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De Utrechtse zwevende bankjes
 

De zaak van de Utrechtse zwevende bankjes was een van de meest spraakmakende

aanbestedingskwesties van 2022. Na een kort geding1en een bodemprocedure in eerste

aanleg2oordeelde het Hof3te Arnhem-Leeuwarden in de bodemprocedure dat de gemeente
Utrecht onrechtmatig was overgegaan tot gunning aan partij RBL. Verder werd geoordeeld
dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade van JCDecaux, de gegadigde die het werk
misliep als gevolg van de onrechtmatige gunning aan RBL.

Journalist Rik Kuiper van de Volkskrant wijdde een reconstructieartikel4van zes pagina’s aan
de uitkomst van deze aanbesteding. In de ondertitel van het artikel spreekt hij over een
absurd verhaal dat de kwetsbaarheid van het systeem van aanbestedingsprocedures
blootlegt. Wat is er dan zo absurd aan deze kwestie? En op welke kwetsbaarheid van het
aanbesteden wordt hier gedoeld? In onderhavige juridische beschouwing ga ik in op de drie
uitspraken en geef ik antwoord op genoemde twee vragen.

De kortgedinguitspraak

De Gemeente Utrecht heeft een Europese openbare aanbesteding gehouden voor een
concessie ten aanzien van reclame-exploitatie in onder meer abri’s. De looptijd van de
concessie is vijftien jaar. Het gunningscriterium betrof de economisch meest voordelige
inschrijving, met een viertal gunningscriteria. Van belang voor deze beschouwing is
gunningscriterium drie, het ontwerp van de haltevoorzieningen. De opdrachtnemer moet per
kwaliteitsniveau één ontwerp van een haltevoorziening indienen. Deze haltevoorzieningen
moeten voldoen aan het programma van eisen, bij gebreke waarvan sprake is van een
ongeldige inschrijving. Bij de inschrijving dienen onder meer een duidelijk tekeningenpakket
en artist impressions te zijn gevoegd van de haltevoorzieningen. Hoe meer het ontwerp
aansluit bij de openbare ruimte van de gemeente Utrecht en hoe meer integratie tussen de
verschillende objecten qua vormgeving, hoe hoger het aantal punten. In de
inschrijvingsleidraad is bepaald dat de gemeente zich het recht voorbehoudt om bij de
voorlopige gunning alle gestelde eisen te verifiëren.

Belangrijkste eis in de hele discussie is gebleken de vormgevingseis uit art. 5.8.3 van het
programma van eisen, waarin is bepaald: ‘Het zitelement steunt niet op de vloer van de abri
maar is “zwevend” bevestigd aan de constructie.’

Uit de beoordeling van de inschrijving van voorlopig winnaar RBL, die de gemeente om
onduidelijke redenen ook had toegezonden aan JCDecaux, volgt dat het zitelement van RBL
niet zwevend oogde. De gemeente schreef letterlijk: ‘Het zitelement oogt niet zwevend en
het verschil in plaatsing van een zit- of steunelement (op welke locatie) roept vragen op.’

JCDecaux startte een procedure en stelde dat de inschrijving van RBL niet voldeed aan de
eisen, daarmee niet bestekconform was omwille waarvan de inschrijving van RBL ongeldig
moest worden verklaard. Uit de motivering van de gunningsbeslissing blijkt immers dat de
gemeente niet heeft kunnen vaststellen of het door RBL aangeboden zitelement al dan niet
zwevend is.

Een argument dat goed te begrijpen valt, eens te meer nu de halteontwerpen moesten
voldoen aan het programma van eisen en de eis dat van het halteontwerp een duidelijk
tekeningenpakket en artist impressions moesten zijn bijgevoegd. Je zou dan toch op zijn
minst verwachten dat de gemeente nader onderzoek zou doen naar dit zitelement, ook al
omdat in de aanbestedingsleidraad dit controlerecht letterlijk benoemd was.

Maar niets van dat alles. De gemeente accepteert de schriftelijke verklaring van RBL dat
RBL wel degelijk zou hebben ingeschreven met een bankje voorzien van een zwevend
zitelement. Een verklaring die dus haaks staat op de eigen waarneming van de gemeente.
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De voorzieningenrechter keurt het allemaal goed. Hij oordeelt dat de enkele omstandigheid
dat het zwevend element op de afbeeldingen niet duidelijk valt waar te nemen, onvoldoende
is om aan te nemen dat niet-bestekconform zou zijn ingeschreven. Vervolgens oordeelt hij
dat de aanbestedende dienst in beginsel moet vertrouwen op de mededeling van de
inschrijver die verklaart dat hij de opdracht conform het programma van eisen kan en zal
uitvoeren. Dat neemt volgens de voorzieningenrechter niet weg dat de aanbestedende
dienst de juistheid van die verklaring dient te verifiëren, maar geoordeeld wordt dat die
controle in dit geval ook heeft plaatsgevonden.

Hoe die verificatie dan heeft plaatsgevonden wordt niet duidelijk. Het lijkt er alleszins op dat
de gemeente de schriftelijke verklaring van RBL voldoende heeft geacht. Hoe dat ook zij, de
vraag die naar voren komt is waarom de voorzieningenrechter niet wat meer heeft
doorgevraagd ten aanzien van die verificatie. Of beter nog, waarom heeft hij niet gevraagd
naar de bewijzen? Zo heeft JCDecaux ter zitting gesteld dat RBL dan wel de gemeente
tekeningen konden tonen ten aanzien van het zwevende zitelement. De
voorzieningenrechter wilde er niet aan. Hij oordeelde dat onvoldoende aannemelijk is
geworden dat de inschrijving van RBL ongeldig had moeten worden verklaard. Daar voegt hij
aan toe dat dit onverlet laat dat de gemeente de geconstateerde onduidelijkheden heeft
laten meewegen bij de puntentoekenning. Dit oordeel valt lastig te volgen. Want hoe kunnen
er nog onduidelijkheden zijn als er verificatie heeft plaatsgevonden? En hoe kan die
onduidelijkheid meewegen bij de puntentelling, want niet voldoen aan een zwevend
zitelement zou toch tot ongeldigheid moeten leiden? Een onbevredigende uitkomst die te
veel vraagtekens achter laat.

Dit toont de kwetsbaarheid van aanbesteden en dan in het bijzonder de rechtsbescherming.
Als klagende inschrijver leg je het doorgaans af tegen de simpele verklaring van de
rechtschapen aanbestedende dienst dat een inschrijving, bij nader inzien, toch voldoet aan
een bepaalde eis. Toetsing van die verklaring is er niet of in heel beperkte mate. Voor bewijs
is in beginsel geen ruimte in een kort geding en de rechter toetst marginaal.

Maar wat nu als de voorlopige winnaar, of de aanbestedende dienst, of misschien zelfs beide
partijen, verklaren in strijd met de waarheid? Een situatie die zich hier, zo blijkt uit de
bodemprocedure, voordoet. Dan dien je dat gejokkebrok eerst vast te stellen (bijvoorbeeld)
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en daarnaast dien je dan een
bodemprocedure te starten om schadevergoeding te vorderen. Want het werk, met een
looptijd van vijftien jaar, dat ben je kwijt. Ook dat is een kwetsbaarheid van aanbesteden.

De bodemprocedure in eerste aanleg

JCDecaux stelt geruime tijd na de aanbesteding vast dat RBL in de praktijk een abri
realiseert waarmee niet wordt voldaan aan eis 5.8.3 van het programma van eisen ten
aanzien van het zwevend zitelement. Het zitelement van RBL steunt onmiskenbaar op de
grond. JCDecaux start een bodemprocedure en vordert verwijzing naar een
schadestaatprocedure omdat onrechtmatig is gegund aan RBL.

Het belangrijkste verweer van de gemeente is dat JCDecaux eis 5.8.3. van het programma
van eisen verkeerd uitlegt. Volgens de gemeente wordt met deze eis geëist dat het
zitelement is opgehangen/bevestigd aan de constructie van de abri en daarbij zo min
mogelijk op de vloer steunt, zodat de abri makkelijk kan worden schoongemaakt en grofvuil
makkelijk kan worden verwijderd. De gemeente voert verder aan dat de uitleg die de branche
daaraan geeft is dat het zitelement vast zit aan de constructie van de abri. Het zitelement
zelf mag wel pootjes, staanders of verankering hebben, als het maaiveld maar zo veel
mogelijk vrij is.

De rechtbank is er in een relatief kort vonnis snel klaar mee. De uitleg van de gemeente
volgt simpelweg niet uit de eis. Er staat in de eis dat het zitelement ‘niet’ op de vloer mag
steunen. Dat is iets anders dan ‘zo min mogelijk’. Het zitelement mag volgens de
voorzieningenrechter op basis van de eis niet op de vloer (het oppervlakte waar je op staat)
van de abri steunen. De uitleg die de gemeente bepleit ten aanzien van het woord ‘zwevend’
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doet daaraan afbreuk, omdat het zitelement volgens die uitleg wel op de vloer van de abri
mag steunen.

Bij de inhoudelijke toetsing van de door RBL toegepaste abri stelt de rechtbank vast dat de
staanders van het zitelement van het abri-model van RBL niet alleen er toe dienen om de
glazen achterwand van de abri aan te bevestigen, maar zij dienen ook als ‘poten’ voor het
zitelement. Het zitelement steunt daardoor op de vloer (de oppervlakte waar je op staat) van
de abri en zweeft daardoor niet boven de vloer van de abri. De abri van RBL voldoet dus
niet.

Jammer genoeg worden in dit vonnis geen foto’s van de abri van RBL opgenomen, zodat de
inhoudelijke toets van de rechtbank ten aanzien van die abri niet kan worden beoordeeld. In
hoger beroep wordt dit euvel ruimschoots goedgemaakt.

De rechtbank oordeelt in ieder geval dat de gemeente in strijd met het aanbestedingsrecht
heeft gehandeld door de inschrijving van RBL niet ongeldig te verklaren en de opdracht niet
aan JCDecaux te gunnen. Dit is onrechtmatig tegenover JCDecaux en valt aan de gemeente
toe te rekenen. De door JCDecaux gevorderde verklaring voor recht tot verwijzing naar de
schadestaat wordt toegewezen omdat aannemelijk wordt geacht dat JCDecaux schade lijdt
door het onrechtmatig handelen van de gemeente.

Het hoger beroep in de bodemprocedure

Een duidelijk vonnis in eerste aanleg dus. Maar toch gaat de gemeente in hoger beroep. Dat
is natuurlijk haar goed recht. Echter, in het hoger beroep worden wél foto’s gepubliceerd van
de abri’s van RBL:
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Heel eenvoudig waarneembaar is dat de abri van RBL – anders dan de gemeente
betoogt – niet voldoet aan de eis dat het zitelement zwevend moet zijn uitgevoerd en niet
mag rusten op de vloer. En dan komen toch direct een aantal prangende vragen opborrelen:
● Hoe heeft de gemeente kunnen stellen dat de abri’s van RBL voldoen?
● Hoe heeft RBL kunnen verklaren dat haar abri voldoet aan de specifieke eis?
● Waarom heeft de gemeente aan RBL gegund?
● En als laatste vraag, maar misschien de belangrijkste: waarom is de gemeente in hoger

beroep gegaan ten aanzien van het oordeel dat de abri van RBL niet zwevend is
uitgevoerd?

Met de advocaat van JCDecaux ben ik het eens dat als je veertig mensen deze foto’s toont,
ze allemaal zullen oordelen dat dit geen zwevend bankje is in de zin van de gestelde eis.

Een kromme banaan kun je niet recht lullen.5En met deze foto’s kan ook begrip worden
opgebracht voor het feit dat journalist Rik Kuiper spreekt over een absurd verhaal.

Ook het Hof is er relatief vlot klaar mee. Geoordeeld wordt dat uitleg van de gemeente niet
deugt. De staanders van het zitelement van RBL fungeren feitelijk als poten. Er wordt aldus
niet voldaan aan de eis dat het zitelement niet mag steunen op de vloer.

Het Hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank. De gemeente heeft onrechtmatig gegund
aan RBL en de kwestie wordt doorverwezen naar een schadestaatprocedure.
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