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Wezenlijke wijziging inschrijving en 
ecarteren gunningscriterium

Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 
10 maart 2020, nr. C/05/364719 / KG ZA 20-8, 
nr. C/05/366079 / KG ZA 20-54, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:1630
(mr. E.H.J. Krijnen)
Noot mr. L.M. Engels, mr. J. van de Giessen

Herstel. Duurzaamheid. Beginselen van 
Aanbestedingsrecht. Gelijkheidsbeginsel. 
(On-)geldigheid inschrijving. Transparantiebe-
ginsel. Wezenlijke wijziging. Gunningssyste-
matiek. 
Noot mr. L.M. Engels, mr. J. van de Giessen

De bestuursrechtelijke rechtspersoon Doelgroe-
penvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (hierna: 
BVO DRAN) heeft op 9 september 2019 de Europe-
se openbare aanbestedingsprocedure voor “in-
koop routegebonden vervoer AVAN (RGV)” in de 
markt gezet. 
De opdracht is verdeeld in 9 percelen (A t/m I). In 
de aanbestedingsleidraad is een combinatiebe-
perking opgenomen, ingevolge waarvan één in-
schrijver in beginsel maximaal drie percelen kan 
verwerven. Hierop zijn twee uitzonderingen van 
toepassing: 1) percelen E, H en I worden elk aan 
verschillende inschrijvers gegund en 2) de in-
schrijver die een van de percelen E, H of I gegund 
krijgt, kan maximaal één ander perceel gegund 
krijgen (dus totaal maximaal 2 percelen).
Noot Touringcar Ede B.V. (hierna: Noot) en Wil-
lemsen-de Koning Groep B.V. (hierna: W-dK) heb-
ben tijdig ingeschreven op (onder meer) perceel I. 
Bij de beoordeling van de inschrijvingen heeft 
BVO DRAN geconstateerd dat Noot enkele kolom-
men in het inschrijfformulier niet had ingevuld. 
BVO DRAN heeft derhalve op 28 november 2019 
in het kader van “klein herstel” aan Noot aange-
boden om haar inschrijving op dit punt te corrige-
ren en daartoe een nieuw inschrijfformulier bij 
BVO DRAN in te dienen. Daarbij mocht Noot het 
inschrijftarief niet wijzigen. Op 2 december 2019 
heeft Noot het gecorrigeerde inschrijfformulier bij 
BVO DRAN ingediend.

Op 23 december heeft BVO DRAN aan Noot een 
brief gestuurd waarin zij Noot bericht perceel I 
voorlopig te gunnen aan W-dK. Op 22 januari 2020 
heeft BVO DRAN aan Noot een tweede brief ge-
stuurd, waarin zij Noot meldt dat diens inschrij-
ving een aantal ongeldigheden bevat die bij de 
eerdere gunningsbeslissing d.d. 23 december 
2019 nog niet aan Noot waren medegedeeld. Vol-
gens BVO DRAN verschilde het gecorrigeerde in-
schrijfformulier van Noot d.d. 2 december 2019 
substantieel van de het oorspronkelijke inschrijf-
formulier. Volgens BVO DRAN zou Noot de volle-
dige calculatie op het inschrijfformulier hebben 
herzien. Dit zou niet onder een “klein herstel” 
vallen, maar zou een poging van Noot zijn om 
diens inschrijving na sluiting van de inschrijfter-
mijn alsnog aan te passen. Om die reden trekt 
BVO DRAN bij de brief d.d. 22 januari 2020 haar 
eerdere gunningsbeslissing d.d. 23 december 
2019 in, en neemt zij een nieuwe gunningsbeslis-
sing ingevolge waarvan zij de inschrijving van 
Noot op perceel I om bovengenoemde reden als 
ongeldig terzijde legt.
Noot is het hier niet mee eens en heeft naar aan-
leiding daarvan BVO DRAN gedagvaard in het 
hieronder te bespreken kort geding.

Het geschil
In de onderhavige procedure vordert Noot een 
verbod voor BVO DRAN om perceel I aan W-dK te 
gunnen, de gunningsbeslissing d.d. 22 januari 
2020 in te trekken en perceel I aan Noot te gun-
nen. 

Wezenlijke wijziging inschrijving Noot
Volgens de voorzieningenrechter heeft BVO DRAN 
op 23 december 2013 Noot in de gelegenheid ge-
steld haar inschrijving op perceel I in het kader 
van “klein herstel” te corrigeren. Daarbij was één 
van de voorwaarden dat Noot haar inschrijftarief 
ongewijzigd liet. Hoewel Noot bij de gecorrigeer-
de inschrijving haar inschrijftarief ongewijzigd 
heeft gelaten, heeft zij de daaraan ten grondslag 
liggende open calculatie volledig herzien, waar-
door de totale kosten en vergoedingen van BVO 
DRAN significant zouden worden verhoogd. De 
voorzieningenrechter overweegt dat dit “herstel” 
van de open calculatie een zodanig ingrijpende 
wijziging vormt, dat deze moet worden aange-
merkt als een wezenlijke wijziging van de inschrij-
ving van Noot, hetgeen in aanbestedingsrechtelij-
ke zin niet is toegestaan.
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Volgens de voorzieningenrechter moet aan Noot 
weliswaar worden toegegeven dat inschrijvers op 
het onderdeel “prijs” uitsluitend gerangschikt 
worden op het ingediende inschrijftarief en dat in 
zoverre het niet relevant is of de open calculatie 
na het sluiten van de inschrijftermijn al dan niet 
wezenlijk zou worden gewijzigd. Echter, het doel 
van de open calculatie was dat BVO DRAN inzicht 
kreeg in de wijze waarop de aangeboden prijs per 
beladen uur was gebaseerd in het kader van de 
voorgeschreven duurzaamheidseisen. Op basis 
daarvan moet worden aangenomen dat de open 
calculatie mede bepalend is voor gunning van de 
opdracht, aldus de voorzieningenrechter. Nu BVO 
DRAN een hoger bedrag per jaar kwijt zou zijn 
voor de uitvoering van de opdracht dan voor het 
herstel van de open calculatie het geval zou zijn 
geweest, concludeert de voorzieningenrechter dat 
sprake is van een ontoelaatbare wijziging van de 
inschrijving van Noot.

Combinatiebeperking als gunningscriterium laten 
vervallen
BVO DRAN heeft de percelen D en H definitief ge-
gund aan W-dK. Nu de inschrijving van Noot op 
perceel I ongeldig is verklaard, resteren er – met 
inachtneming van de combinatiebeperking als 
opgenomen in de aanbestedingsleidraad – geen 
inschrijvers aan wie perceel I kan worden gegund. 
Om die reden heeft BVO DRAN de combinatiebe-
perking als gunningscriterium laten vervallen en 
perceel I alsnog aan W-dK gegund. Noot voert 
dienaangaande aan dat sprake is van strijdigheid 
met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel.
De voorzieningenrechter constateert dat BVO 
DRAN de combinatiebeperking heeft laten verval-
len, hetgeen erop neerkomt dat zij haar gunnings-
criteria gedurende de aanbestedingsprocedure 
heeft gewijzigd. Het wijzigen van gunningscriteria 
gedurende de aanbestedingsprocedure is in be-
ginsel niet geoorloofd. De voorzieningenrechter 
oordeelt echter dat in de specifieke omstandighe-
den van het onderhavige geval niet valt in te zien 
dat het verval van de combinatiebeperking als 
gunningscriterium door BVO DRAN, op één of 
andere manier in strijd is met de beginselen van 
het aanbestedingsrecht en de mededinging heeft 
verstoord ten nadele van gegadigden voor de 
opdracht. Het is concreet niet aannemelijk gewor-
den dat inschrijvers zonder de combinatiebeper-
king wezenlijk anders op de opdracht zouden 

hebben ingeschreven dan dat zij thans hebben 
gedaan, aldus de voorzieningenrechter. 
Voornoemde leidt ertoe dat moet worden gecon-
cludeerd dat geen sprake is van strijd met het 
transparantie- en gelijkheidsbeginsel door de 
combinatiebeperking als gunningscriterium ge-
durende de aanbestedingsprocedure te laten ver-
vallen. In de specifieke omstandigheden van dit 
geval stond het BVO DRAN vrij perceel I aan W-dK 
te gunnen.

Beslissing
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van 
Noot af.

de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
NOOT TOURINGCAR EDE B.V.,
gevestigd te Ede,
eiseres,
advocaat mr. B. Braat te Amsterdam,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersoon
DOELGROEPENVERVOER REGIO ARN-
HEM-NIJMEGEN,
zetelend te Arnhem,
gedaagde,
advocaat mr. E.E. Zeelenberg te Nijmegen,
waarin heeft gevorderd als tussenkomende partij, 
althans als voegende partij aan de zijde van BVO 
DRAN te worden toegelaten:
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
WILLEMSEN-DE KONING GROEP B.V.,
gevestigd te Arnhem,
advocaten mrs. O. de Wit en J.M.E. Yilmaz te Am-
sterdam,

Partijen zullen hierna Noot, BVO DRAN en 
W-dK worden genoemd.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
In de hoofdzaken en in de incidenten tot tussen-
komst, althans voeging
Met nummer 20-8
– de dagvaarding met producties 1 tot en met 16
– de eerste akte wijziging eis met aanvullende 
producties 17 tot en met 19 van Noot
– de tweede akte wijziging eis van Noot
– de producties 1 tot en met 12 van BVO DRAN
– de aanvullende productie 13 van BVO DRAN
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– de incidentele conclusie tot tussenkomst, al-
thans voeging met producties 1 tot en met 3 van 
W-dK

Met nummer 20-54
– de dagvaarding met producties 1 tot en met 12
– de akte wijziging van eis van Noot
– de producties 1 tot en met 12 van BVO DRAN
– de nagezonden productie 13 van BVO DRAN
– de incidentele conclusie van tussenkomst, al-
thans voeging met producties 1 tot en met 3 van 
W-dK

Met nummers 20-8 en 20-54
– de mondelinge behandeling van 25 februari 
2020
– de pleitnota van Noot
– de pleitnota van BVO DRAN
– de pleitnota van W-dK.
1.2. Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald.

2. De feiten
In de hoofdzaken en in de incidenten tot tussen-
komst, althans voeging
2.1. BVO DRAN heeft op 9 september 2019 onder 
andere de Europese openbare aanbestedingspro-
cedure voor “inkoop routegebonden vervoer 
AVAN (RGV)” in de markt gezet. In de aanbeste-
dingsleidraad staat onder meer het volgende ver-
meld:
“(…)
1.1. Algemeen
(…) De huidige overeenkomsten lopen af op 31 
juli 2020. Reden van deze aanbestedingsprocedu-
re is komen tot nieuwe overeenkomsten. Ingaan-
de 1 augustus 2020 start deze opdracht. Gelet op 
de diverse ontwikkelingen die we gezamenlijk 
met u willen oppakken is ons voornemen om een 
samenwerking aan te gaan voor de duur van 10 
jaren (augustus 2020 t/m juli 2030) te verdelen in 
een initiële periode van 4 jaren en verlengingsop-
ties van telkens twee jaar.
De AD heeft de opdracht voor routevervoer opge-
deeld in 9 (negen) percelen. Eén Inschrijver kan 
in beginsel maximaal drie percelen verwerven. 
Vanwege de omvang zijn voor de percelen E, H en 
I combinatiebeperkingen opgelegd. Eén Inschrij-
ver krijgt maximaal één van deze percelen gegund 
en kan daarbij maximaal één van de percelen A, 
B, C, D, F of G gegund krijgen. (…)
1.3. Ontwikkelingen

De AD zoekt partners die het vervoer, binnen de 
gegeven kaders, uitstekend verzorgen. Daarnaast 
gaan we een partnership aan, waarin we samen-
werken ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen 
en ruimte creëren voor innovatie. (…)
Op weg naar zero emissie (from well to wheel) doel-
groepenvervoer in 2030
Er is de nadrukkelijke eis om in de contractperio-
de ‘zero emissie binnen het doelgroepenvervoer’ 
te realiseren. In de initiële periode wordt ingezet 
op het vergroten van de duurzaamheid. (…)
Aansluitend aan de initiële periode wordt fors in-
gezet op ‘zero emissie in het doelgroepenvervoer’ 
waarbij gekozen is om verlenging(en) mede af te 
laten hangen van technische ontwikkelingen en 
financiële haalbaarheid. (…)
Financiële gevolgen van ontwikkelingen
Ontwikkelingen zijn gericht op kwaliteitsverbete-
ring en kostenbeheersing. Ontwikkelingen wor-
den in samenwerking met u projectmatig in gang 
gezet. (…)
Belangrijke graadmeter voor de financiële ont-
wikkelingen hierbij is de ontwikkeling van de 
verhouding tussen kosten en opbrengsten en de 
(on)mogelijkheid om de verhouding in balans te 
brengen. Als startpunt voor de gesprekken over 
kosten- en opbrengsten wordt de open calculatie 
gebruikt die u als onderdeel van het prijsinvulfor-
mulier bij de Inschrijving dient te voegen. (…)
3.6. Technische bekwaamheid – referentie-eis
(…)

(…)
5.4. Subgunningscriterium prijs
(…)
Inschrijftarief
Inschrijver is verplicht zijn tarief in euro (excl. 
BTW tot twee decimalen achter de komma) op 
het daarvoor ter beschikking gestelde en bijge-
voegde prijzenblad in te vullen. Eveneens is hij 
verplicht de open calculatie met reële prijzen (zie 
punt 29 van paragraaf 2.1) in te vullen en het ta-
rief daarin op te nemen. (…) Instructies voor het 
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invullen van de open calculatie is bijgevoegd als 
Inschrijfformulier 2c.
(…)
Alle kosten dienen verdisconteerd te zijn in het 
tarief. (…) Een niet volledig en/of correct inge-
vuld prijzenblad kan leiden tot uitsluiting.
6. Bepalen rangorde, perceeltoekenning en voorlo-
pige gunning
Aan de hand van de totaalscore worden Inschrij-
vers per perceel in een voorlopige rangorde ge-
plaatst. (…)
Combinatiebeperking bij toekenning percelen
Een Inschrijver kan in beginsel maximaal drie 
percelen verwerven. Hierop zijn de volgende uit-
zonderingen van toepassing.
1. De percelen E, H en I worden elk aan verschil-
lende Inschrijvers gegund (…).
2. De Inschrijver die een van de percelen E, H of I 
gegund krijgt kan maximaal één ander perceel 
gegund krijgen (dus totaal maximaal 2 percelen).
Werkwijze toekenning percelen
a. Inschrijvers als eerste in rangorde en eerste 
voorkeur krijgen de betreffende percelen voorlo-
pig gegund.
b. Inschrijvers die op basis van eerste in rangorde 
en eerste voorkeur een perceel gegund hebben 
gekregen (a) en voor een tweede perceel als eerste 
in rangorde staan met tweede voorkeur krijgen 
dit perceel voorlopig gegund. Uitzondering is als 
hierdoor een combinatie van de percelen E, H en/
of I ontstaat. Is dat het geval dan wordt de In-
schrijver voor het perceel van de tweede voorkeur 
als laatste op de ranglijst geplaatst en schuiven de 
overige Inschrijvers op dat perceel een plaats naar 
boven.
(…)”
2.2. Bijlage 2c van de aanbestedingsleidraad ver-
meldt onder meer het volgende:
“Bijlage 2c Open calculatie - invulinstructie
Deze open calculatie maakt integraal onderdeel 
uit van het prijsinvulformulier en dient u geheel 
in te vullen. Behalve het door u opgegeven tarief 
worden ook de door u in te vullen onderdelen 
door de AD getoetst op marktconformiteit. Als 
het opgegeven tarief of de ingevulde onderdelen 
als niet marktconform worden beschouwd vindt 
verificatiegesprek hierover plaats en kan dit leiden 
tot uitsluiting (…).
Het doel van deze open calculatie is:
– Transparante onderbouwing van uw tarief in 
kader marktconforme aanbesteding

– Inzichtelijk maken mogelijke kostenconsequen-
ties bij implementatie ontwikkelingen
– Bepalen van de productiekilometer per beladen 
uur (in kader duurzaamheid)
(…)”
2.3. Noot, W-dK en een aantal andere partijen 
hebben tijdig op meerdere percelen van de op-
dracht ingeschreven. BVO DRAN heeft deze in-
schrijvingen vervolgens beoordeeld. Naar aanlei-
ding van die beoordeling heeft BVO DRAN op 28 
november 2019 aan Noot een bericht gestuurd 
met de volgende inhoud:
“Bij uw inschrijving voor het routegebonden ver-
voer heeft u inschrijfformulier 2b Open Calcula-
tie bijgevoegd.
Deze open calculatie maakt integraal onderdeel 
uit van het prijsinvulformulier en dient u geheel 
in te vullen. Behalve het door u opgegeven tarief 
worden ook de door u in te vullen onderdelen 
door de AD getoetst op marktconformiteit.
Bij toetsing op volledigheid is gebleken dat u be-
treffende perceel I enkele kolommen niet of niet 
volledig heeft ingevuld. Voor zover wij kunnen 
constateren betreft het de kolommen F en L. Dit 
zijn de kolommen die betrekking hebben op het 
doorbelasten van de vaste voertuigkosten.
Wij bieden u de mogelijkheid aan dit in het kader 
van klein herstel te corrigeren en daartoe een 
nieuw inschrijfformulier 2b in te dienen. De 
voorwaarde hierbij is, dat uw inschrijftarief onge-
wijzigd blijft en wij het inschrijfformulier uiterlijk 
dinsdag 3 december 2019 om 10.00 uur hebben 
ontvangen.”
2.4. Noot heeft vervolgens op 2 december 2019 
een nieuwe open calculatie naar BVO DRAN ge-
stuurd, waarin diverse bedragen zijn gewijzigd 
ten opzichte van de eerste calculatie, maar waarin 
het tarief voor de productiekilometers per bela-
den uur ongewijzigd is gebleven.
2.5. Bij brief van 23 december 2019 heeft BVO 
DRAN haar voorlopige gunningsbeslissing aan 
Noot kenbaar gemaakt. Deze brief vermeldt on-
der meer het volgende:
“(…)
Uw inschrijving wordt niet toegelaten tot de me-
dedinging. Onze motivatie zetten we hieronder 
uiteen.
Beoordeling op rechtsgeldigheid
Onderzoek reële prijzen calculatieblad
Uit onderzoek op de prijsaspecten, weergegeven 
in uw open calculatie, constateert de AD dat er 
sprake is van ongebruikelijk hoge prijzen, althans 
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van een ongebruikelijk hoge prijs, die ernstig af-
wijken (afwijkt) van de prijzen die in de branche 
gebruikelijk zijn. De door u gehanteerde prijs 
voor een CNG-rolstoelbus (…) wordt als irreëel 
gekwalificeerd.
De overige inschrijvingen hanteren allen een veel 
lagere prijs voor een CNG-rolstoelbus. Deze in-
schrijvingen vormen gezamenlijk een adequaat 
beeld van de gebruikelijke brancheprijzen. Het 
verschil met een gemiddelde waarde ten opzichte 
van uw prijs is ruim 300%. (…)
Daarnaast constateert de AD dat het door u inge-
vulde prijzenbladen zijn voorzien van productie-
kilometers per week en beladen uren per week. 
Vanuit het prijzenblad genereert dit de productie-
kilometers per beladen uur (PK per BU). Dit be-
treft een normgetal dat door de AD na gunning 
wordt gehanteerd voor de monitoring of u voldoet 
aan de gestelde eisen in het kader van duurzaam-
heid. Het normgetal (PK per BU) verschilt over-
matig groot met in de markt gebruikelijke kenge-
tallen. Bovendien resulteert dit in een gemiddelde 
snelheid per productieuur van ongeveer 10 kilo-
meter per uur. Dit wordt door de AD als irreëel en 
onrealistisch gekwalificeerd. Bovendien is het ge-
genereerde normgetal niet meer maatgevend voor 
het adequaat monitoren van de eisen van duur-
zaamheid.
Behalve het controleren van de marktconforme 
tarieven is de open calculatie ook bedoeld om 
eventuele prijseffecten voor kostenontwikkelin-
gen met u te monitoren. De door u opgegeven ir-
reële tarieven voor de rolstoelbus op CNG (maar 
ook voor de elektrische rolstoelbus) in combinatie 
met de door u ingevulde kwantiteiten in de open 
calculatie maken het problematisch zo niet on-
mogelijk om nu en bij toekomstige ontwikkelin-
gen te gebruiken.
(…)
Gevolg van voornoemde constatering is dat uw 
inschrijving als irreële inschrijving wordt uitge-
sloten van deze aanbesteding.
Combinatiebeperking
(…)
Allereerst zijn, zoals in de Leidraad beschreven, 
alle inschrijvingen in relatie tot de toe te kennen 
percelen in voorlopige rangorde geplaatst mét 
toepassing van de combinatiebeperking. Met toe-
passing van voornoemde regels kon één perceel, 
perceel I, niet worden toebedeeld. Om perceel I te 
kunnen toewijzen heeft de AD ervoor moeten 
kiezen de combinatiebeperking ten aanzien van 

dit perceel te laten vervallen. Vervolgens is de re-
gel toegepast dat dit perceel (perceel I) aan de 
hoogst scorende als eerste in de rangorde wordt 
toegekend en is op basis daarvan de uiteindelijke 
rangorde bepaald.
(…)”
2.6. BVO DRAN heeft op basis van haar brief van 
23 december 2019 perceel I voorlopig gegund aan 
W-dK. Noot kon zich daarmee niet verenigen. 
Naar aanleiding daarvan heeft tussen BVO DRAN 
en Noot op 8 januari 2020 een gesprek plaatsge-
vonden, waarbij beide partijen hun standpunten 
hebben kunnen toelichten. Dit gesprek heeft er 
niet (direct) toe geleid dat BVO DRAN is terugge-
komen op haar voorlopige beslissing tot gunning.
2.7. Noot heeft BVO DRAN vervolgens op 10 ja-
nuari 2020 gedagvaard in kort geding. Dit kort 
geding is bij deze rechtbank bekend onder zaak-
nummer 20-8.
2.8. Bij brief van 22 januari 2020 heeft BVO 
DRAN aan Noot een tweede brief gestuurd, met 
als onderwerp “herziening van de afwijzingsbe-
slissing voor routegebonden vervoer perceel I”. 
Deze brief vermeldt onder meer het volgende:
“(…)
Herziening afwijzingsbeslissing
Ter voorbereiding van dit kort geding heeft de AD 
de gang van zaken tijdens de aanbesteding en uw 
inschrijving nogmaals goed bekeken. Daarbij 
heeft de AD geconstateerd dat uw inschrijving 
een aantal ongeldigheden bevat die de AD nog 
niet heeft medegedeeld in de brief van 23 decem-
ber 2019. Onder het aanbieden van onze excuses 
voor deze gang van zaken, wenst de AD dit te 
corrigeren door de mededeling van de gunnings-
beslissing d.d. 23 december 2019 aan u in te trek-
ken ten aanzien van perceel i van de aanbesteding 
routegebonden vervoer en u hierbij te voorzien 
van een nieuwe mededeling van de gunningsbe-
slissing voor perceel I. Uiteraard krijgt u daarbij 
ook een nieuwe bezwaartermijn, (…).
Beoordeling op rechtsgeldigheid
Omdat u de gevraagde ‘open calculatie’ niet com-
pleet had ingevuld met de gevraagde gegevens, 
heeft u op 28 november 2019 de kans gekregen 
om op grond van zogenaamd ‘klein herstel’ de 
ontbrekende gegevens (kolommen F en L) alsnog 
toe te voegen, zonder uw aanbieding te wijzigen.
Ontoelaatbare wijziging inschrijving
De nieuwe open calculatie die u vervolgens op 2 
december 2019 heeft verstrekt, betreft een nage-
noeg volledig herziene open calculatie die sub-
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stantieel verschilt van de open calculatie die bij 
uw inschrijving was gevoegd. (…)
Dit valt niet onder klein herstel, maar betreft een 
poging om uw inschrijving na sluiting van de in-
schrijftermijn alsnog aan te passen. Dit is aanbe-
stedingsrechtelijk niet toegestaan. Reeds om deze 
reden verklaart de AD uw inschrijving op perceel 
I ongeldig.
Overschrijding maximaal aantal toelaatbare inzet-
dagen per week
(…)
Praktisch gezien kan een voertuig per week (…) 
maar maximaal 7 inzetdagen hebben. In uw 
(nieuwe) open calculatie overschrijdt u dit maxi-
maal aantal toelaatbare inzetdagen. (…)
Onderzoek reële prijzen calculatieblad
Als aangegeven in de afwijzingsbeslissing d.d. 23 
december 2019 kwalificeert de AD de door u ge-
hanteerde prijs voor een CNG-rolstoelbus (…) als 
irreëel. (…)
Overmatig groot normgetal (PK per BU)
Ook hetgeen in de brief d.d. 23 december 2019 is 
opgenomen ten aanzien van het normgetal (PK 
per BU) dat overmatig verschilt handhaaft de AD 
als reden voor terzijdelegging van uw inschrij-
ving. (…)
Bovenstaande omstandigheden vormen ieder af-
zonderlijk en zeker tezamen reden om uw in-
schrijving op perceel I als ongeldig terzijde te 
leggen.
Combinatiebeperking
De AD handhaaft haar beslissing om ten aanzien 
van perceel I de combinatiebeperking te laten 
vervallen. De hierover in de brief van 23 decem-
ber 2019 opgenomen tekst dient u als hier her-
haald en ingelast te beschouwen.
(…)”
2.9. Noot kan zich ook met deze voorlopige gun-
ningsbeslissing niet verenigen en heeft naar aan-
leiding daarvan BVO DRAN opnieuw gedagvaard 
in kort geding. Deze zaak is bij de rechtbank be-
kend onder nummer 20-54.

3. Het geschil
In de zaak met nummer 20-8
3.1. Noot vordert - na wijziging van eis - bij von-
nis, uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de voor-
zieningenrechter meent dat aan de gunningsbe-
slissing RGV van 22 januari 2020 geen werking 
toekomt en moet worden uitgegaan van het eer-
dere gunningsvoornemen RGV van 23 december 
2019:

primair
I BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
II BVO DRAN te gebieden om het voornemen tot 
gunning (en voor zover volgens de voorzienin-
genrechter noodzakelijk de herziening RGV van 
22 januari 2020) in te trekken;
III BVO DRAN te gebieden om, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te vergeven, perceel I 
te gunnen aan Noot;
subsidiair
IV BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
V BVO DRAN te gebieden om het voornemen tot 
gunning (en voor zover volgens de voorzienin-
genrechter noodzakelijk de herziening RGV van 
22 januari 2020) in te trekken;
VI BVO DRAN te gebieden om, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te vergeven, conform 
paragraaf 3.7 van de aanbestedingsleidraad RGV 
de controle uit te voeren bij Noot - voor zover 
BVO DRAN dat wenst - en indien Noot voldoet 
of BVO DRAN ervoor kiest zo een controle niet 
uit te voeren, perceel I te gunnen aan Noot;
meer subsidiair
VII BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
VIII BVO DRAN te gebieden om het voornemen 
tot gunning (en voor zover volgens de voorzie-
ningenrechter noodzakelijk de herziening RGV 
van 22 januari 2020) in te trekken;
IX BVO DRAN te gebieden, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te vergeven, de verifi-
catie ten aanzien van de open calculatie zoals be-
schreven in de aanbestedingsstukken alsnog uit te 
voeren bij Noot en daarna een nieuw voornemen 
tot gunning te uiten met een nieuwe 20 dagen 
bezwaartermijn;
meer meer subsidiair
X BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
XI BVO DRAN te gebieden om het voornemen 
tot gunning (en voor zover volgens de voorzie-
ningenrechter noodzakelijk de herziening RGV 
van 22 januari 2020) in te trekken;
XII BVO DRAN te gebieden perceel I opnieuw 
aan te besteden, voor zover BVO DRAN perceel I 
nog wenst te vergeven;
XIII BVO DRAN te gebieden, voor zover BVO 
DRAN is toegestaan een onderhandelingsproce-
dure conform de artikelen 2.32 tot en met 2.37 
Aanbestedingswet (Aw) te volgen en als zij daar-



Sdu opmaat.sdu.nl412

78 «JAAN»  

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 18-06-2020, afl. 4

voor kiest, Noot voor die procedure uit te nodi-
gen;
uiterst subsidiair
XIV een maatregel te treffen die de voorzienin-
genrechter in goede justitie passend acht en die 
recht doet aan de belangen van Noot;
in alle gevallen
XV BVO DRAN te veroordelen in de proces- en 
nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente;
XVI waarbij elke veroordeling/gebod en verbod 
aan BVO DRAN wordt opgelegd op straffe van 
een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00.
3.2. BVO DRAN voert verweer en concludeert tot 
afwijzing van de vorderingen.
3.3. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor 
zover voor de beoordeling van dit geschil van be-
lang, worden ingegaan.

In het incident tot tussenkomst, althans voeging
3.4. W-dK vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij 
voorraad:
in het incident
I toe te staan dat W-dK in het kort geding wordt 
toegelaten als tussenkomende partij, en subsidiair 
in het geding wordt toegelaten als voegende partij 
aan de zijde van BVO DRAN, met veroordeling 
van Noot in de kosten van het incident, te ver-
meerderen met wettelijke rente;
in de hoofdzaak
II Noot niet-ontvankelijk te verklaren in haar vor-
deringen, althans de vorderingen van Noot af te 
wijzen;
III BVO DRAN te gebieden - voor zover zij per-
ceel I nog wenst te vergeven - perceel I overeen-
komstig de gunningsbeslissing van 23 december 
2019 te gunnen aan W-dK en over te gaan tot het 
sluiten van een overeenkomst met W-dK terzake 
voor perceel I;
IV voor zover de vorderingen van W-dK worden 
afgewezen en die van Noot worden toegewezen, te 
bepalen dat BVO DRAN een eventueel spoedap-
pel moet afwachten alvorens tot eventuele gun-
ning na een herbeoordeling over te gaan;
V Noot te veroordelen in de proces- en nakosten, 
te vermeerderen met wettelijke rente.
3.5. Noot en BVO DRAN voeren geen verweer 
tegen de vordering tot tussenkomst. Wel voert 
Noot verweer tegen de vorderingen in de hoofd-
zaak en concludeert tot afwijzing daarvan.
3.6. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor 
zover voor de beoordeling van dit geschil van be-
lang, worden ingegaan.

In de zaak met nummer 20-54
3.7. Noot vordert - na wijziging van eis - bij von-
nis, uitvoerbaar bij voorraad:
primair
I BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
II BVO DRAN te gebieden om het voornemen tot 
gunning (de herziening RGV en eventueel - in-
dien volgens de voorzieningenrechter noodzake-
lijk - het gunningsvoornemen RGV) in te trekken;
III BVO DRAN te gebieden om, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te vergeven, perceel I 
te gunnen aan Noot;
subsidiair
IV BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
V BVO DRAN te gebieden om het voornemen tot 
gunning (de herziening RGV en eventueel - in-
dien volgens de voorzieningenrechter noodzake-
lijk - het gunningsvoornemen RGV) in te trekken;
VI BVO DRAN te gebieden om, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te vergeven, conform 
paragraaf 3.7 van de aanbestedingsleidraad RGV 
de controle uit te voeren bij Noot - voor zover 
BVO DRAN dat wenst - en indien Noot voldoet 
of BVO DRAN ervoor kiest zo een controle niet 
uit te voeren, perceel I te gunnen aan Noot;
meer subsidiair
VII BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
VIII BVO DRAN te gebieden om het voornemen 
tot gunning (de herziening RGV en eventueel - 
indien volgens de voorzieningenrechter noodza-
kelijk - het gunningsvoornemen RGV) in te trek-
ken;
IX BVO DRAN te gebieden, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te vergeven, de verifi-
catie ten aanzien van de open calculatie zoals be-
schreven in de aanbestedingsstukken alsnog uit te 
voeren bij Noot en daarna een nieuw voornemen 
tot gunning te uiten met een nieuwe 20 dagen 
bezwaartermijn;
meer meer subsidiair
X BVO DRAN te verbieden om tot gunning van 
perceel I aan W-dK over te gaan;
XI BVO DRAN te gebieden om het voornemen 
tot gunning (de herziening RGV en eventueel - 
indien volgens de voorzieningenrechter noodza-
kelijk - het gunningsvoornemen RGV) in te trek-
ken;
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XII BVO DRAN te gebieden perceel I opnieuw 
aan te besteden, voor zover BVO DRAN perceel I 
nog wenst te vergeven;
XIII BVO DRAN te gebieden, voor zover BVO 
DRAN is toegestaan een onderhandelingsproce-
dure conform de artikelen 2.32 tot en met 2.37 Aw 
te volgen en zij daarvoor kiest, Noot voor die 
procedure uit te nodigen;
uiterst subsidiair
XIV een maatregel te treffen die de voorzienin-
genrechter in goede justitie passend acht en die 
recht doet aan de belangen van Noot;
in alle gevallen
XV BVO DRAN te veroordelen in de proces- en 
nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente;
XVI waarbij elke veroordeling/gebod en verbod 
aan BVO DRAN wordt opgelegd op straffe van 
een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00.
3.8. BVO DRAN voert verweer en concludeert tot 
afwijzing van de vorderingen.
3.9. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor 
zover voor de beoordeling van dit geschil van be-
lang, worden ingegaan.

In het incident tot tussenkomst, althans voeging
3.10. W-dK vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij 
voorraad:
in het incident
I toe te staan dat W-dK in het kort geding wordt 
toegelaten als tussenkomende partij, en subsidiair 
in het geding wordt toegelaten als voegende partij 
aan de zijde van BVO DRAN, met veroordeling 
van Noot in de kosten van het incident, te ver-
meerderen met wettelijke rente;
in de hoofdzaak
II Noot niet-ontvankelijk te verklaren in haar vor-
deringen, althans de vorderingen van Noot af te 
wijzen;
III BVO DRAN te gebieden - voor zover zij per-
ceel I nog wenst te vergeven - perceel I overeen-
komstig de gunningsbeslissing van (naar de voor-
zieningenrechter begrijpt)
22 januari 2020 te gunnen aan W-dK en over te 
gaan tot het sluiten van een overeenkomst met 
W-dK terzake voor perceel I;
IV voor zover de vorderingen van W-dK worden 
afgewezen en die van Noot worden toegewezen, te 
bepalen dat BVO DRAN een eventueel spoedap-
pel moet afwachten alvorens tot eventuele gun-
ning na een herbeoordeling over te gaan;
V Noot te veroordelen in de proces- en nakosten, 
te vermeerderen met wettelijke rente.

3.11. Noot en BVO DRAN voeren geen verweer 
tegen de vordering tot tussenkomst. Wel voert 
Noot verweer tegen de vorderingen in de hoofd-
zaak en concludeert tot afwijzing daarvan.
3.12. Op de stellingen van partijen zal hierna, 
voor zover voor de beoordeling van dit geschil 
van belang, worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil
In de incidenten tot tussenkomst, althans voeging
4.1. Noot en BVO DRAN hebben geen verweer 
gevoerd tegen de tussenkomst van W-dK en bo-
vendien heeft W-dK een rechtstreeks en in rechte 
te erkennen belang om als tussenkomende partij 
in het geding te komen, omdat W-dK de inschrij-
ver is aan wie de aanbestedende dienst voorne-
mens is perceel I te gunnen. Daarom zal W-dK 
worden toegelaten als tussenkomende partij in de 
procedures met zaaknummers 20-8 en 20-54.
4.2. Noot en BVO DRAN zullen in de kosten van 
de incidenten worden veroordeeld, welke kosten 
tot op heden worden begroot op nihil.

In de hoofdzaak met nummer 20-8
4.3. Noot heeft alle vorderingen in deze procedu-
re, na twee wijzigingen van eis, voorwaardelijk 
ingesteld voor zover de voorzieningenrechter zou 
menen dat aan de tweede voorlopige gunningsbe-
slissing van 22 januari 2020 geen werking toekomt 
en moet worden uitgegaan van de eerste voorlopi-
ge gunningsbeslissing van 23 december 2019. 
Geconstateerd moet worden dat BVO DRAN 
haar eerste gunningsvoornemen op 22 januari 
2020 heeft ingetrokken naar aanleiding van door 
Noot daartegen geuite bezwaren in de aan BVO 
DRAN betekende dagvaarding en in dezelfde 
brief een nieuw gunningsvoornemen heeft geuit. 
BVO DRAN heeft Noot (ook) in het kader van 
haar nieuwe gunningsvoornemen van 22 januari 
2020 een bezwaartermijn van twintig dagen gebo-
den. Aangenomen moet worden dat het BVO 
DRAN als aanbestedende dienst onder deze om-
standigheden vrij stond haar eerste gunnings-
voornemen in te trekken. BVO DRAN heeft er 
niet voor gekozen haar gunningsvoornemen op 
enig moment aan te vullen met gronden voor on-
geldigverklaring maar om een geheel nieuwe 
gunningsbeslissing te nemen, zodat, anders dan 
Noot betoogt, geen sprake is van strijd met het 
(bepaalde in het) Staat/KPN-arrest (HR 7 decem-
ber 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233  (Staat/
KPN)). Op dit moment zal dan ook worden uitge-
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gaan van de voorlopige gunningsbeslissing van 22 
januari 2020. Bij deze stand van zaken moet wor-
den geconstateerd dat de voorwaarde waaronder 
Noot haar vorderingen in dit kort geding wenste 
in te stellen niet is vervuld, zodat de vorderingen 
als niet ingesteld dienen te worden beschouwd en 
aan de beoordeling daarvan niet zal worden toe-
gekomen.
4.4. Het voorgaande leidt er in beginsel toe dat 
Noot in de proceskosten dient te worden veroor-
deeld. In dit kort geding echter heeft BVO DRAN 
haar eerste gunningsvoornemen, waartegen dit 
kort geding met nummer 20-8 zich richt, eerst na 
het uitbrengen van de dagvaarding ingetrokken. 
Vaststaat dat tegen dat gunningsvoornemen bin-
nen de aanbestedingsrechtelijke termijn voor ef-
fectieve rechtsbescherming moest worden opge-
komen en dat Noot de daarmee gepaard gaande 
kosten aldus voorafgaand aan het moment van 
intrekking heeft moeten maken. Nu BVO DRAN 
op eigen initiatief het eerste gunningsvoornemen 
heeft ingetrokken en een nieuw gunningsvoorne-
men heeft geuit, heeft zij de grond aan het eerste 
kort geding ontnomen en zijn de kosten die Noot 
voor het eerste kort geding heeft gemaakt node-
loos veroorzaakt. BVO DRAN zal daarom tot be-
taling van die proceskosten worden veroordeeld, 
conform het reguliere liquidatietarief aan de zijde 
van Noot tot op heden begroot op:
– explootkosten € 83,38
– griffierecht € 656,00
– salaris advocaat € 980,00
Totaal € 1.719,38
De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen 
worden toegewezen als na te melden.
4.5. De proceskosten aan de zijde van W-dK wor-
den in dit kort geding tot op heden begroot op 
nihil.

In de hoofdzaak met nummer 20-54
4.6. De spoedeisendheid van de vorderingen 
vloeit voldoende uit de stellingen van Noot voort.
4.7. Noot vordert in deze procedure primair een 
verbod voor BVO DRAN perceel I aan W-dK te 
gunnen, de voorlopige gunningsbeslissing van 22 
januari 2020 in te trekken en, voor zover BVO 
DRAN perceel I nog wenst te gunnen, dat aan 
Noot te doen.
4.8. Vaststaat dat Noot, W-dK en Munckhof als 
enige drie inschrijvers op perceel I van de op-
dracht hebben ingeschreven. Bij de beoordeling 
van deze inschrijvingen heeft BVO DRAN gecon-

stateerd dat Noot de open calculatie die onderdeel 
uitmaakt van het prijsinvulformulier van de in-
schrijving op het moment van indiening niet vol-
ledig had ingevuld, omdat de doorbelasting van 
de voertuigkosten in de kolommen F en L ont-
brak. BVO DRAN heeft Noot vervolgens in de 
gelegenheid gesteld die onvolledigheid in het ka-
der van “klein herstel” te corrigeren door de be-
treffende kolommen alsnog in te vullen, waarbij 
als één van de voorwaarden is gesteld dat het in-
schrijftarief bij gebruikmaking van die geboden 
mogelijkheid ongewijzigd moest blijven. Noot 
heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en 
tijdig een herstelde open calculatie ingediend. Na 
beoordeling van de inschrijving met de herstelde 
versie van de open calculatie heeft BVO DRAN de 
inschrijving van Noot ongeldig verklaard. Uit de 
voorlopige gunningsbeslissing van 22 januari 
2020 volgt dat de voornaamste reden daarvoor is 
dat Noot een nagenoeg volledig herziene open 
calculatie heeft ingediend die substantieel ver-
schilt van de open calculatie die bij de inschrij-
ving was gevoegd. Uit de overgelegde open calcu-
laties volgt dat Noot bij gebruikmaking van de 
haar geboden mogelijkheid tot herstel niet slechts 
de kolommen F en L alsnog heeft ingevuld, maar 
tevens diverse overige bedragen en onderdelen 
heeft gewijzigd om op die manier tot eenzelfde 
kilometerprijs per beladen uur te komen waarin 
zij ditmaal wel de voertuigkosten heeft doorbe-
last, wat zij in de eerste calculatie had nagelaten. 
Geconstateerd moet worden dat dit ertoe heeft 
geleid dat, hoewel met de aangebrachte wijzigin-
gen de kilometerprijs per beladen uur onderaan 
de streep ongewijzigd is gebleven, de totale kosten 
per jaar voor BVO DRAN met circa € 900.000,00 
zijn verhoogd en de totale vergoedingen per jaar 
met circa € 650.000,00. Dit “herstel” van de open 
calculatie vormt een zodanig ingrijpende wijzi-
ging daarvan dat het om redenen als hierna ver-
der te bespreken als wezenlijke wijziging van de 
inschrijving van Noot na het sluiten van de in-
schrijftermijn moet worden aangemerkt, hetgeen 
in aanbestedingsrechtelijke zin niet toelaatbaar is.
4.9. Aan Noot moet weliswaar worden toegegeven 
dat op basis van de systematiek in de aanbeste-
dingsleidraad inschrijvingen wat betreft het on-
derdeel prijs uitsluitend gerangschikt worden op 
het tarief van de kilometerprijs per beladen uur 
en het aldus in zoverre in beginsel niet relevant is 
of de overige ingevulde velden van de open calcu-
latie na het sluiten van de inschrijftermijn al dan 
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niet wezenlijk worden gewijzigd indien, zoals 
hier, de kilometerprijs per beladen uur gelijk 
blijft, maar dat neemt niet weg dat BVO DRAN 
als aanbestedende dienst nu eenmaal inzage ver-
langde in de open calculatie om te kunnen nagaan 
waarop de aangeboden prijs per beladen uur is 
gebaseerd en vanwege de voorgenomen verduur-
zaming en nieuwe ontwikkelingen in het doel-
groepenvervoer. In de aanbestedingsleidraad is de 
nadrukkelijke eis opgenomen om gedurende de 
contractperiode “zero emissie binnen het doel-
groepenvervoer” te realiseren, in welk verband 
gedurende de initiële periode van de opdracht 
(van vier jaar) al wordt ingezet op het vergroten 
van de duurzaamheid. De financiële gevolgen van 
die ontwikkelingen zullen conform het bepaalde 
in de leidraad onderwerp van gesprek vormen 
tussen de gecontracteerde vervoerder(s) en BVO 
DRAN en als startpunt voor die gesprekken zal de 
open calculatie worden gebruikt die de inschrij-
ver(s) als onderdeel van het prijsinvulformulier 
bij de inschrijving hebben ingediend. Uit de bij de 
aanbestedingsleidraad gevoegde invulinstructie 
van de open calculatie volgt verder meer specifiek 
dat het doel van de open calculatie is dat op trans-
parante wijze wordt onderbouwd dat is ingeschre-
ven met marktconforme tarieven, dat inzichtelijk 
wordt gemaakt wat de mogelijke kostenconse-
quenties zijn bij implementatie van ontwikkelin-
gen gedurende de uitvoering van de opdracht en 
om te kunnen bepalen wat het tarief voor de pro-
ductiekilometer per beladen uur is in het kader 
van de voorgeschreven duurzaamheidseisen. Op 
basis van dit alles moet worden aangenomen dat 
de open calculatie in zijn geheel mede bepalend is 
voor gunning van de verschillende percelen van 
de opdracht en voor de uiteindelijke uitvoering 
daarvan. Nu BVO DRAN zoals hiervoor onder 
4.7. reeds weergegeven bovendien een (substanti-
eel) hoger bedrag per jaar kwijt zou zijn voor de 
uitvoering van perceel I door Noot dan voor her-
stel van de open calculatie het geval zou zijn ge-
weest, moet worden geconcludeerd dat sprake is 
van een ontoelaatbare wijziging van de inschrij-
ving van Noot na sluiting van de inschrijftermijn. 
Dat leidt ertoe dat BVO DRAN de inschrijving 
van Noot als ongeldig terzijde heeft mogen leg-
gen, zoals zij heeft gedaan. In het midden kan 
vervolgens blijven of de inschrijving van Noot 
reeds ongeldig had moeten worden verklaard 
vanwege het feit dat zij op het moment van in-
schrijving een niet volledig ingevulde open calcu-

latie heeft ingediend en wat er verder zij van de 
overige gronden voor afwijzing in dit en in het 
eerdere gunningsvoornemen van 23 december 
2019.
4.10. Bij deze stand van zaken moet worden ge-
constateerd dat thans twee geldige inschrijvingen 
voor perceel I resteren, te weten die van W-dK en 
Munckhof. Deze partijen zijn na beoordeling van 
hun inschrijvingen door BVO DRAN daartegen 
niet opgekomen, zodat van de juistheid van die 
beoordelingen dient te worden uitgegaan. Op ba-
sis daarvan is W-dK in de rangorde als eerste ge-
eindigd en Munckhof als tweede. Vaststaat dat de 
aanbestedingsleidraad een combinatiebeperking 
bevat, op grond waarvan een inschrijver in begin-
sel maximaal drie percelen kan verwerven. Daar-
op geldt een uitzondering voor de percelen E, H 
en I, die elk aan verschillende inschrijvers dienen 
te worden gegund, waarbij verder nog is bepaald 
dat indien een inschrijver één van de percelen E, 
H of I krijgt gegund, die inschrijver nog maximaal 
één ander perceel gegund kan krijgen, dus in to-
taal maximaal twee in plaats van drie percelen. De 
bijbehorende systematiek is zo dat indien een in-
schrijver op meerdere percelen heeft ingeschre-
ven en na beoordeling ten aanzien van meerdere 
van die percelen op de eerste plaats is geëindigd, 
wordt gegund op basis van door die inschrijver 
opgegeven voorkeuren voor bepaalde percelen. 
Gebleken is dat W-dK (in ieder geval) heeft inge-
schreven op de percelen D, H en I en na beoorde-
ling ten aanzien van al deze drie percelen op de 
eerste plaats is geëindigd. Op basis van opgegeven 
voorkeuren heeft W-dK inmiddels de percelen D 
en H definitief gegund gekregen en vanwege de in 
de aanbestedingsleidraad voorgeschreven combi-
natiebeperking voor de percelen E, H en I, komt 
W-dK derhalve niet (ook) in aanmerking voor 
gunning van perceel I. Conform de geldende sys-
tematiek is de inschrijving van W-dK daarom 
onderaan de ranglijst geplaatst en is de inschrij-
ving van Munckhof een plaats naar boven gescho-
ven. Dat heeft erin geresulteerd dat op dat mo-
ment de inschrijving van Munckhof op de eerste 
plaats stond. Munckhof heeft echter naast perceel 
I (in ieder geval) ook op perceel E van de opdracht 
ingeschreven en heeft op basis van de uitgevoerde 
beoordeling en opgegeven voorkeuren perceel E 
ook gegund gekregen. Conform de geldende sys-
tematiek heeft dat ertoe geleid dat ook de inschrij-
ving van Munckhof op haar beurt onderaan de 
ranglijst is geplaatst, met als gevolg dat de eerste 
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plaats voor de inschrijving van W-dK op perceel I 
is herleefd, nu de inschrijving van Noot ongeldig 
is verklaard. Geconstateerd moet worden dat met 
inachtneming van de combinatiebeperking en 
bijbehorende systematiek die BVO DRAN heeft 
voorgeschreven, op dit moment geen inschrijvers 
resteren aan wie perceel I kan worden gegund. De 
gunningscriteria verzetten zich daartegen.
4.11. BVO DRAN heeft in deze situatie willen 
voorzien door in de aanbestedingsleidraad (onder 
andere) op te nemen dat indien de voorgenomen 
gunning om wat voor reden dan ook niet leidt tot 
een definitieve gunning van een perceel, zij zich 
het recht voorbehoud om conform de artikelen 
2.32 tot en met 2.37 Aw een onderhandelingspro-
cedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
volgen. In het geval zich die situatie voordoet, kan 
een inschrijver volgens de leidraad meer dan het 
maximaal toegestane aantal percelen gegund krij-
gen. Artikel 2.32 lid 1 onder a Aw bepaalt onder 
meer dat de aanbestedende dienst de onderhan-
delingsprocedure zonder aankondiging kan toe-
passen indien bij toepassing van de openbare of 
niet-openbare procedure geen of geen geschikte 
inschrijvingen zijn ingediend. Geconstateerd 
moet worden dat zich in het onderhavige geval 
geen situatie voordoet waarin daarvan sprake is, 
nu W-dK en Munckhof beiden geldig op perceel I 
van de opdracht hebben ingeschreven. Het be-
paalde in artikel 2.32 Aw dient strikt te worden 
uitgelegd, zodat de onderhandelingsprocedure 
zonder aankondiging door BVO DRAN in het 
kader van de onderhavige aanbesteding niet kan 
worden toegepast. In dat geval kan worden over-
gestapt naar de zogenaamde mededingingsproce-
dure met onderhandeling als bedoeld in de artike-
len 3.30 juncto 3.28 Aw. Op grond van artikel 2.28 
lid 1 onder b Aw kan de aanbestedende dienst de 
mededingingsprocedure met onderhandeling 
toepassen met betrekking tot (onder andere) 
diensten waarvoor in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure uitsluitend onregel-
matige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn in-
gediend. Als onregelmatige inschrijvingen moet 
onder meer worden aangemerkt inschrijvingen 
die niet voldoen aan de vereisten in de aanbeste-
dingsstukken, die te laat zijn binnengekomen, 
waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde 
afspraken of corruptie, of die door de aanbeste-
dende dienst als abnormaal laag zijn beoordeeld. 
Onaanvaardbare inschrijvingen zijn onder meer 
inschrijvingen van inschrijvers die niet aan de 

gestelde geschiktheidseisen voldoen of waarvan 
de prijs het door de aanbestedende dienst begrote 
bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd vóór aan-
vang van de aanbestedingsprocedure, over-
schrijdt. Geconstateerd moet worden dat BVO 
DRAN de inschrijvingen van W-dK en Munckhof 
niet op bovenstaande gronden ongeldig heeft ver-
klaard, zodat van onregelmatige of onaanvaardba-
re inschrijvingen in de onderhavige aanbesteding 
niet kan worden gesproken. Aangenomen moet 
worden dat het enkele feit dat de inschrijvingen 
vanwege de door BVO DRAN voorgeschreven 
combinatiebeperking niet tot gunning van per-
ceel I kunnen leiden, geen grond is waarop alsnog 
tot die conclusie kan worden gekomen. Daarom 
kan ook de mededingingsprocedure met onder-
handeling door BVO DRAN niet worden toege-
past.
4.12. Dit doet de vraag rijzen hoe nu verder. Ge-
constateerd moet worden dat BVO DRAN op het 
moment dat zij tot de conclusie kwam dat perceel 
I vanwege de voorgeschreven combinatiebeper-
king niet zou kunnen worden gegund die beper-
king met bijbehorende systematiek heeft laten 
vervallen. Dit komt neer op het laten vervallen 
van een gunningscriterium, wat betekent dat 
BVO DRAN haar gunningscriteria gedurende de 
aanbestedingsprocedure heeft gewijzigd. Het wij-
zigen van gunningscriteria gedurende de aanbe-
stedingsprocedure is in beginsel niet geoorloofd. 
Een transparante en objectieve gunningssystema-
tiek vormt immers de belangrijkste waarborg 
voor een gelijke behandeling van de inschrijvers, 
doordat de keuzevrijheid van de aanbestedende 
dienst wordt beperkt tot de uitkomst van een 
vooraf bekendgemaakt beoordelingsproces (HvJ 
EG 29 april 2004, C-496/99 (Succhi di Frutta)). In 
de specifieke omstandigheden van het onderhavi-
ge geval valt echter niet in te zien dat het verval 
van de combinatiebeperking als gunningscriteri-
um op één of andere manier in strijd met de be-
ginselen van het aanbestedingsrecht de mededin-
ging heeft verstoord ten nadele van (potentiële) 
gegadigden voor de opdracht. De systematiek in 
deze aanbestedingsprocedure is zo dat inschrij-
vers op alle percelen van de opdracht mochten 
inschrijven en daarbij hun voorkeur kenbaar kon-
den maken voor de percelen die zij het liefst ge-
gund zouden willen krijgen, met het oog op de 
voorgeschreven combinatiebeperking. In het ka-
der van dit systeem waren de inschrijvers op het 
moment van inschrijven allerminst zeker dat zij 
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één of meerdere perceel/percelen gegund zouden 
krijgen en zo ja, welk perceel of welke percelen dat 
dan zouden zijn. Het is met inachtneming daar-
van concreet niet aannemelijk geworden dat in-
schrijvers zonder de combinatiebeperking wezen-
lijk anders op de opdracht zouden hebben 
ingeschreven dan dat zij thans hebben gedaan. 
Het was in het belang van alle inschrijvers om op 
het moment van inschrijving een zo goed moge-
lijk aanbod te doen om op basis daarvan een zo 
gunstig mogelijke positie op de (voorlopige) rang-
lijst(en) te verkrijgen, om op die manier zoveel 
mogelijk percelen op basis van opgegeven voor-
keuren gegund te krijgen. Het loslaten van de 
combinatiebeperking heeft enkel tot gevolg dat de 
rangorde tussen de geldige inschrijvingen voor 
perceel I opnieuw wordt bepaald. Aangenomen 
moet worden dat het enkel een theoretische kans 
is dat indien de combinatiebeperking niet was 
gesteld ook andere partijen op perceel I van de 
opdracht zouden hebben ingeschreven of in-
schrijvers die al wel op perceel I hebben inge-
schreven een wezenlijk andere inschrijving zou-
den hebben gedaan. De voorzieningenrechter is 
van oordeel dat het bij deze stand van zaken niet 
zo kan zijn dat enkel op basis van deze theoreti-
sche kans BVO DRAN kan worden gedwongen 
tot heraanbesteding van perceel I over te gaan. 
Het gaat Noot, wier inschrijving op goede gron-
den ongeldig is verklaard, er kennelijk om een 
heraanbesteding af te dwingen zodat zij opnieuw 
mee kan dingen. In een dergelijk geval mag van 
een ongeldig verklaarde inschrijver in ieder geval 
worden verlangd dat hij concreet en onderbouwd 
duidelijk maakt dat er een gerede kans is dat an-
ders zou zijn ingeschreven indien de later verval-
len eis van meet af aan helemaal niet was gesteld.
4.13. Dit leidt ertoe dat moet worden geconclu-
deerd dat geen sprake is van strijd met het trans-
parantie- en gelijkheidsbeginsel door de combi-
natiebeperking als gunningscriterium gedurende 
de aanbestedingsprocedure te laten vervallen. 
Aangenomen moet daarom worden dat het BVO 
DRAN vrij staat perceel I van de opdracht aan de 
inschrijver die bij de beoordeling ten aanzien van 
dit perceel als eerste is geëindigd te gunnen, zijn-
de W-dK. De primaire vorderingen van Noot 
strekkende tot een verbod voor BVO DRAN de 
opdracht aan W-dK te gunnen, de voorlopige 
gunningsbeslissing van 22 januari 2020 in te trek-
ken en, indien zij perceel I nog wenst te gunnen, 
dat aan Noot te doen, zullen daarom worden afge-

wezen. Nu ook de subsidiaire, meer subsidiaire, 
meer meer subsidiaire en uiterst subsidiaire vor-
deringen van Noot erop gericht zijn een verbod te 
verkrijgen voor gunning van de opdracht aan 
W-dK, zullen ook deze vorderingen worden afge-
wezen en behoeven deze geen afzonderlijke be-
spreking meer.
4.14. Afwijzing van de vorderingen van Noot leidt 
tot toewijzing van de vorderingen van W-dK, 
strekkende tot een gebod voor BVO DRAN om, 
voor zover zij perceel I nog wenst te vergeven, 
perceel I overeenkomstig de voorlopige gun-
ningsbeslissing van 22 januari 2020 te gunnen aan 
W-dK en over te gaan tot het sluiten van een over-
eenkomst met W-dK terzake van perceel I. Daar-
mee is niet aan de voorwaardelijke vordering van 
W-dK onder III voldaan, zodat aan de behande-
ling van deze vordering niet zal worden toegeko-
men.
4.15. Noot zal als de in het ongelijk gestelde partij 
in de proceskosten worden veroordeeld. Deze 
kosten worden aan de zijde van BVO DRAN en 
W-dK ieder afzonderlijk tot op heden begroot op:
– griffierecht € 656,00
– salaris advocaat € 980,00
Totaal € 1.636,00
4.16. De gevorderde nakosten en wettelijke rente 
zullen worden toegewezen als na te melden.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
In de zaak met nummer 20-8
In het incident tot tussenkomst
5.1. laat W-dK toe als tussenkomende partij in het 
kort geding van Noot tegen BVO DRAN,
5.2. veroordeelt Noot en BVO DRAN tot betaling 
van de proceskosten in het incident tot tussen-
komst, aan de zijde van W-dK tot de uitspraak 
van dit vonnis begroot op nihil,
In de hoofdzaak
5.3. verstaat dat de voorwaarde waaronder Noot 
haar vorderingen heeft ingesteld niet is vervuld,
5.4. veroordeelt BVO DRAN tot betaling van de 
proceskosten, aan de zijde van Noot tot de uit-
spraak van dit vonnis begroot op € 1.719,38, 
waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat, te 
vermeerderen met de wettelijke rente over deze 
kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit 
vonnis,
5.5. veroordeelt BVO DRAN in de kosten die aan 
de zijde van Noot zijn ontstaan na dit vonnis, be-
groot op € 157,00 aan salaris advocaat, als niet 
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binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit 
vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wette-
lijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met in-
gang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot 
de dag van betaling en € 82,00 aan salaris advo-
caat en de explootkosten van betekening van dit 
vonnis, als er vervolgens betekening heeft plaats-
gevonden, te vermeerderen met de wettelijke 
rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van 
de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis 
tot de dag van betaling,
5.6. veroordeelt BVO DRAN tot betaling van de 
proceskosten, aan de zijde van W-dK tot de uit-
spraak van dit vonnis begroot op nihil,
5.7. verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij 
voorraad,
In de zaak met nummer 20-54
In het incident tot tussenkomst
5.8. laat W-dK toe als tussenkomende partij in het 
kort geding van Noot tegen BVO DRAN,
5.9. veroordeelt Noot en BVO DRAN tot betaling 
van de proceskosten in het incident tot tussen-
komst, aan de zijde van W-dK tot de uitspraak 
van dit vonnis begroot op nihil,
In de hoofdzaak
5.10. wijst de vorderingen van Noot ten aanzien 
van BVO DRAN af,
5.11. verstaat het bepaalde onder 5.10. als toewij-
zing van de vordering onder II van W-dK, en ge-
biedt BVO DRAN, voor zover zij perceel I nog 
wenst te vergeven, perceel I overeenkomstig de 
voorlopige gunningsbeslissing van 22 januari 
2020 te gunnen aan W-dK en over te gaan tot het 
sluiten van een overeenkomst met W-dK terzake 
van perceel I;
5.12. verstaat dat de voorwaarde waaronder 
W-dK haar vordering III heeft ingesteld niet is 
vervuld,
5.13. veroordeelt Noot tot betaling van de proces-
kosten, aan de zijde van BVO DRAN tot de uit-
spraak van dit vonnis begroot op € 1.636,00, 
waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat, te 
vermeerderen met de wettelijke rente over deze 
kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit 
vonnis,
5.14. veroordeelt Noot tot betaling van de proces-
kosten, aan de zijde van W-dK tot de uitspraak 
van dit vonnis begroot op € 1.636,00, waarin be-
grepen € 980,00 aan salaris advocaat, te vermeer-
deren met de wettelijke rente over deze kosten 
vanaf de vijftiende dag na de datum van dit von-
nis,

5.15. veroordeelt Noot in de kosten die aan de 
zijde van BVO DRAN zijn ontstaan na dit vonnis, 
begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, als niet 
binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit 
vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wette-
lijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met in-
gang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot 
de dag van betaling en € 82,00 aan salaris advo-
caat en de explootkosten van betekening van dit 
vonnis, als er vervolgens betekening heeft plaats-
gevonden, te vermeerderen met de wettelijke 
rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van 
de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis 
tot de dag van betaling,
5.16. veroordeelt Noot in de kosten die aan de 
zijde van W-dK zijn ontstaan na dit vonnis, be-
groot op € 157,00 aan salaris advocaat, als niet 
binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit 
vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wette-
lijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met in-
gang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot 
de dag van betaling en € 82,00 aan salaris advo-
caat en de explootkosten van betekening van dit 
vonnis, als er vervolgens betekening heeft plaats-
gevonden, te vermeerderen met de wettelijke 
rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van 
de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis 
tot de dag van betaling,
5.17. verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar 
bij voorraad.

NOOT

Theoretische kans op een gewijzigd speelveld is 
onvoldoende voor onrechtmatigheid bij ecarte-
ring van een gunningscriterium; concretisering 
vereist!

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland heeft op 10 maart 2020 een vonnis gewe-
zen waarin het de aanbestedende dienst werd 
toegestaan gedurende de aanbestedingsproce-
dure een gunningscriterium te laten vervallen.1 
Het vonnis biedt een aantal aardige gezichtspun-
ten ten aanzien van het ecarteren van gunnings-
voorwaarden gedurende de aanbestedingsproce-
dure en de daarbij spelende belangen.

1  Vzr. Rb. Gelderland 10 maart 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:1630.
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Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijme-
gen hebben zich ten behoeve van het vervoer in 
de regio van bijzondere doelgroepen verenigd in 
de publiekrechtelijke rechtspersoon Doelgroe-
penvervoer regio Arnhem-Nijmegen (hierna: 
“BVO DRAN”). Voor het regiovervoer had BVO 
DRAN een Europese openbare aanbestedings-
procedure georganiseerd, onderverdeeld in ne-
gen percelen (A t/m I). Eén inschrijver kon in 
principe maximaal drie percelen verwerven. Ten 
aanzien van percelen E, H en I gold een zoge-
naamde “combinatiebeperking”. Vanwege de om-
vang van deze percelen mocht een inschrijver 
maximaal één van deze grote percelen gegund 
krijgen in combinatie met slechts één van de klei-
nere percelen.2 Inschrijvers konden daarom voor-
keurspercelen opgeven. Wij vermoeden dat BVO 
DRAN het vanwege de beheersbaarheid op voor-
hand niet verantwoord achtte een zodanige om-
vang van gecombineerde opdrachten bij één 
marktpartij onder te brengen.

Deze combinatiebeperking bleek zich uiteindelijk 
te wreken. Hoewel er voor perceel I drie inschrij-
vers waren, moest één inschrijving ongeldig 
worden verklaard3 en bleek de combinatiebeper-
king in de weg te staan aan gunning van dat per-
ceel aan de resterende twee inschrijvers. Deze 
inschrijvers kwamen namelijk al in aanmerking 
voor gunning van perceel E en H. Om toch tot 
een (voorlopige) gunning te kunnen komen voor 
perceel I, liet BVO DRAN de combinatiebeperking 
vallen en werd het gunningsvoornemen geuit 
aan de partij die voor perceel I het hoogst in ran-
gorde was geëindigd. De ongeldig verklaarde in-

2  Op grond van art. 2.10 lid 3 Aw 2012 was de zoge-
naamde ‘combinatiebeperking’ in dit geval toegestaan.

3  Deze ongeldigheid was gelegen in het ná inschrijving 
door de desbetreffende inschrijver inhoudelijk wijzi-
gen van het prijsformulier, terwijl BVO DRAN slechts 
“klein herstel” had toegelaten. In het vonnis wordt niet 
ingegaan op de vraag of dit herstel was toegelaten. Wij 
wijzen volledigheidshalve erop dat volgens vaste 
rechtspraak slechts een eenvoudige precisering, het 
rechtzetten van klaarblijkelijke materiële fouten of het 
wegnemen van een zuiver formele onzekerheid geoor-
loofd is (HvJ EU 29 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:191 
(SAG), r.o. 40 en HVJ EU 10 oktober 2013, 
ECLI:EU:C:2013:647 (Manova), r.o. 32). Aanvulling 
van prijsformulieren zal ons inziens in veel gevallen 
niet als zodanig kwalificeren.

schrijver maakte daarop een kort geding aan-
hangig, dat zich toespitste op de vraag of dit was 
toegestaan.

Uitgangspunt is dat wijziging van gunningsvoor-
waarden gedurende de aanbesteding niet is ge-
oorloofd.4 Alle voorwaarden en modaliteiten van 
de gunningsprocedure dienen op duidelijke, pre-
cieze en ondubbelzinnige wijze te worden gefor-
muleerd om het risico op willekeur en favoritis-
me uit te bannen.5 Zodoende wordt de 
keuzevrijheid van de aanbestedende dienst be-
perkt tot de uitkomst van het vooraf bekendge-
maakte beoordelingsproces. Wijziging van gun-
ningsvoorwaarden gedurende de procedure is 
slechts toegestaan, wanneer kan worden aange-
nomen dat – was de wijziging op voorhand be-
kend geweest – dit niet had geleid tot een speel-
veld met meer of andere gegadigden of had 
geleid tot gunning aan een andere inschrijver.6 
Zou de wijziging wel hebben geleid tot een ander 
speelveld of andere uitkomst, moet de wijziging 
onrechtmatig worden geoordeeld. Er mogen al-
dus geen voorwaarden worden gewijzigd waarop 
marktpartijen hun afweging hebben gebaseerd 
om al dan niet deel te nemen aan de aanbeste-

4  HvJ EG 4 december 2003, ECLI:EU:C:2003:651 
(Wienstrom), r.o. 93 en «JAAN» 2016/904 2 augustus 
2016, red. art. mr. ir. M.B. Klijn en mr. M. de Vette.

5  HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 (Succhi di Frutta), r.o. 
110 – 111.

6  Blijkens Nederlandse jurisprudentie worden de ge-
zichtspunten uit het Pressetext-arrest (HvJ EG 19 juni 
2008, ECLI:EU:C:2008:351, zoals inmiddels vervat in 
art. 2.163g Aw 2012) ten aanzien van wezenlijke wijzi-
ging van de opdracht ná gunning veelal door rechters 
naar analogie ook toegepast op wijzigingen in de fase 
vóór gunning (zie bijvoorbeeld: Vzr. Rb. Den Haag 18 
september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11407, r.o. 
4.3, «JAAN» 2018/227, m.nt. mr. ir. M.B. Klijn). Wij 
merken op dat van de drie Pressetext-criteria in het 
bijzonder het eerste criterium zich daarvoor leent: de 
wijziging zou hebben geleid tot toelating van andere 
inschrijvers, of tot de keuze voor een andere offerte. 
Zo volgt ook (zij het zonder nadrukkelijke verwijzing 
naar Pressetext) uit HvJ EU 5 mei 2017, 
ECLI:EU:C:2017:266 (Borta UAB), r.o. 74, «JAAN» 
2017/108, m.nt. mr. C.G. van Blaaderen. Zie ook: Vzr. 
Rb. Noord-Nederland 11 mei 2016, 
ECLI:NL:RBNNE:2016:2234, r.o. 4.10 – 4.12, «JAAN» 
2016/147.
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ding en waarop (de inhoud van) hun inschrijving 
is afgestemd.7

De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit geval 
het vervallen van de combinatiebeperking niet 
leidt tot schending van de aanbestedingsbegin-
selen. Aangezien inschrijvers bij het doen van 
hun inschrijving allerminst zeker waren dat zij 
één of meerdere percelen gegund zouden krijgen 
en zo ja, welke percelen dat dan zouden zijn, acht 
de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat 
inschrijvers zonder de combinatiebeperking we-
zenlijk anders op de opdracht zouden hebben in-
geschreven. Enkel een “theoretische kans” dat 
ook andere partijen op perceel I zouden hebben 
ingeschreven, of dat inschrijvers die wel op per-
ceel I hebben ingeschreven een wezenlijk andere 
inschrijving zouden hebben gedaan, is naar oor-
deel van de voorzieningenrechter onvoldoende 
om BVO DRAN te verplichten tot heraanbeste-
ding van perceel I.8

Wij zijn het met de voorzieningenrechter eens dat 
een slechts theoretische kans op andere inschrij-
vingen, waarbij niet direct aanleiding bestaat te 
vermoeden dat partijen ook daadwerkelijk an-
ders hadden ingeschreven, onvoldoende is om 
een aanbestedende dienst tot heraanbesteding 
te dwingen. De heraanbesteding zou dan vooral 
dienen als (oneigenlijke) herkansing voor de ei-
sende partij. Toch kan in het onderhavige geval 
worden betwijfeld of van een enkel theoretische 
kans sprake was.9 Bij het kunnen verwerven van 
meerdere grotere percelen (in plaats van één 
groot perceel tezamen met één klein perceel, of 
drie kleine percelen), laat zich niet uitsluiten dat 
inschrijvers hun kansen en risico’s anders had-
den gewogen en hierop hun percelenvoorkeur en 
mogelijk ook hun prijs anders hadden afge-
stemd. Schaalvergroting kan immers leiden tot 

7  HVJ EU 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284 (Max Ha-
velaar), r.o. 55. Zie ook: HvJ EU 5 mei 2017, 
ECLI:EU:C:2017:266, (Borta UAB), r.o. 70, «JAAN» 
2017/108, m.nt. mr. C.G. van Blaaderen.

8  R.o. 4.12.
9  In tegenstelling tot bijvoorbeeld Vzr. Rb. Gelderland 

15 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6697, r.o. 
4.6, «JAAN» 2018/44.

een “overall” lager kostenniveau en daarmee een 
lagere prijsstelling.10

Dat een gerede kans bestond op andere inschrij-
vingen indien de combinatiebeperking van meet 
af aan niet was gesteld, heeft de eiser volgens de 
voorzieningenrechter onvoldoende concreet on-
derbouwd.11 Wij achten het in dit geval – waarbij 
een op goede gronden ongeldig verklaarde in-
schrijver een heraanbesteding beoogde af te 
dwingen – niet onbegrijpelijk dat de voorzienin-
genrechter het aan de eiser overliet een dergelij-
ke theoretische kans voldoende concreet te on-
derbouwen. Meer in zijn algemeenheid roept 
deze overweging echter wel de vraag op of het 
aan een eiser in kort geding mag worden overge-
laten een theoretische kans zodanig concreet te 
onderbouwen. Daarmee verwordt hij in feite ver-
tegenwoordiger van (de belangen van) alle niet 
bij de aanbesteding betrokken, maar potentieel 
wel benadeelde, marktpartijen.

De rechtsbescherming bij aanbesteding beperkt 
zich in veel gevallen slechts tot een beoordeling 
in kort geding. Daarbij geldt als uitgangspunt een 
afweging van de belangen van de procespartijen 
(art. 254 lid 1 Rv). De Aanbestedingswet beoogt 
de waarborging van bredere belangen, zoals op-
timale mededinging ten behoeve van eerlijke 
kansen voor marktpartijen en ten behoeve van 
het bereiken van “best value for money” voor de 
aanbestedende diensten.12

Wij signaleren dat in de jurisprudentie langzaam-
aan meer oog lijkt te bestaan voor deze bredere 
(procespartij-overstijgende) belangen. De Recht-

10  Tegelijkertijd beseffen wij ons dat, omdat een inschrij-
ver op voorhand niet weet of en zo ja, welke combina-
tie van percelen hij gegund krijgt, zich moeilijk laat 
inschatten op welke wijze een inschrijver in concreto 
anders had ingeschreven. Dat zou bijvoorbeeld anders 
kunnen zijn indien een uitvraag was gedaan waarin 
een prijs voor zowel een combinatie aan percelen als 
per perceel had moeten worden afgegeven, in welk 
geval partijen nadrukkelijk rekenschap hebben kun-
nen geven voor het geval dat de combinatiebeperking 
zou vervallen.

11  R.o. 4.12.
12  Art. 1.4 lid 2 Aw 2012 spreekt van “het leveren van zo 

veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de pu-
blieke middelen”.
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bank Midden-Nederland oordeelde in 2019 bij-
voorbeeld dat – hoewel de eiser zich in dat ge-
ding vanwege rechtsverwerking in beginsel niet 
meer kon beklagen over de handelwijze van de 
aanbestedende dienst13 – het rechtsverwerkings-
verweer van de aanbestedende dienst toch werd 
gepasseerd. Dit omdat de (in dat geval evidente) 
onrechtmatigheid ook niet meer door andere 
partijen kon worden bestreden, met het onwen-
selijke gevolg dat een opdracht in de markt was 
gezet die in strijd was met het doel en de strek-
king van de aanbestedingsverplichting:

“doel en strekking van die aanbestedingsver-
plichting is dat de mededinging optimaal wordt 
bevorderd, opdat (kort gezegd) ‘de overheid’ (…) 
de opdracht kan geven aan de economisch meest 
voordelige inschrijving. (…) De overheid moet 
zorgvuldig omgaan met haar wettelijke verplich-
tingen, het uitgeven van overheidsgeld, en met 
de belangen van derden, en dat is nu allemaal in 
het geding.”14

Hoewel wij ten aanzien van de onderhavige zaak 
niet uitsluiten dat een meer dan enkel theoreti-
sche kans bestond dat zonder de combinatiebe-
perking andere inschrijvingen waren gedaan, 
kunnen wij ons goed vinden in de afwijzing van 
de gevorderde heraanbesteding. Uit de aanbe-
stedingsstukken blijkt namelijk dat BVO DRAN 
had beoogd te voorzien in de mogelijkheid zo 
nodig meerdere percelen aan één partij te gun-
nen. Zij had zich het recht voorbehouden, indien 
de voorgenomen gunning niet leidde tot een de-
finitieve gunning van een perceel, een onderhan-
delingsprocedure zonder voorafgaande bekend-
making te volgen (art. 2.32 Aw 2012), waaraan 
nadrukkelijk was toegevoegd dat een inschrijver 
dan wel meer dan het maximaal toegestane aan-
tal percelen kon worden gegund.

Hoewel aan de criteria van art. 2.32 Aw 2012 niet 
was voldaan (er was immers geen sprake van 

13  Het ging in dat geval niet om een onregelmatigheid in 
een op zich terecht gekozen aanbestedingsprocedure, 
maar om de vraag of de juiste aanbestedingsprocedure 
was gevolgd en er Europees had moeten worden aan-
besteed.

14  Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 maart 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:1299, r.o. 3.7, «JAAN» 
2019/92, m.nt. mr. E.L.H. Snijders-van Erp.

ongeschikte inschrijvingen op perceel I), volgt uit 
dit voorbehoud dat BVO DRAN niet koste wat 
kost de combinatiebeperking wenste te handha-
ven. Op basis hiervan was het inschrijvers ken-
baar, althans had het kenbaar behoren te zijn, dat 
BVO DRAN de combinatiebeperking zou laten 
vallen als het betreffende perceel anders niet kon 
worden gegund. Overigens volgt dat ook uit de 
beoordelingssystematiek als zodanig. Op grond 
daarvan sloot een inschrijver die voor een be-
paald perceel als eerste was geëindigd, maar op 
wie – vanwege een ander gewonnen perceel – de 
combinatiebeperking van toepassing was, onder 
in de rangorde weer aan. Deze inschrijver werd 
dus niet uitgesloten van verdere deelname, maar 
bleef voor dat perceel “in de race”. Zo kon de 
winnaar van perceel I, nadat hij reeds een ander 
perceel had gewonnen en dus eerst onderaan in 
de rangorde was geplaatst, toch weer boven ko-
men drijven, toen de opvolgende (en enige ande-
re) partij óók onderaan moest aansluiten vanwe-
ge de combinatiebeperking.

Achteraf beschouwd had de aanbestedingslei-
draad moeten voorzien in een ondubbelzinnige 
en transparante regeling voor het vervallen van 
de combinatiebeperking wanneer deze in de weg 
zou staan aan gunning van een perceel. Gelet op 
de kennelijke bezwaren van BVO DRAN tegen het 
onderbrengen van meerdere grote percelen bij 
één opdrachtnemer, had BVO DRAN bijvoorbeeld 
kunnen voorschrijven dat bij het vervallen van de 
combinatiebeperking voorafgaand aan gunning 
een verificatiegesprek zou plaatsvinden met de 
winnende inschrijver. Dit om zeker te stellen dat 
deze inschrijver de omvang van de gecombineer-
de percelen aan kon. In dat geval hadden in-
schrijvers hoe dan ook rekening kunnen (en 
moeten) houden met het vervallen van de com-
binatiebeperking en kan van (ongeoorloofde) 
ecartering dan geen sprake zijn. 

Conclusie en vuistregels voor de praktijk
De vaak goede intenties van de aanbestedende 
dienst ten spijt, kan ecartering van gunnings-
voorwaarden gemakkelijk leiden tot uitvoerige 
discussies over de invloed daarvan op het speel-
veld, met een eventuele mislukte aanbesteding 
tot gevolg. Aanbestedende diensten doen er dan 
ook goed aan om ondubbelzinnig te voorzien in 
de mogelijkheid een dergelijke voorwaarde te 
laten vervallen, wanneer deze gunning algeheel 
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onmogelijk zou maken. Klagende inschrijvers 
doen er op hun beurt goed aan om in kort geding 
bij (gestelde) onrechtmatige ecartering van gun-
ningsvoorwaarden zo concreet mogelijk te on-
derbouwen dat – was deze wijziging op voorhand 
bekend geweest – aannemelijk is dat meer of an-
dere partijen hadden inschreven of dat er inhou-
delijk andere inschrijvingen waren gedaan.

mr. L.M. Engels
advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij Croon 
advocaten

mr. J. van de Giessen
advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij Croon 
advocaten
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Vrees tot niet-nakoming ongegrond

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 
10 maart 2020, nr. C/10/589331/KG ZA 20-16, 
ECLI:NL:RBROT:2020:2253
(mr. A.F.L. Geerdes)

Niet-nakoming. Intrekking gunningsbeslis-
sing. Uitvoering. 

In augustus 2019 heeft de gemeente Schiedam 
(hierna: de gemeente) de aankondiging gedaan 
met betrekking tot een Europese openbare aanbe-
steding voor het ombouwen en onderhouden van 
parkeerautomaten (hierna: de opdracht). Doel van 
de aanbestedingsprocedure is het sluiten van een 
overeenkomst, voor onder meer het verrichten 
van onderhoudswerkzaamheden aan parkeerau-
tomaten, ombouwwerkzaamheden voor pinter-
minals en werkzaamheden voor (het invoeren 
van) kentekenparkeren. 
De in de gemeente aanwezige parkeerautomaten 
zijn van Cale Access AB (hierna: Cale); de rechts-
voorganger van de producent Flowbird Sverige 
AB (hierna: Flowbird). Voor het uitvoeren van een 
deel van de opdracht zijn producten en diensten 
van Flowbird nodig. 
Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V. (hier-
na: SB) en Taxameter Centrale B.V. (hierna: TMC) 
hebben zich tijdig ingeschreven voor de aanbeste-
ding. SB was op grond van een distributieover-

eenkomst met Cale tot 19 september 2019 in Ne-
derland exclusief distributeur van Cale 
parkeerautomaten. Flowbird heeft met ingang 
van voornoemde datum de distributieovereen-
komst met SB opgezegd ten gunste van TMC.
Bij brieven van 5 november 2019 heeft de ge-
meente aan SB en TMC meegedeeld dat SB de 
economisch meest voordelige inschrijving heeft 
gedaan en dat zij voornemens is de opdracht te 
gunnen aan SB. Bij brief van 7 november 2019 
heeft TMC aan de gemeente meegedeeld dat SB 
volgens haar naar objectieve maatstaven niet kan 
voldoen aan de uitvraag, omdat SB sinds 19 sep-
tember 2019 geen nieuwe functionaliteiten meer 
mag leveren. 
De gemeente heeft SB verzocht om ondubbelzin-
nig en onvoorwaardelijk te verklaren dat zij alle 
verplichtingen die volgen uit de aanbestedings-
stukken onverkort zal nakomen. Er heeft een be-
spreking plaatsgevonden tussen de gemeente en 
SB op 26 november 2019. SB heeft op 6 december 
2019 per e-mail laten weten dat zij aan hun ver-
plichtingen kan voldoen. De gemeente heeft bij 
brief van 12 december 2019 aan SB meegedeeld 
dat zij het voornemen tot gunning aan SB intrekt 
en dat zij voornemens is de opdracht te gunnen 
aan TMC. 

Beoordeling
Beoordeeld dient te worden of de gemeente zich 
op goede gronden op het standpunt heeft gesteld 
dat SB mogelijk niet kan nakomen en of de (geob-
jectiveerde) vrees mag leiden tot intrekking van 
de gunningsbeslissing. Ter beoordeling ligt daar-
om voor op de gemeente zich op goede gronden 
op het standpunt heeft gesteld dat SB niet kan 
nakomen. Naar voorlopig oordeel is daarvan 
geen sprake. 
Ter zitting hebben partijen uiteenlopende verkla-
ringen afgelegd over de bespreking van 26 no-
vember 2019. Wie van partijen op dit punt gelijk 
heeft kan in het beperkte kader van kort geding 
niet worden vastgesteld. 
Daarnaast komt het aan op de uitleg van de e-mail 
van 6 december 2019 van SB. Anders dan de ge-
meente ter zitting heeft betoogd heeft SB in haar 
verklaring van 6 december 2019 in ieder geval niet 
expliciet gesteld niet te kunnen nakomen. 
Aangezien SB ter zitting heeft verklaard dat zij van 
TMC en van andere dealers van Flowbird de be-
nodigde producten en diensten kan afnemen, be-
staat naar het oordeel van de voorzieningenrech-


