Overzicht aanbestedingsjurisprudentie april 2019
Uitsluitingsgrond HvJEU 28 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:267
Een nationale regeling mag bepalen dat een ondernemer die een verzoek doet aan de rechter om
een preventief (faillissements)akkoord wordt uitgesloten van een aanbestedingsprocedure. Het
maakt daarbij niet uit dat die ondernemer ook een plan voor de voortzetting van zijn activiteiten
heeft over gelegd.
Exceptio plurium litis consortium Rb Noord-Nederland 29 maart 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1420
Oftewel: alle partijen dienen te worden betrokken. Een samengevoegde opdracht waarbij 1 partij
namens de anderen als penvoerder optreedt en er maar 1 raamovereenkomst gesloten wordt, maakt
dat het in dit geval een ondeelbare rechtsverhouding betreft. Dit betekent dat de beslissing ten
aanzien van allen dezelfde moet zijn en dus alle partijen ook gedagvaard moeten worden.
Nietigverklaring van de dagvaarding Vzr. Rb Den Haag 27 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3007
Ook een dagvaarding in kort geding moet voldoende onderbouwd zijn. Het moet de rechter en de
gedaagde partij na lezing van de dagvaarding direct duidelijk zijn op grond van welke feiten en
juridische argumenten de eisende partij recht meent te hebben op wat hij vordert. Wanneer dit niet
het geval is, kan een gedaagde zich ook niet behoorlijk verweren. Artikel 120 lid 1 Rv bepaalt dan in
beginsel dat de dagvaarding nietig is.
Trage aanpak, rechtsverwerking Rb Overijssel 10 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1240
De termijn waarbinnen vernietiging van een overeenkomst (30 dagen resp. 6 maanden) gevorderd
moet worden geldt ook voor vorderingen waarmee wordt beoogd de overeenkomst/aanvullende
overeenkomst te beëindigen of de uitvoering daarvan te verhinderen. Als er niet over het gunnen
van de overeenkomst geklaagd is, kan er niet alsnog jaren later over de gunning van opties met
vermeende uitbreidingen geklaagd worden.
Kwalitatieve beoordeling Vzr. Rb Den Haag 9 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3380
Er is geen reden voor rechterlijk ingrijpen als het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is
wat van hem wordt verwacht, de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem
worden beoordeeld, en de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt gemotiveerd dat het voor de
afgewezen inschrijvers mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te
toetsen.
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Verdragsbeginselen HvJ EU 4 april 2019 C/699-17, ECLI:EU:C:2019:290
Richtlijn 2014/24 en de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie zijn
van toepassing zijn op de sluiting van een aansluitingsovereenkomst met een
bedrijfsvoorzieningskas, die belast is met het beheer van bijdragen voor de sociale verzekering van
werknemers.
Uitleg aanbestedingsstukken Vzr. Rb Midden-Nederland 5 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1456
Bij een gebruikstest dient getest te worden wat is aangeboden. Indien iets anders tijdens de test
beschikbaar is, dan kan het aangebodene niet getest worden. De aanbestedingsstukken stellen
duidelijk dat als er niet getest kan worden 0 punten verkregen zouden worden.
Afbreken aanbesteding Vzr. Rb Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3647
Een aanbestedende dienst heeft een grote mate van vrijheid om een aanbesteding in te trekken.
Uitgangspunt is dat een aanbestedende dienst niet slechts in uitzonderlijke gevallen van het plaatsen
van een overheidsopdracht kan afzien en dat het besluit daartoe niet noodzakelijkerwijs op
gewichtige redenen behoeft te berusten. Dat laat onverlet dat de aanbestedende dienst die besluit
tot intrekking van een aanbesteding, verplicht is de redenen voor zijn besluit aan de gegadigden en
inschrijvers mee te delen. De intrekking is i.c. niet onrechtmatig nu deze is gebaseerd op een rapport
dat geconcludeerd heeft dat er sprake was van mogelijke belangenverstrengeling. De inschrijvers zijn
genoegzaam over de reden van intrekking geïnformeerd.
Disproportionele voorwaarde? Vzr. Rb Den Haag 27 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3623
Overdracht van intellectuele eigendomsrechten is in het algemeen niet ontoelaatbaar. Dat laat
onverlet dat die voorwaarde wel disproportioneel kan zijn in een specifiek geval. Uit paragraaf
3.9.1.2 van de Gids Proportionaliteit kan worden afgeleid dat intellectuele eigendomsrechten zoveel
als mogelijk door de aanbestedende dienst moeten worden gerespecteerd. I.c. is van belang dat het
niet gaat om commerciële bedrijven die uitsluitend gegevens wensen te verkrijgen voor hun eigen
belang, maar om organisaties die een publieke taak hebben en algemene belangenbehartigers zijn.
De overdracht van intellectuele eigendomsrechten is gebruikelijk en evenredig voor het te bereiken
doel.
Onderhandelingsprocedure Hof Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1332
De Aanbestedingswet bepaalt dat een onderhandelingsprocedure mogelijk is als de mededinging om
technische redenen ontbreekt. Het Hof geeft aan dat de hoogte van de transitiekosten kan
meewegen bij de beoordeling of van een technische reden sprake is. I.c. was echter de berekening
niet transparant, waardoor de hoogte ervan niet overtuigend was.
Onduidelijke aanbestedingsstukken Vzr. Rb Midden-Nederland 26 april 2019,
ECLI:NL:RBMNE:2019:1800
De aanbestedingsstukken zijn niet helder over de vraag wanneer aan een bepaalde eis moet zijn
voldaan: bij inschrijving of bij uitvoering van de overeenkomst. De aanbestedingsstukken zijn daarom
niet transparant.
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