.o. 6.6.3 e.v.
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de gunningsbeslissing, de rechtsbescherming verarmt tot 
een procedurele, rituele dans.

Voor wat betreft de schadevergoeding oordeelt het gerechts-
hof enkel ten aanzien van de subsidiair door Transvision 
gevorderde, vervangende schadevergoeding (ruim €  1,1 
miljoen).12 Deze vordering is gebaseerd op enerzijds het 
onrechtmatig handelen in het kader van de voorafgaande 
marktconsultatie en anderzijds het gebrekkig motiveren 
van de gunningsbeslissing. Ik beperk me in dit commentaar 
tot de tweede grondslag. De redenering van Transvision 
luidde (zoals hiervoor ook al aan de orde is gekomen) dat 
zij door de gebrekkige motivering niet in staat was geweest 
om te controleren of de uitslag klopte. Dat klemde temeer, 
om het prijsverschil tussen Transvision en Hala zeer klein 
zou zijn. Dat impliceerde dat het kwaliteitsverschil de door-
slag had gegeven.

Het hof wees erop dat de aanbesteders in 2015 (in een brief 
en derhalve niet in de gunningsbeslissing) al hadden gesteld 
dat de inschrijving van Hala meer dan € 1 goedkoper zou 
zijn geweest en daarmee wel degelijk op prijs het verschil 
zou zijn gemaakt. Omdat Transvision volgens het gerechts-
hof niet had gesteld dat zij de aanbestedingsprocedure zou 
hebben gewonnen bij een juiste kwalitatieve beoordeling, 
nóch zou zijn gebleken dat zulks de uitkomst zou moeten 
zijn geweest, wees het gerechtshof de schadevergoeding af. 
Transvision had per saldo volgens het gerechtshof onvol-
doende onderbouwd dat zij schade had geleden door de 
onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing.

Het oordeel van het gerechtshof is procesrechtelijk van 
aard: kennelijk heeft Transvision onvoldoende aangevoerd. 
Ik vraag mij echter af of het gerechtshof in redelijkheid 
meer van Transvision had kunnen verwachten. Als de moti-
vering van een gunningsbeslissing onvoldoende is, kan naar 
de aard door een inschrijver enkel worden geconcludeerd 
dat de gepresenteerde uitslag onvoldoende is onderbouwd. 
Bij gebrek aan nadere informatie over de inschrijvingen is 
het voor de klagende inschrijver onmogelijk om te onder-
bouwen wat de juiste uitkomst zou moeten zijn geweest. 
En als klagende inschrijver aantonen dat de gunning bij 
een juiste beoordeling van de inschrijvingen aan jou zou 
zijn toegevallen, is nóg veel moeilijker. Voor toewijzing 
van een vergoeding van het positief contractsbelang zal 
derhalve in dergelijke gevallen niet vaak aanleiding zijn. 
Dit is bijvoorbeeld anders als de rangorde van de beoor-
deelde inschrijvingen niet in geschil is en de als tweede 
geëindigde inschrijver procedeert over de toepassing van de 
uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen van de winnaar. 
Dat is een discussie waarvoor geen diepgaande, inhoude-
lijke kennis van de inschrijvingen nodig is en waarvan de 
uitkomst doorgaans ook duidelijk maakt of de nummer 
twee zou hebben gewonnen.

12 R.o. 6.8.

Er heeft in casu geen debat plaatsgevonden over vergoeding 
van het negatief contractsbelang, omdat dat voor zo ver uit 
het arrest kan worden afgeleid, niet is gevorderd. Los van 
de vraag of dat belang in financieel opzicht opweegt tegen 
de proceskosten, is het wel een principiële vraag of die 
kosten niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. 
Inschrijvers doen mee op basis van de verwachting dat zij 
een afdoende gemotiveerde gunningsbeslissing ontvangen. 
En die kosten en inspanningen zijn in zekere zin voor niets 
geweest als een adequate gunningsbeslissing uitblijft.

Nadere analyse
Deze uitkomst van de procedure vraagt om een nadere 
analyse van het systeem van rechtsbescherming. De kern 
van de problematiek laat zich eenvoudig in een vraag 
samenvatten: hoe kan het dat als in drie instanties wordt 
geconcludeerd dat een gunningsbeslissing onvoldoende is 
gemotiveerd, de inschrijver die daarover terecht klaagt tóch 
met lege handen staat én ruim € 38.000 proceskosten moet 
vergoeden? Die situatie duidt op een lacune in de rechtsbe-
scherming.

Centrale rol kort geding

Voor de onderhavige casus is allereerst van belang te besef-
fen dat de rechtsbescherming in aanbestedingszaken zich 
concentreert rond het kort geding dat plaatsvindt naar 
aanleiding van de gunningsbeslissing. Ofschoon het slechts 
een voorlopig oordeel van een voorzieningenrechter betreft, 
is het feitelijk in de meeste gevallen meteen het beslissende 
oordeel. Zoals is bevestigd in het arrest van de Hoge Raad 
in de Xafax-zaak, mag er worden gegund als de voorzienin-
genrechter de vorderingen afwijst. Ook als later blijkt dat 
er aanbestedingsrechtelijk een fout is gemaakt, dan zal dat 
niet leiden tot aantasting van de gegunde overeenkomst. 
Het heeft dan ook zelden zin om in appel te gaan, omdat 
er weinig te bereiken valt. Immers, als er al gegund is en er 
niet kan worden ingegrepen, resteert een discussie over de 
proceskostenveroordeling. Ook dat blijft echter een voor-
lopig oordeel, zodat het meer voor de hand ligt om na een 
verloren kort geding in een bodemprocedure een schade-
vergoeding te vorderen.

De druk ligt derhalve op de kortgedingrechter. Vanuit 
het oogpunt dat aanbestedingen zien op opdrachten van 
(semi-)overheden die een taak te vervullen hebben die niet 
eindeloos kan worden opgeschort, is het begrijpelijk dat 
de Europese wetgever toestaat dat er direct wordt gegund 
nádat er een voorlopige toetsing heeft plaatsgevonden. Dat 
de nationale wetgever die toetsing laat plaatsvinden door 
een kortgedingrechter, mag qua vorm als een solide invul-
ling van dat systeem worden beschouwd.13

Deze zaak laat echter zien dat adequate rechtsbescherming 
in dat kort geding twee elementen vereist: 1)  voldoende 

13 Vgl. HvJ EU 9 december 2010, C-568/08 (Spijker Infrabouw-De Jonge 
Konstruktie e.a.), ECLI EU:C:2010:751.
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informatie voor de voorzieningenrechter14 en 2) een strenge 
voorzieningenrechter. En dit zijn in zekere zin communice-
rende vaten: hoe minder informatie er op tafel ligt, des te 
strenger zal de voorzieningenrechter moeten zijn ten aanzien 
van de uitlatingen en uitleg van de aanbestedende dienst. 
Immers, als de motivering van de aanbestedende dienst niet 
consistent is, maar evenmin kan worden gecontroleerd, 
dan zou de voorzieningenrechter de gunningsbeslissing 
niet moeten laten passeren. Als de voorzieningenrechter in 
casu streng zou zijn geweest, had hij geconstateerd dat de 
motivering onvoldoende was en de aanbestedende dienst 
teruggestuurd.

Juist als de rechtsbescherming aankomt op één kort geding, 
moet het systeem zijn toegesneden op het belonen van een 
adequate motivering en het afstraffen van een onvoldoende 
motivering. En dat veronderstelt, anders dan in de huidige 
praktijk veelal plaatsvindt, dat de voorzieningenrechter 
elke gunningsbeslissing afkeurt die rammelt, c.q. relevante 
informatie ontbeert. Een dergelijk pleidooi klinkt wellicht 
op het eerste gezicht onnodig streng en formalistisch, maar 
op de middellange en lange termijn hebben alle partijen 
daar belang bij. Dat kan als volgt worden toegelicht. Hoe 
beter de gunningsbeslissing is gemotiveerd, hoe kleiner de 
kans op geschillen. Immers, als de beslissing inhoudelijk 
al klopte, verandert een betere motivering daar niets aan 
en wordt de juistheid enkel pregnant(er) over het voetlicht 
gebracht. Was er inhoudelijk wel iets verkeerd, dan zal de 
foutkans afnemen als het gewoon wordt goed te motiveren.

Hoe minder informatie er op tafel 
ligt, des te strenger zal de voor-
zieningenrechter moeten zijn

En een systeem zoals ik voor ogen heb, beloont uitgebreide 
en goede motiveringen, omdat – áls er al een rechterlijke 
toetsing plaatsvindt  – deze eenvoudig door de rechter in 
stand kunnen worden gelaten. Rammelende motiveringen 
moeten in beginsel terug. Dat geeft niet alleen vertraging, 
maar leidt ook tot kosten bij de aanbesteder. Dergelijke 
kosten zijn vermijdbaar en het zou een uitstekende KPI 
(Kritieke Prestatie Indicator) voor aanbesteders zijn om 
te meten hoe vaak een rechter hen verplicht de gunnings-
beslissing opnieuw te doen. Bijkomend voordeel is dat 
in dergelijke gevallen ook een proceskostenveroordeling 
ten nadele van de aanbesteder kan worden uitgesproken, 
hetgeen een passende tegemoetkoming moet worden geacht 
in die gevallen waarin een inschrijver begrijpelijkerwijs op 
de motivering is aangeslagen.

14 Ik verwijs in dit verband ook naar mijn pleidooi om het proces-verbaal 
van aanbesteding te combineren met de gunningsbeslissing. Zie J.F. van 
Nouhuys, ‘Het proces-verbaal als hart van de gunningsbeslissing’, in: 
A.G. Bregman e.a. (red.), Eindafrekening met pepernoten, Den Haag: IBR 
2019.

De huidige praktijk kent mijns inziens te veel voorbeelden 
waarbij het –  gelet op de kwaliteit van de motivering  – 
volstrekt begrijpelijk is dat de klager zich niet heeft neerge-
legd bij de gunningsbeslissing, maar er tijdens het verloop 
van de procedure zodanig informatie en nadere toelichting 
op tafel komt dat uiteindelijk moet worden geconcludeerd 
dat de gunningsbeslissing in stand kan blijven, c.q. er geen 
reden is voor rechterlijk ingrijpen. In die situaties blijft de 
klager met de proceskosten zitten, terwijl het probleem 
is veroorzaakt door de aanbesteder. Een dergelijke situa-
tie kan enkel worden vermeden als de aanbesteder in één 
keer een adequate motivering op tafel legt en voorzienin-
genrechters streng de hand houden aan het Tele2-arrest 
van de Hoge Raad.15 In dat arrest is immers beslist dat de 
gunningsbeslissing niet meer kan worden aangevuld met 
nieuwe relevante redenen voor die beslissing, ook niet ter 
zitting. Dat laat in geval van fouten enkel de mogelijkheid 
open dat de beslissing wordt ingetrokken en een nieuwe, 
betere beslissing wordt genomen.

De klager blijft met de proceskos-
ten zitten, terwijl het probleem is 
veroorzaakt door de aanbesteder

Stel nu dat de wetgever het onnodig bezwarend acht dat 
een onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing óók 
retour aanbesteder moet, indien de voorzieningenrechter 
tijdens de procedure tot enerzijds de conclusie is gekomen 
dat de gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd, 
maar anderzijds ook de overtuiging heeft dat de aanbeste-
der de juiste beslissing heeft genomen. Inderdaad lijkt het 
in niemands belang om een ‘draaideursysteem’ te creëren 
dat voorzieningenrechters verplicht gunningsbeslissingen 
(in theorie) eindeloos terug te sturen. Voor die situatie 
zou wettelijk geregeld kunnen worden in de Aanbeste-
dingswet dat de voorzieningenrechter kan ‘kortsluiten’, 
hetgeen inhoudt dat hij kan besluiten dat de aanbesteder de 
gunningsbeslissing niet opnieuw hoeft te nemen, maar wel 
in de proceskosten wordt veroordeeld.

Kansen bodemprocedure

Op zichzelf is het gelet op de aan de orde zijnde belangen 
begrijpelijk dat de wetgever heeft gekozen voor een systeem 
waarin ofwel direct bij de gunningsbeslissing in kort geding 
wordt ingegrepen, ofwel het geschil in een bodemprocedure 
wordt behandeld en de gunning dan als zodanig niet meer 
kan worden aangetast. Dat systeem veronderstelt echter dat 
er ook in een bodemprocedure een oplossing kan worden 
verkregen die gelijkwaardig is aan hetgeen in kort geding 
had kunnen worden verkregen. De onderhavige zaak toont 
aan dat dat niet het geval is.

15 HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233.
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EEN LACUNE IN DE RECHTSbESCHERmING...

In theorie kan alles zich in een schadevergoeding vertalen. 
De praktijk is echter dat aanbestedingsrechtelijke onrecht-
matigheden zoals een onvoldoende gemotiveerde gunnings-
beslissing in de praktijk lastig tot een concreet schadebe-
drag zijn terug te brengen. De schade is immers vooral dat 
er niet afdoende kan worden vastgesteld óf er aan de juiste 
persoon is gegund. Als de wetgever aan het onderhavige 
systeem wenst vast te houden en in dat kader wenst te 
bewerkstellingen dat in een bodemprocedure daadwerkelijk 
rechtsbescherming kan worden verkregen, zou de wetgever 
een aantal forfaitaire schadevergoedingsregelingen moeten 
vastleggen. Die regelingen kunnen bijvoorbeeld voorschrij-
ven dat in bepaalde gevallen de gemaakte inschrijfkosten of 
proceskosten worden vergoed. En ook zou het dienstig zijn 
een regeling te treffen voor de situatie dat duidelijk wordt 
dat aan de verkeerde is gegund, maar niet meer kan worden 
vastgesteld aan wie wel zou moeten worden gegund. In die 

situatie zou bijvoorbeeld kunnen worden voorgeschreven 
dat een deel van het positief contractsbelang wordt vergoed.

Kortom, door wettelijk een schadevergoedingsregeling bij 
aanbestedingen uit te werken biedt ook de bodemproce-
dure aan de inschrijver de mogelijkheid om echt iets te 
bereiken. En andersom heeft de aanbesteder ook echt iets 
te verliezen. Dat maakt per saldo dat er meer druk komt 
op hetgeen de wetgever bij voorkeur ziet: kloppende, goed 
gemotiveerde gunningsbeslissingen (als sluitstuk van recht-
matige, zorgvuldig uitgevoerde aanbestedingsprocedures).
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