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Overzicht aanbestedingsjurisprudentie november 2019 
 

Gebreken in de aanbestedingsprocedure, Vzr. Rb Midden-Nederland 1 november 2019,  

ECLI:NL:RBMNE:2019:5093 

Het feit dat in de vragenronde een bezwaar is geuit is voldoende om te concluderen dat er geen 

sprake is van rechtsverwerking. De inschrijver hoeft niet nog eens een kort geding te starten. 

Aan de aanbesteding neemt een aanbestedende dienst deel waarvan niet duidelijk is of die al een 

inkoopbehoefte heeft. Echter het is aanbestedingsrechtelijk niet verboden om alvast voor die 

toekomstige inkoopbehoefte een aanbestedingsprocedure in gang te zetten. 

In deze aanbesteding zijn de eisen proportioneel, is de opdracht voldoende bepaald, heeft de eiser 

geen belang bij beroep op het clusterverbod, kan de beoordeling van de inschrijving in stand blijven 

en voldoet de motivering. 

Uitleg eis, Vzr. Rb Overijssel 2 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4073 

Er is niet gebleken dat de aanbestedende dienst van een eis heeft willen afzien. Als zij dat had willen 

doen dan zou dat niet gebeurd zijn d.m.v. verklaring door een medewerker. De uitleg van de bewuste 

eis gebeurt door de rechter aan de hand van de cao-norm. De eisen zijn objectief en transparant 

geformuleerd. 

Motivering, Vzr. Rb Amsterdam 25 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8272 

De rechter oordeelt volgens de vaste jurisprudentie dat slechts plaats voor ingrijpen van de rechter  

is indien de beoordelingscommissie in redelijkheid niet had kunnen komen tot haar oordeel. In dit 

geval heeft de aanbestedende dienst in redelijkheid tot haar oordeel kunnen komen, en heeft zij die 

beslissing voldoende gemotiveerd. 

Uitsluiting, Vzr. Rb Amsterdam 22 oktober 2019, ECLI:NLRBAMS:2019:8438 

Door het toesturen van proces verbaal van opening van de inschrijvingen, waaruit blijkt dat eiseres 

met de laagste prijs heeft ingeschreven, heeft de aanbestedende dienst niet het gerechtvaardigd 

vertrouwen gewekt dat de opdracht aan inschrijver zou worden gegund.  In deze uitspraak wordt de 

laagste inschrijver uitgesloten op esthetisch specificaties. Als behoorlijk geïnformeerde en normaal 

oplettende inschrijver had de laagste inschrijver moeten begrijpen dat de aanbestedende dienst 

strikt de gepubliceerde procedure volgde en pas met de gunningsbeslissing zou komen - op de 

tevoren aangekondigde datum - als alle stappen van deze procedure waren voltooid. 
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Ongeldige of ongeschikte inschrijving,  Vzr. Rb 11 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8618 

Een inschrijving is ongeldig  omdat in een bestekspost kosten zijn opgenomen die volgens het bestek 

daarin niet opgenomen hadden mogen worden. De aanbestedingsstukken waren op dit onderdeel 

voldoende duidelijk. 
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