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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

§ 1.1 Introductie en onderzoeksvraag 
De Europese Unie is een economische en politieke samenwerking van 28 Europese landen.1 

Nederland is als lidstaat van de Europese Unie aan Unierecht gebonden. De Europese Unie 

bestaat uit een aantal instellingen met ieder een eigen taak en bevoegdheden. Zo wordt het 

Unierecht gehandhaafd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hierbij heeft het Hof 

van Justitie een toezichthoudende rol waarbij ervoor wordt gezorgd dat het EU-recht in alle 

lidstaten op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast.2 EU-wetgeving komt tot stand 

door overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. In 

het kader van aanbestedingsprocedures zijn rechtsbeschermingsrichtlijnen tot stand 

gekomen: Richtlijn 89/665/EEG voor “klassieke” overheidsopdrachten en Richtlijn 92/13/EEG 

voor nutssectoren. In deze scriptie zal ik mij beperken tot de eerste, algemene, 

rechtsbeschermingsrichtlijn.3 Deze rechtsbeschermingsrichtlijn draagt lidstaten op rechtens 

te voorzien in effectieve rechtsbescherming voor ondernemingen. Zo schrijft deze richtlijn 

onder meer aan de lidstaten voor ervoor zorg te dragen dat tegen de door de aanbestedende 

diensten genomen besluiten doeltreffend en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden 

ingesteld. De richtlijn vermeldt ook dat beroepsprocedures toegankelijk dienen te zijn voor 

een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning.4 Deze richtlijn schrijft minimum 

beschermingsvoorschriften voor inschrijvers voor. Door lidstaten kan aan de inschrijver door 

middel van nationaal recht een klachtplicht worden opgelegd.5 6 Wie een (gegronde) klacht 

heeft maar niet, niet juist of niet tijdig klaagt, verliest een eventuele latere rechtszaak. Sinds 

2004 wordt bij de beoordeling door Nederlandse rechters aangeknoopt bij het Grossmann-

arrest van het Hof van Justitie.7 Uit dit arrest volgt dat in een specifieke casus waarbij de 

onderneming om bepaalde redenen niet deelneemt aan de aanbestedingsprocedure, de 

nationale rechter op grond van nationaal recht het beroep van de onderneming niet 

ontvankelijk kan verklaren indien zij te laat klaagt.8 Ondanks dat de Aanbestedingswet in 2012 

helemaal op de schop is gegaan, is er geen wettelijke bepaling ten aanzien van een 

(tussentijdse) klachtplicht in opgenomen. Bij gebreke van een specifieke klachtplicht in de 

Aanbestedingswet, wordt door nationale rechters aansluiting gezocht bij het 

(verbintenisrechtelijke) leerstuk van de rechtsverwerking, al dan niet met verwijzing naar het 

Grossmann-arrest. Het leerstuk van de rechtsverwerking is een algemeen leerstuk en houdt 

in het in voorkomende gevallen verliezen van recht, omdat het inroepen van dat recht naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is gelet op het daarmee 

                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-europese-unie. 
2 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_nl. 
3 Indien ik in deze scriptie spreek over “de rechtsbeschermingsrichtlijn” bedoel ik hiermee Richtlijn 89/665/EEG 
en de toepasselijke wijzigingsrichtlijnen 2007/66/EG en 2014/23/EU, met betrekking tot de verhoging van de 
doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.  
4 Uit nader te behandelen jurisprudentie volgt dat een onderneming ook belanghebbende kan zijn indien zij (om 
bepaalde redenen) niet heeft ingeschreven op een opdracht.  
5 In het aanbestedingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen inschrijvers, gegadigden en belanghebbenden. 
Tenzij hierna anders is aangegeven, omvat het door mij gebruikte begrip ‘inschrijver’ al deze categorieën 
deelnemers. 
6 Met “klachtplicht” bedoel ik in deze scriptie de klachtplicht in aanbestedingszaken. 
7 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service).   
8 Uit mijn scriptie zal echter blijken dat dit arrest – naar mijn mening onterecht – door nationale rechters dikwijls 
zeer extensief wordt geïnterpreteerd en toegepast. Zie onder meer ook Lombert, TA 2014/140 en Brackmann, 
Klein Hofmeijer en Verlinden-Bijlsma, Tender Nieuwsbrief 2018/2, p. 5. 
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tegenstrijdige gedrag van de rechthebbende.9 Hierbij is vereist dat de gerechtigde zich heeft 

gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is 

met het vervolgens geldend maken van zijn recht.10 De vraag rijst of dit algemene leerstuk wel 

één op één kan worden toegepast in aanbestedingsprocedures. Het leerstuk moet enerzijds 

kunnen functioneren zoals het nationaalrechtelijk bedoeld is, maar anderzijds mag het niet zo 

worden toegepast dat afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. In Europese en nationale jurisprudentie hebben zich, mede door 

gebrek aan een alomvattend wettelijk kader, verdere gezichtspunten ontwikkeld inzake de 

klachtplicht in aanbestedingsprocedures. Deze gezichtspunten zijn relevant om een 

specifieke rechterlijke casus te kunnen beoordelen. De vraag is echter of deze gezichtspunten 

eensluidend zijn of dat rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid op de loer ligt. In deze scriptie 

ga ik onderzoeken in hoeverre de klachtplicht van inschrijvers in een 

aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt 

toegepast, past binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzonder de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. 

 

In dit kader is de centrale onderzoeksvraag van deze masterscriptie: 

“In hoeverre past de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals 

die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, binnen de 

kaders van het Unierecht, in het bijzonder de rechtsbeschermingsrichtlijn?” 

Dat bovengenoemde rechtsvraag relevant is, blijkt wel uit het feit dat er het afgelopen jaar 

drie moties door de Tweede Kamer zijn aangenomen waarin de regering wordt verzocht om 

tot onderzoek over te gaan naar de problematiek inzake rechtsbescherming in 

aanbestedingsprocedures.11 Dat er op zijn minst signalen zijn dat op de huidige situatie een 

en ander valt af te dingen, lijkt mij hiermee evident. Eveneens zijn door Jansen en Manunza 

recent in een column in de Staatscourant bedenkingen geuit tegen de huidige 

rechtsbescherming in aanbestedingszaken.12 Zoals ook volgt uit deze column, zijn er een 

aantal kwesties te onderscheiden waarbij sprake is van gebrekkige rechtsbescherming. 

Allereerst de problematiek rondom artikel 4.15 Aw, waardoor een na gunningsbeslissing 

gesloten aanbestedingsovereenkomst enkel vernietigbaar is op één van de in dat artikel 

genoemde gelimiteerde gronden. Het komt er in de praktijk op neer dat het kort geding de 

eerste en enige aanleg is indien een ondernemer de beëindiging van een inmiddels gesloten 

overeenkomst vordert op een grond die niet in artikel 4.15 Aw is vermeld.13 Ten tweede is het 

problematisch dat gunningsbeslissingen in kort geding marginaal worden getoetst, waardoor 

de rechter alleen dient na te gaan of de aanbestedende dienst het besluit in redelijkheid had 

                                                 
9 Tjittes 2013, p. 1. 
10 HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0271, NJ 1991/708 (Bankmanagerarrest). 
11 Kamerstukken II 2017/18, 32440, nr. 107, nr. 108 en nr. 110. 
12 https://www.sconline.nl/artikel/rechtsbescherming-aanbestedingszaken-niet-op-orde. 
13 In de bodemprocedure kan enkel nog schadevergoeding worden gevorderd, maar geen vernietiging van de 
gesloten overeenkomst indien het een andere grond betreft dan die in artikel 4.15 Aw.  
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mogen nemen.14 Dit is problematisch omdat – indien de rechter de beslissing in stand laat – 

de weg vrij is voor de aanbestedende dienst om een bindende overeenkomst te sluiten. De 

ondernemer loopt vervolgens weer tegen de gelimiteerde gronden van artikel 4.15 Aw aan, 

zodat een vordering tot beëindiging van de overeenkomst in een bodemprocedure zelden 

kans van slagen heeft. Ten derde is er mijns inziens sprake van gebrekkige 

rechtsbescherming bij klachten in aanbestedingsprocedures, in die zin dat het vaker regel 

dan uitzondering is dat een klager die niet, niet tijdig of niet juist klaagt, de toegang tot de 

inhoudelijke beroepsprocedure wordt geweigerd. In deze scriptie bespreek ik deze derde 

kwestie, waarbij ik verwacht een verhelderende bijdrage te kunnen leveren aan de huidige 

ontwikkelingen.  

§ 1.2 Deelvragen en aanpak 
De deelvragen die ik uit de centrale onderzoeksvraag afleid zijn: 

- Wat is het Unierechtelijke toetsingskader? (hoofdstuk 2) 

- Wat is de inhoud en de strekking van de klachtplicht zoals die in de Nederlandse 

jurisprudentie is ontwikkeld? (hoofdstuk 3) 

- In hoeverre voldoet de nationale klachtplicht aan het Unierecht? (hoofdstuk 4) 

Bij de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag, ga ik als volgt te werk. Allereerst 

(hoofdstuk 2) zal ik het Unierechtelijke toetsingskader uiteenzetten. Hierbij zal de nadruk 

worden gelegd op de bepalingen uit de rechtsbeschermingsrichtlijn. Ik zal ook jurisprudentie 

van het Hof van Justitie bespreken aangezien deze eveneens relevant is bij het afbakenen van 

de Europese juridische kaders. Met name het Grossmann-arrest is hierbij belangwekkend.15 

Vervolgens (hoofdstuk 3) zal ik de inhoud en de strekking van de klachtplicht behandelen 

zoals die is ontwikkeld in de Nederlandse jurisprudentie. Hierbij komt aan de orde welke 

gezichtspunten bij een beroep op de klachtplicht van belang zijn. Naast jurisprudentie van de 

Hoge Raad16 zijn er talloze uitspraken – voornamelijk in kort geding – waarbij rechters de 

klachtplicht “inkleuren” en zich uitlaten over aanvullende regels. Hierbij zullen contractuele 

klachtplichten niet onbesproken blijven. Hierna (hoofdstuk 4) zal ik de nationale klachtplicht 

toetsen aan het Unierecht en bezien of het nationale recht voldoet aan het Unierecht. 

Omissies en tegenstrijdigheden zullen hierbij in kaart worden gebracht. Aan de hand van de 

bevindingen uit hoofdstuk 4 zal ik mijn aanbevelingen uiteenzetten (hoofdstuk 5). Ten slotte 

(hoofdstuk 6) volgt de conclusie waarin ik de belangrijkste punten samenvat en antwoord zal 

geven op de centrale onderzoeksvraag. 

§ 1.3 Methodologische verantwoording 
Het Unierechtelijke kader wordt in overwegende mate gevormd door de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Deze zal ik door middel van juridisch-dogmatisch onderzoek 

analyseren. Het Unierechtelijke kader wordt verder gevormd door jurisprudentie van het Hof 

                                                 
14 Zie in dit kader Wagemakers & Van Loenen-De Wild, BR 2016/15, p. 87-96. Zie ook Wilman, NtEr 2009/05, p. 

166 e.v. en Rb. Assen 17 december 2008, ECLI:NL:RBASS:2008:BH7635, JAAN 2008/152, waarin over dit 

onderwerp prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie zijn gesteld. In HvJ EU 9 december 2010, C-568/08, 

ECLI:EU:C:2010:751 (Combinatie Spijker Infrabouw), NJ 2011/118, m.nt. M.R. Mok de reactie van het Hof van 

Justitie.  
15 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service).   
16 Waarbij specifiek van belang is HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen 
(Gemeente Roermond/Vissers-Ploegmakers). 
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van Justitie, zodat ook jurisprudentieonderzoek vereist is. Uitgangspunt hierbij zal het 

Grossmann-arrest vormen waarin het Hof van Justitie zich heeft uitgelaten over de 

klachtplicht.17 Voor onderzoek naar de inhoud en strekking van de nationale klachtplicht in 

aanbestedingsprocedures is jurisprudentieonderzoek essentieel aangezien wettelijke 

nationale regels – ondanks invoering van de Aanbestedingswet 2012 – ontbreken. Met 

jurisprudentieonderzoek kan ik onderzoeken welke gezichtspunten zich in de Nederlandse 

rechtspraak hebben ontwikkeld, of deze voldoende duidelijk zijn en of deze in 

overeenstemming met het Unierechtelijke kader worden toegepast. Hierbij zal de meeste 

waarde worden gehecht aan (helaas beperkte) rechtspraak van de Hoge Raad als hoogste 

nationale rechtsprekende instantie. Echter is ook onderzoek naar lagere rechtspraak van 

belang.18 In deze talloze uitspraken worden gezichtspunten nader ingekleurd waardoor deze 

uitspraken illustratief zijn voor de huidige gang van zaken binnen de Nederlandse 

aanbestedingspraktijk. Het jurisprudentieonderzoek zal zich voornamelijk toespitsen op de 

periode vanaf 2004, aangezien in dat jaar het belangwekkende Grossmann-arrest door het 

Hof van Justitie inzake de klachtplicht is gewezen. Het jurisprudentieonderzoek zal zich 

(hoofdzakelijk) beperken tot Europese aanbestedingen omdat hierop de 

rechtsbeschermingsrichtlijn van toepassing is. Ten slotte kan ik door middel van 

literatuuronderzoek de algemene leer nader uiteenzetten. Handboeken bieden daarvoor 

ondersteuning aangezien hierin wetten, termen en leerstukken worden verhelderd en verdiept. 

Daarnaast zal ik in mijn literatuuronderzoek artikelen en proefschriften betrekken. Hierin 

verwacht ik voor- en tegenargumenten te vinden die relevant zijn voor mijn eigen analyse van 

de bronnen. Mijn literatuuronderzoek zal zich eveneens richten op de periode vanaf 2004, 

namelijk de periode nadat het Grossmann-arrest is gewezen. Hierbij dient acht te worden 

geslagen op het feit dat een deel van de literatuur uit de periode 2004 tot 2012 mogelijk 

gebaseerd is op verouderde wetgeving. Zo is de Wira per 1 april 2013 komen te vervallen en 

per die datum geïntegreerd in de Aanbestedingswet 2012.19 Ik zal de relevantie van literatuur 

onderzoeken en de gedeelten waar specifiek een grondslag wordt gevonden in voormalige 

wetgeving buiten beschouwing laten.  

                                                 
17 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service).   
18 Hierbij zullen zijdelings ook de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan bod komen. 
19 De Wira is de afkorting van de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden. Overigens 
betrof deze implementatie vooral de rechten van een inschrijver van het opkomen tegen een gunningsbeslissing. 
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HOOFDSTUK 2: DE KADERS VAN HET UNIERECHT  

§ 2.1 Inleiding 
Om uiteindelijk te kunnen beoordelen in hoeverre de in Nederland ontwikkelde klachtplicht 

met betrekking tot aanbestedingsprocedures past binnen de kaders van het Unierecht, is het 

van belang in dit hoofdstuk eerst deze kaders vast te stellen. Een toetsingskader kan worden 

gevormd aan de hand van beginselen, Europese wetgeving en jurisprudentie van het Hof van 

Justitie over rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingszaken. Meer specifiek zijn 

hierbij de rechten voor toegang tot beroepsprocedures bij afbakening van het toetsingskader 

van betekenis.  

De Europese Unie heeft geen specifieke regels ten aanzien van aanbestedingen of 

rechtsbescherming in aanbestedingszaken in verdragen neergelegd. 20  Wel worden in 

richtlijnen minimumeisen gesteld aan de nationale rechtsstelsels op het gebied van gunning 

van overheidsopdrachten.21 Met name Richtlijn 89/665/EEG (met wijzigingsrichtlijnen) is voor 

deze scriptie relevant aangezien hierin verplichtingen zijn opgenomen voor de lidstaten ter 

waarborging van effectieve rechtsbescherming van ondernemers in 

aanbestedingsprocedures. 22 23 Deze richtlijn wordt ook wel “de rechtsbeschermingsrichtlijn” 

genoemd. Hierin is het beginsel van effectieve rechtsbescherming het meest 

geconcretiseerd.24  

In aanvulling op de rechtsbeschermingsrichtlijn, is er rechtspraak van het Hof van 

Justitie die betrekking heeft op de richtlijn. In die arresten beoordeelt het Hof, aan de hand 

van een door een nationale rechter gestelde prejudiciële vraag, of een specifieke beperking 

al dan niet in strijd is met het Unierecht.  

Allereerst zal ik in dit hoofdstuk kort een aantal belangrijke beginselen behandelen.  

Hierna komt de rechtsbeschermingsrichtlijn uitgebreid aan de orde. Ter introductie zal ik de 

achtergrond van deze richtlijn bespreken. Vervolgens komt het toepassingsbereik van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn aan bod en welke werking hieraan kan worden toegekend. Hierna 

zal ik het doel en de inhoud ervan analyseren. Bij behandeling van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn zal zijdelings Unierechtelijke jurisprudentie worden aangehaald.   

In § 2.4 komt de jurisprudentie van het Hof van Justitie uitgebreider aan bod. In 

verband met mijn onderzoeksvraag zijn vooral het Grossmann-arrest, het Amt-arrest, het 

Uniplex-arrest, het Santex-arrest en het Succhi di Frutta-arrest relevant. Deze arresten zullen 

in dit hoofdstuk dan ook uitvoerig worden behandeld, waarbij bij de bespreking van het 

Grossmann-arrest en Amt-arrest van belang is in te gaan op de specifieke feiten. Daarnaast 

worden terloops enkele andere arresten aangehaald die met betrekking tot de klachtplicht 

een rol spelen. Ik vervolg dit hoofdstuk met een overweging over hoe deze jurisprudentie door 

de nationale rechter dient te worden begrepen en toegepast. Aan het eind van dit hoofdstuk 

kan uiteindelijk een Unierechtelijk kader worden vastgesteld.   

                                                 
20 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 23. 
21 Van Heeswijck 2013, p. 7. 
22 Richtlijn 89/665/EEG met toepasselijke wijzigingsrichtlijnen 2007/66/EG en 2014/23/EU.  
23 Ik zal mij in deze scriptie beperken tot de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en zodoende de 
speciale sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten achterwege laten.  
24 Wauters 2009, p. 189 en Van Heeswijck 2013, p. 56. 
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§ 2.2 Algemene rechtsbeginselen 
In de rechtsbeschermingsrichtlijn is reeds uitwerking gegeven aan algemene 

Europeesrechtelijke beginselen. Daarom zijn algemene Europeesrechtelijke beginselen met 

name relevant als de rechtsbeschermingsrichtlijn niet van toepassing is.25 In het kader van 

rechtsbescherming in aanbestedingszaken zijn een aantal rechtsbeginselen specifiek van 

belang.  

Ten eerste is het rechtszekerheidsbeginsel van betekenis voor deze scriptie. Het 

rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat rechtzoekenden hun rechten en verplichtingen moeten 

(kunnen) kennen.26 Het rechtszekerheidsbeginsel verlangt in het bijzonder dat een regeling 

die nadelige gevolgen voor particulieren heeft, duidelijk en nauwkeurig is en dat de toepassing 

ervan voor de justitiabelen voorzienbaar is. 27  Op het moment dat de gevolgen van een 

bepaald handelen of nalaten voorzienbaar zijn, kunnen rechtzoekenden hun gedrag erop 

afstemmen. Indien we dit concreet vertalen naar het onderwerp van deze scriptie, gaat het 

erom dat de Nederlandse klachtplicht zo voorzienbaar is, dat de klager weet wat er van hem 

wordt verwacht en zijn gedrag daarop kan afstemmen. Het rechtszekerheidsbeginsel is voor 

het Hof van Justitie een belangrijk beginsel. Zo is het rechtszekerheidsbeginsel door het Hof 

van Justitie aanvaard als beginsel dat onder omstandigheden een beperking van de 

toepassing van het Unierecht kan rechtvaardigen.28  

Ten tweede is het gelijkheidsbeginsel een belangwekkend beginsel met betrekking tot 

de materie van deze scriptie. Ook voor de Europese Unie is het gewichtig: zo is het 

gelijkheidsbeginsel gecodificeerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU). Dit beginsel legt aan de centrale en de decentrale overheid de verplichting op om 

iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt, op dezelfde wijze te behandelen. 29  De 

aanbestedende diensten dienen zich van dit beginsel bewust te zijn en het te eerbiedigen ten 

aanzien van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure.30  

Naast het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel acht ik het 

gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteitsbeginsel van belang voor deze scriptie. Zij zijn 

een uitwerking van het beginsel van effectieve rechtsbescherming. 31  Het beginsel van 

effectieve rechtsbescherming is een algemeen rechtsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het 

constitutionele erfgoed dat alle lidstaten gemeen hebben.32 Dit beginsel brengt volgens het 

Hof van Justitie met zich dat eenieder recht heeft op een effectief beroep bij een bevoegde 

rechter. De lidstaten moeten zorgen voor een effectieve rechterlijke controle op de naleving 

van de toepasselijke bepaling van het gemeenschapsrecht. 33   

Om de procedure te reguleren, mogen er door middel van regels grenzen worden gesteld aan 

het recht tot toegang tot de rechter. 34  Deze regels dienen te worden getoetst aan het 

gelijkwaardigheids- en effectiviteitsbeginsel.  

                                                 
25 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 24. 
26 HvJ EU 7 juni 2005, C-17/03, ECLI:EU:C:2005:362 (VEMW e.a.), AB 2010/68, m.nt. Backes, noot punt 7. 
27 HvJ EU 7 juni 2005, C-17/03, ECLI:EU:C:2005:362 (VEMW e.a.), r.o. 80 en HvJ EG 3 juni 2008, C-308/06, 
ECLI:EU:C:2008:312 (Intertanko), r.o. 68. 
28 Van Heeswijck 2013, p. 17. 
29 https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/verdragsbeginselen.pdf. 
30 Overigens is het gelijkheidsbeginsel ook vastgelegd in artikel 1.8 van de Aanbestedingswet. 
31 HvJ EG 15 april 2008, C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223 (Impact), r.o. 47. 
32 HvJ EG 15 mei 1986, C-222/84, ECLI:EU:C:1986:206 (Johnston), r.o. 18. 
33 HvJ EG 15 mei 1986, C-222/84, ECLI:EU:C:1986:206 (Johnston), r.o. 19.  
34 Ancery 2012, p. 107. 
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Het gelijkwaardigheidsbeginsel houdt in dat de regels van nationaal procesrecht die 

gelden voor vorderingen op grond van Europees aanbestedingsrecht, niet ongunstiger mogen 

zijn dan de regels voor vergelijkbare vorderingen op grond van nationaal recht. 35  Het 

gelijkwaardigheidsbeginsel geeft uitdrukking aan het beginsel van gelijke behandeling.36 Dit 

houdt in dat procedureregels op objectieve en abstracte wijze met elkaar dienen te worden 

vergeleken. Let wel: dit staat los van de concrete feiten en omstandigheden van het geschil 

waarin de vraag naar de verenigbaarheid van een procedureregel met het 

gelijkwaardigheidsbeginsel is gerezen.37 Een schending van het gelijkwaardigheidsbeginsel in 

aanbestedingsrecht kan ik als volgt illustreren. Zoals elders in deze scriptie nog zal blijken, 

zijn bij rechtsverwerking in aanbestedingsrecht de regels van het leerstuk van de 

rechtsverwerking gunstiger dan die op basis van Grossmann. 38   Indien voor Europese 

aanbestedingen de Grossmann-jurisprudentie wordt toegepast en voor nationale 

aanbestedingen het leerstuk van de rechtsverwerking, ontstaat strijd met het 

gelijkwaardigheidsbeginsel.39  

Het effectiviteitsbeginsel houdt in dat lidstaten zorg moeten dragen voor een effectief 

systeem ter waarborging van het Unierecht.40 Dit betekent onder meer dat de vereisten van 

nationaal procesrecht het in de praktijk niet onmogelijk mogen maken om rechten uit te 

oefenen die de nationale rechter verplicht is te handhaven.41 De nationale rechter dient de 

nationale bepalingen zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn uit te leggen en daarmee de rechten te beschermen die het aan 

particulieren toekent.42 Waar bij beoordeling van het gelijkwaardigheidsbeginsel de concrete 

omstandigheden van het geval geen rol spelen, zijn deze bij het effectiviteitsbeginsel juist 

beslissend.43 Het effectiviteitsbeginsel prevaleert boven het gelijkwaardigheidsbeginsel.44 Dit 

houdt in dat indien een procedureregel gelijkelijk van toepassing is op nationaal recht en 

Unierecht (dus in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel), maar strijd oplevert 

met het effectiviteitsbeginsel omdat het de uitoefening van een recht onmogelijk of uiterst 

moeilijk maakt, het effectiviteitsbeginsel voorgaat en de procedureregel hiervoor moet 

wijken.45 Een voorbeeld van schending van het effectiviteitsbeginsel in aanbestedingsrecht is 

te vinden in een aanbestedingszaak die aanhangig was bij het Hof Leeuwarden.46 Het hof 

overwoog in die zaak dat de ondernemer bij een beweerde schending de aanbestedende 

dienst vóór inschrijving in rechte had moeten betrekken.47 Mijns inziens doet nationaal recht 

                                                 
35 HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe-Zentralfinanz) en HvJ EG 16 december 
1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (Comet). 
36 HvJ EG 19 juni 2003, C-34/02, ECLI:EU:C:2003:366 (Pasquini). 
37 Van Heeswijck 2013, p. 16. 
38 Uit § 2.4.1 zal volgen dat, in tegenstelling tot het leerstuk van de rechtsverwerking, op basis van Grossmann 
enkel stilzitten voldoende is voor het aannemen van rechtsverwerking. 
39 Dat dit in de praktijk gebeurt, zal blijken uit hoofdstuk 3. 
40 HvJ EG 19 juni 1990, C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257 (Factortame). 
41 HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe-Zentralfinanz) en HvJ EG 16 december 
1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (Comet). 
42 Zie HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 46 met verwijzing naar HvJ EG 27 
februari 2003, C-327/00, ECLI:EU:C:2003:109 (Santex), r.o. 63 en HvJ EG 11 oktober 2007, C-241/06, 
ECLI:EU:C:2007:597 (Lämmerzahl), r.o. 62. 
43 Van Heeswijck 2013, p. 17. 
44 HvJ EG 9 november 1983, C-199/82, ECLI:EU:C:1983:318 (San Giorgio), r.o. 17.  
45 Van Heeswijck 2013, p. 18. 
46 Hof Leeuwarden 5 juni 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten). 
47 Hof Leeuwarden 5 juni 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten), r.o. 8. 
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hier afbreuk aan het nuttig effect van de rechtsbeschermingsrichtlijn.48 Een ander relevant 

voorbeeld is te vinden in het Santex-arrest, dat later in dit hoofdstuk aan de orde komt. Hierbij 

leverde de onstandvastige houding van de aanbestedende dienst volgens het Hof van Justitie 

strijd op met het effectiviteitsbeginsel en dienden daarom de nationale regels inzake 

vervaltermijnen buiten toepassing te worden gelaten.49  Er kan echter ook strijd met het 

effectiviteitsbeginsel zijn door (niet) handelen van de ondernemer. Zo doet het niet af aan de 

nuttige werking van de rechtsbeschermingsrichtlijn indien een ondernemer geen toegang tot 

beroepsprocedures wordt verleend indien hij door zijn handelwijze de daadwerkelijke 

toepassing van Unierecht zonder objectieve reden vertraagt.50 Relevant is dat niet alleen de 

aanbestedende dienst hier hinder van ondervindt, maar ook de andere inschrijvers.  

§ 2.3 Richtlijn 89/665/EEG 

§ 2.3.1 Achtergrond 

Richtlijnen strekken ertoe wetgeving in de Europese Unie nader tot elkaar te brengen.51 Voor 

aanbestedingen is dit essentieel omdat deze de gemeenschappelijke markt raken. De 

Europese Unie ontleent de bevoegdheid tot het vaststellen van richtlijnen aan artikel 288 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Uit dit artikel volgt dat een 

richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij 

bestemd is. Echter, wordt aan de nationale instanties de bevoegdheid gelaten om vorm en 

middelen te kiezen. Eigenlijk kan dus worden gesproken van een ‘resultaatsverplichting’. Een 

richtlijn dient (binnen de termijn) door de lidstaat te worden omgezet in nationaal recht door 

middel van aanvullen of aanpassen van bestaande wetgeving of invoering van nieuwe 

wetgeving.  

In Richtlijn 2014/24/EU zijn algemene Europese aanbestedingsregels opgenomen. 

Deze richtlijn bevat evenwel geen regels omtrent een klachtplicht of toegang tot 

beroepsprocedures en zal hier daarom verder buiten beschouwing worden gelaten. Richtlijn 

89/665/EEG met in aanvulling hierop de wijzigingsrichtlijnen 2007/66/EG en 2014/23/EU 

bevat wel bepalingen hieromtrent en verdere bepalingen over rechtsbescherming in 

aanbestedingszaken. De wijzigingsrichtlijnen zijn doorgevoerd naar aanleiding van een 

rapport van de Commissie van 4 mei 2006 waarin bleek van wezenlijke tekortkomingen in de 

toenmalige rechtsbeschermingsrichtlijn.52   

 

§ 2.3.2 Toepassingsbereik 

Uit de tekst van de rechtsbeschermingsrichtlijn volgt dat deze betrekking heeft op 

aanbestedingen waarop de Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU van toepassing zijn. 53 

Concreet betekent dit dat de rechtsbeschermingsrichtlijn van toepassing is op 

overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een waarde gelijk aan of groter dan 

                                                 
48 Zie ook Ellian, TA 2012/5, p. 520. 
49 HvJ EG 27 februari 2003, C-327/00, ECLI:EU:C:2003:109 (Santex), r.o. 61. 
50 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 38 en 39. 
51 https://www.europa-nu.nl/id/vh7bhovywnh7/richtlijn. 
52 Impact assessment report – remedies in the field of public procurement, SEC(2006) 557, 4 mei 2006 via 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm#backgrounddocs. Zie ook 
Lengyel-Verresen, BR 2011/183. 
53 In artikel 1 van de (oorspronkelijke) rechtsbeschermingsrichtlijn staat dat deze van toepassing is ten aanzien 
van Richtlijnen 71/305/EEG en 77/62/EEG. Deze richtlijnen zijn nadien een aantal maal gewijzigd c.q. vervangen, 
waarbij meest recentelijk Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU hiervoor in de plaats zijn getreden.  
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een bepaalde drempel die het duidelijke grensoverschrijdend belang weergeeft.54 Voor deze 

opdrachten dienen de regels voor Europese aanbestedingen in acht te worden genomen.55 

De zogenoemde “drempel” waar hier op wordt gedoeld, staat voor overheidsopdrachten voor 

werken, leveringen en diensten in artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU en voor 

concessieovereenkomsten in artikel 8 van Richtlijn 2014/23/EU. Echter, de Europese 

Commissie stelt elke twee jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast.56 Voor 2018 en 

2019 zijn de drempelwaarden vastgelegd in de gedelegeerde Verordeningen 2017/2365 (voor 

overheidsopdrachten) en 2017/2366 (voor concessieovereenkomsten).57 58  

Zoals gezegd, is de rechtsbeschermingsrichtlijn van toepassing op aanbestedingen 

die onder Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU vallen. Dit houdt in dat de 

rechtsbeschermingsrichtlijn in beginsel enkel van toepassing is op Europese aanbestedingen 

en niet op nationale aanbestedingen. 59  Desondanks wordt in Nederland met regelmaat 

hieraan voorbij gegaan en wordt de rechtsbeschermingsrichtlijn en/of jurisprudentie van het 

Hof van Justitie ook hierop van toepassing verklaard.60 Dit is onjuist. Er kan wel sprake zijn 

van richtlijnconforme interpretatie, maar daarbij dient niet uit het oog te worden verloren dat 

richtlijnen naar hun aard verplichtingen opleggen aan de lidstaten en niet aan ingezetenen.61 

Dit neemt niet weg dat wanneer door of namens overheden van de lidstaten 

overheidsopdrachten worden gegund, de  beginselen van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (VWEU) moeten worden geëerbiedigd.62 Dit betreft met name het vrije 

verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening, alsmede 

de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-discriminatie, wederzijdse 

erkenning, evenredigheid en transparantie.63 De rechtsbeschermingsrichtlijn is ook niet van 

toepassing op private aanbestedingen. Uit Richtlijn 2014/24/EU volgt dat deze is gericht tot 

lidstaten en niet van toepassing is op opdrachten die door internationale organisaties in eigen 

naam en voor eigen rekening worden aanbesteed.64 

 

                                                 
54 Zie onder meer randnr. 23 van Richtlijn 2014/23/EU.  
55 Naast de regels uit de toepasselijke richtlijnen dienen ook de regels uit de Aanbestedingswet (met name 
Afdeling 1.2.2 Aw) in acht te worden genomen.  
56 https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelwaarden-europees-aanbesteden. 
57 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2365 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten. 
58 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2366 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten. 
59 Nationale aanbestedingen zijn aanbestedingen met een waarde die onder de Europese drempel valt en zonder 
grensoverschrijdend effect. Zie ook HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. 
Jansen (Gemeente Roermond/Vissers-Ploegmakers). 
60 Zie onder meer Vzr. Rb. Arnhem 24 juni 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BD7653, JAAN 2008/71 en Vzr. Rb. 
Arnhem, 4 november 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BG5179, JAAN 2008/130. 
61 Zie § 2.3.3. Van belang is mijns inziens dat door richtlijnconforme interpretatie de rechten van inschrijvers in 
nationale aanbestedingen niet mogen worden ingeperkt.   
62 Zie randnr. 1 van Richtlijn 2014/24/EU. 
63 Zie randnr. 1 van Richtlijn 2014/24/EU. Dit geldt voor aanbestedingen onder de drempel met een duidelijk 
grensoverschrijdend belang. Zie ook 
www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/overheidsopdrachten-uitgezonderde-
opdrachten/opdrachten-onder-drempel. 
64 Zie randnr. 22 van Richtlijn 2014/24/EU. Dit is anders indien een onderneming overheidssubsidie ontvangt. 
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§ 2.3.3 Werking 

De rechtsbeschermingsrichtlijn diende uiterlijk 21 december 1991 te worden 

geïmplementeerd in nationaal recht, maar hier is door Nederland geen gehoor aan gegeven.65 

De reden hiervoor was dat het volgens de Nederlandse regering simpelweg niet nodig was.66 

Indien de bestaande wetgeving reeds voldoet aan de eisen van de richtlijn is wetswijziging 

namelijk niet nodig.67 Hierbij is van belang dat er wel extra nadruk ligt op de bepaaldheid en 

duidelijkheid van het nationale recht in verband met de vereiste rechtszekerheid.68 In 2010 is 

de richtlijn alsnog gedeeltelijk geïmplementeerd in de Wet implementatie 

rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) om de rechtsbescherming van 

ondernemers in aanbestedingsprocedures niet uit de pas te laten lopen met de 

rechtsbescherming die ondernemers op grond van de wijzigingsrichtlijn toekomt.69 70 De Wira 

is per 1 april 2013 komen te vervallen en per die datum geïntegreerd in de Aanbestedingswet 

2012.71 Het valt op dat in de huidige situatie, leemtes aanwezig zijn en niet alle richtlijnartikelen 

tot uiting komen in de Aanbestedingswet.72 Het uitgangspunt is dat indien (bepalingen uit) de 

richtlijn niet, niet volledig of niet juist zijn geïmplementeerd, er mogelijk direct rechten kunnen 

worden ontleend aan de richtlijn. Daarom is van belang wat de werking is van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn tegenover een inschrijver. De richtlijn is immers gericht tot de 

lidstaat.73  

Richtlijnen hebben in beginsel geen directe werking in de rechtsordes van de 

lidstaten.74 In geval van het niet, niet juist of te laat implementeren van Unierecht, is door het 

Hof van Justitie in het Van Gend & Loos-arrest de rechtstreekse werking van 

gemeenschapsrecht erkend. 75  Het Hof overweegt dat particulieren zich in voorkomende 

gevallen bij de nationale rechter rechtstreeks kunnen beroepen op de niet-nagekomen 

verplichtingen van de lidstaat.76 Zo kan het Unierecht onafhankelijk van de wetgeving van de 

lidstaten voor particulieren rechten scheppen.77 De rechtsbeschermingsrichtlijn kan echter 

niet rechtstreeks verplichtingen opleggen aan particulieren.78 Niet aan alle bepalingen uit de 

richtlijn komt rechtstreekse werking toe. De bepaling uit de richtlijn dient voldoende duidelijk, 

nauwkeurig en onvoorwaardelijk te zijn.79 Indien de aanbestedende dienst niet tot de ‘staat’ 

                                                 
65 Van de Meent 1995, p. 178. 
66 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 61, Van de Meent 1995, p. 191 en Kamerstukken II 1991/92, 22669, 3, p. 4.  
67 Wissink 2001, p. 20. 
68 Van Heeswijck 2013, p. 48. 
69 Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 2. 
70 Zie de transponeringstabel behorende bij Richtlijn 2007/66/EG tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EG en 
92/13/EEG voor welke richtlijnartikelen wel en niet zijn geïmplementeerd. Opgenomen in Kamerstukken II 
2008/09, 32027, 3, p. 24-27. 
71 Overigens betrof deze implementatie vooral de rechten van een inschrijver van het opkomen tegen een 
gunningsbeslissing. 
72 Zo zijn onder meer artikel 1 lid 4 en artikel 2 quater van de rechtsbeschermingsrichtlijn niet geïmplementeerd. 
Zie de transponeringstabel behorende bij Richtlijn 2007/66/EG tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EG en 
92/13/EEG voor welke richtlijnartikelen wel en niet zijn geïmplementeerd. Opgenomen in Kamerstukken II 
2008/09, 32027, 3, p. 24-27.  
73 Zie artikel 6 van de richtlijn.  
74 Wissink 2001, p. 19. 
75 HvJ EG 5 februari 1963, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend & Loos). 
76 HvJ EG 5 februari 1963, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend & Loos), p. 24. 
77 EUROPA decentraal 2010, p. 3. Via https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/02/WEBVERSIE-
rechtstreekse-werking.pdf. 
78 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente Roermond/Vissers-
Ploegmakers), r.o. 3.5.1. 
79 HvJ EG 19 januari 1982, C-8/81, ECLI:EU:C:1982:7 (Becker). 
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kan worden gerekend, is rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen uitgesloten.80 Naar 

mijn mening is het niet mogelijk aan het merendeel van de bepalingen van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn directe werking toe te kennen. De rechtsbeschermingsrichtlijn 

bevat veel open normen. Dit is op zich niet vreemd, aangezien een lidstaat op grond van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn een resultaatsverplichting heeft. Hij kan hiervoor zelf de vorm en 

middelen kiezen. Dit sluit echter directe werking nagenoeg uit. De bepalingen zijn immers niet 

voldoende duidelijk, nauwkeurig genoeg en onvoorwaardelijk.  

Afgezien van “rechtstreekse werking” is de nationale rechter door het Hof van Justitie 

verplicht het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen uit de 

richtlijn uit te leggen.81 Dit heet richtlijnconforme interpretatie en geldt ook indien bepalingen 

uit richtlijnen niet in het nationale recht zijn omgezet. Doordat het nationale recht 

richtlijnconform wordt uitgelegd, kan richtlijnconforme interpretatie een ruimer 

toepassingsbereik hebben dan de directe werking van richtlijnen.82 De verplichting om het 

nationale recht uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn geldt 

zowel voor nationale bepalingen die dateren van voor als na de datum van de richtlijn.83 De 

verplichting tot richtlijnconforme interpretatie geldt zelfs voor ongeschreven recht.84 Naar 

mijn mening kan richtlijnconforme interpretatie worden toegepast ten aanzien van rechten van 

ondernemers uit de rechtsbeschermingsrichtlijn die nationaal niet of onvoldoende zijn 

gewaarborgd. Echter, een richtlijnconforme interpretatie van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

zoals advocaat-generaal Keus aan de orde stelt in zijn conclusie in de zaak Gemeente 

Roermond/Vissers-Ploegmakers gaat mij te ver. 85  Hij schetst een richtlijnconforme 

interpretatie die inhoudt dat een rechter de gegadigde of inschrijver die niet, zodra mogelijk, 

over de beweerde onduidelijkheid of onrechtmatigheid heeft geklaagd (en de aanbesteder 

aldus de mogelijkheid heeft ontnomen een en ander wellicht nog tijdig te herstellen), diens 

vordering reeds op die grond ontzegt.86 Richtlijnen leggen naar hun aard verplichtingen op 

aan de lidstaten en niet aan ingezetenen.87  

Indien richtlijnconforme interpretatie niet mogelijk is, omdat toepassing van het 

nationaal recht in overeenstemming met het gemeenschapsrecht onmogelijk is, dient de 

nationale rechter het gemeenschapsrecht integraal toe te passen. Hierbij dient hij de aan 

particulieren toegekende rechten te beschermen, waarbij hij zo nodig de nationale bepalingen 

buiten toepassing laat indien de toepassing daarvan in het betrokken geval tot een met het 

gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou leiden.88 Een dergelijk voorbeeld geeft het Hof van 

Justitie in het Amt-arrest, waarbij een bepaald bewijsvereiste schending kan opleveren van 

                                                 
80 Van Heeswijck 2013, p. 55. 
81 Wissink 2001, p. 23, Vermeulen 2001, p. 31 en HvJ EG 5 oktober 1994, C-165/91, ECLI:EU:C:1994:359 (Van 
Munster), r.o. 34 en HvJ EG 26 september 2000, C-262/97, ECLI:EU:C:2000:492 (Engelbrecht), r.o. 39.  
82 Wissink 2001, p. 24. 
83 Vermeulen 2001, p. 31 en HvJ EG 13 november 1990, C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395 (Marleasing). 
84 Van Heeswijck 2013, p. 49 en Wissink 2001, p. 38. 
85 Zie het voorbeeld van advocaat-generaal Keus onder 4.7 in zijn conclusie in de zaak Gemeente 
Roermond/Vissers-Ploegmakers, ECLI:NL:PHR:2009:BI0467. 
86 Omdat in die zaak het cassatiemiddel de mogelijke verplichting van een richtlijnconforme interpretatie niet aan 
de orde stelt, gaat de Hoge Raad niet op het al dan niet bestaan van deze verplichting in. Zie ook Heemskerk & 
Semmekrot, BR 2010/36, p. 208. 
87 Van Nouhuys, TA 2006/2, p. 58. 
88 HvJ EG 5 maart 1998, C-347/96, ECLI:EU:C:1998:87 (Solred), r.o. 30, HvJ EG 26 september 2000, C-262/97, 
ECLI:EU:C:2000:492 (Engelbrecht), r.o. 40 en HvJ EG 27 februari 2003, C-327/00, ECLI:EU:C:2003:109 (Santex), 
r.o. 64. 
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de rechtsbeschermingsrichtlijn.89 Concrete toepassing van nationaal recht mag geen afbreuk 

doen aan effectieve rechterlijke bescherming.  

 

§ 2.3.4 Doel  

De rechtsbeschermingsrichtlijn heeft tot doel de naleving van de Unierechtelijke 

aanbestedingsregels te waarborgen, zodat de bepalingen van deze richtlijn in het licht van de 

Unierechtelijke aanbestedingsregels moeten worden uitgelegd. 90  Dit komt neer op het 

waarborgen van de daadwerkelijke toepassing van de Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU. 

Deze richtlijnen bevatten namelijk geen specifieke bepalingen op grond waarvan een 

daadwerkelijke naleving van die richtlijnen kan worden verzekerd.91 Uit de eerste en tweede 

overweging van de considerans van de rechtsbeschermingsrichtlijn blijkt dat deze tot doel 

heeft het versterken van de bestaande voorzieningen (zowel op nationaal als 

gemeenschapsniveau) die de doeltreffende toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen 

waarborgen, in het bijzonder in een stadium waarin de schendingen nog ongedaan kunnen 

worden gemaakt. Dienaangaande legt artikel 1 lid 1 de lidstaten de verplichting op te zorgen 

voor doeltreffende en snelle beroepsprocedures in geval van schending. Hiermee wordt 

uitwerking gegeven aan algemene rechtsbeginselen, waarbij hier voornamelijk wordt getracht 

effectieve rechtsbescherming te garanderen. Echter is op grond van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn de rechtsbescherming van inschrijvers niet ongelimiteerd. Zoals 

eerder overwogen, heeft de rechtsbeschermingsrichtlijn ook tot doel om de daadwerkelijke 

toepassing van Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU te waarborgen. Een inschrijver mag 

met zijn handelwijze niet de daadwerkelijke toepassing van deze richtlijnen belemmeren. Een 

dergelijke (belemmerende) handelwijze was aan de orde in het Grossmann-arrest, waar 

Grossmann de instelling van beroepsprocedures (waarvoor de lidstaten op grond van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn moeten zorgen) zonder objectieve reden vertraagde.92  

 

§ 2.3.5 Inhoud  

De bepalingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn zijn van groot belang. Zonder effectieve 

rechtsbescherming zouden aanbestedende diensten de regelgeving immers straffeloos naast 

zich neer kunnen leggen.93 Enkele voor deze scriptie relevante bepalingen zal ik in deze 

paragraaf uitlichten.  

 

Artikel 1, lid 1:  

(…) 

 

“De lidstaten nemen met betrekking tot opdrachten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 

2014/24/EU of Richtlijn 2014/23/EU vallen, de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen 

door de aanbestedende diensten genomen besluiten op doeltreffende wijze en vooral zo snel 

mogelijk beroep kan worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 2 septies van 

deze richtlijn, op grond van het feit dat door die besluiten het Unierecht inzake 

                                                 
89 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 54 en 55. 
90 HvJ EG 14 februari 2008, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91 (Varec), r.o. 33. 
91 Zie de considerans van Richtlijn 89/665/EEG. 
92 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 38. 
93 Bel, NtEr 2008/04, p. 110. 



17 
 

overheidsopdrachten of de nationale voorschriften waarin dat Unierecht is omgezet, geschonden 

zijn.” 

In artikel 1 lid 1 staat dat tegen een (onrechtmatig) besluit van de aanbestedende dienst op 

doeltreffende wijze en vooral zo snel mogelijk beroep moet kunnen worden ingesteld. Deze 

inspanningsverplichting voor de lidstaat behoefde volgens Nederland geen implementatie.94 

Omtrent de term “besluit” is in jurisprudentie bevestigd dat de rechtsbeschermingsrichtlijn 

geen beperkingen bevat ten aanzien van de aard en inhoud van de besluiten waartegen 

beroep openstaat.95 Een besluit in de zin van de rechtsbeschermingsrichtlijn is elke handeling 

van een aanbestedende dienst, die is vastgesteld in verband met een overheidsopdracht die 

binnen de materiële werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt en die rechtsgevolgen 

kan hebben.96 Zo is ook een besluit om een lopende aanbestedingsprocedure te staken, een 

besluit waartegen beroep dient open te staan. 97  Ook een besluit om geen 

aanbestedingsprocedure uit te schrijven omdat de opdracht niet binnen de materiële 

werkingssfeer van de regels zou vallen, is een besluit waartegen beroep open dient te staan. 

Niet vatbaar voor beroep zijn handelingen die slechts een enkel voorafgaand marktonderzoek 

vormen of van zuiver voorbereidende aard zijn en deel uitmaken van de interne 

beraadslagingen van de aanbestedende dienst met het oog op de gunning van een 

overheidsopdracht.98  

In de rechtsbeschermingsrichtlijn wordt door middel van snelle en doeltreffende wijze 

van beroep uitwerking gegeven aan het algemene Europeesrechtelijke beginsel van 

effectiviteit. Er moet op doeltreffende wijze beroep kunnen worden ingesteld door een 

belanghebbende. Tegen een (onrechtmatig) besluit dient zo snel mogelijk beroep in te kunnen 

worden gesteld. Er dient een beroepsmogelijkheid te zijn vóór het sluiten van de 

overeenkomst.99 Daarom geldt na de gunningsbeslissing een opschortende termijn, welke is 

vastgelegd in artikel 2 bis sinds de wijzigingsrichtlijn uit 2007. Op grond van artikel 2 lid 1 sub 

b van de rechtsbeschermingsrichtlijn dient dit beroep te kunnen strekken tot nietigverklaring 

van het onwettige besluit. Uit dit artikel volgt tevens dat een onderneming rechtstreeks beroep 

moet kunnen instellen tegen discriminerende specificaties, zonder het einde van de 

aanbestedingsprocedure af te wachten.100 Overigens staat de rechtsbeschermingsrichtlijn 

niet in de weg aan de bevoegdheid van een beroepsinstantie om de aanbestedingsprocedure 

ambtshalve te toetsen op eventuele gebreken.101      

     

Artikel 1, lid 3:  

“De lidstaten dragen er zorg voor dat beroepsprocedures, volgens modaliteiten die de lidstaten 

kunnen bepalen, op zijn minst toegankelijk zijn voor een ieder die belang heeft of heeft gehad bij 

                                                 
94 Volgens de transponeringstabel, opgenomen in Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 24. Dit wordt in de 
transponeringstabel niet nader toegelicht, maar het komt mij voor dat dit is omdat de Aanbestedingswet (en de 
voorloper m.b.t. rechtsbescherming: de Wira) is gericht tot de aanbestedende dienst en de gegadigden en niet 
tot de lidstaten. Tevens komt de inspanningsverplichting tot uiting in de opvolgende artikelen van de 
rechtsbeschermingsrichtlijn, door hier concrete invulling aan te geven. 
95 HvJ EG 28 oktober 1999, C-81/98, ECLI:EU:C:1999:534 (Alcatel). 
96 HvJ EG 11 januari 2005, C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5 (Stadt Halle). 
97 HvJ EG 18 juni 2002, C-92/00, ECLI:EU:C:2002:379 (Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik). 
98 HvJ EG 11 januari 2005, C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5 (Stadt Halle), r.o. 35. 
99 HvJ EG 28 oktober 1999, C-81/98, ECLI:EU:C:1999:534 (Alcatel). 
100 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 30.  
101 HvJ EG 19 juni 2003, C-315/01, ECLI:EU:C:2003:360 (GAT/ÖSAG). Zie ook Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 
39. 
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de gunning van een bepaalde opdracht en die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden 

geschaad.” 

In artikel 1 lid 3 staat voor wie de beroepsprocedures in ieder geval toegankelijk dienen te 

zijn.102 Een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning én die door de beweerde 

inbreuk is of dreigt te worden geschaad, dient toegang te hebben tot beroepsprocedures. 

Aan de term “belang” lijkt in de richtlijn een ruime uitleg te worden toegekend. Zo kan ook 

een niet-inschrijver belang hebben of hebben gehad bij de gunning. Deze ruime uitleg wordt 

door het Hof van Justitie bevestigd in jurisprudentie.103 Voor toegang tot beroepsprocedures 

dient de ondernemer (naast het hebben van belang) door de beweerde inbreuk te zijn 

geschaad, of dreigen te worden geschaad. Dit dient door de ondernemer te worden 

aangetoond.104 Zo dient hij bij gestelde disproportionele eisen in het bestek aan te tonen dat 

hij bij gebreke daarvan wel degelijk geschikt was bevonden om de opdracht uit te voeren. 

 

Artikel 1, lid 4:  

“De lidstaten kunnen verlangen dat degene die van een beroepsprocedure gebruik wenst te 

maken, de aanbestedende dienst in kennis heeft gesteld van de beweerde inbreuk en van zijn 

voornemen beroep in te stellen, mits zulks geen afbreuk doet aan de opschortende termijn 

overeenkomstig artikel 2 bis, lid 2, of aan enige andere termijnen voor het instellen van beroep 

overeenkomstig artikel 2 quater.”  

Uit artikel 1 lid 4 volgt dat een lidstaat de toegang tot beroepsprocedures afhankelijk kan 

stellen van een kennisgeving door de belanghebbende aan de aanbestedende dienst omtrent 

de beweerde schending en zijn voornemen beroep in te stellen.105 Dit kan op een aantal 

manieren worden opgevat.  

Allereerst kan dit worden opgevat als een mogelijkheid om de ondernemer te 

verplichten bij de aanbestedende dienst te melden dat hij voornemens is beroep in te 

stellen.106 Dit komt neer op de letterlijke interpretatie van het richtlijnartikel. Dit komt mij voor 

als een puur procedurele handeling, alvorens toegang tot de beroepsprocedure zal worden 

verleend. 

Ten tweede kan dit betekenen dat de rechter bij de bepaling van de ontvankelijkheid 

van een klager, zijn oordeel mag baseren op het feit of de klager al dan niet (eerder) de 

aanbestedende dienst op de hoogte heeft gesteld van de beweerde schending en zijn 

voornemen beroep in te stellen. 107  

Ten derde kan betoogd worden dat “de lidstaat” hier tevens kan worden gelezen als 

“de aanbestedende dienst”. In dat geval zou het de aanbestedende dienst zijn toegestaan op 

grond van dit artikel contractuele rechtsverwerkingsclausules op te nemen in de 

                                                 
102 De lidstaten kunnen zelf bepalen voor wie de beroepsprocedures toegankelijk zijn, mits zij de minimumregels 
van artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn in acht nemen.  
103 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service). 
104 HvJ EG 19 juni 2003, C-249/01, ECLI:EU:C:2003:359 (Hackermüller). 
105 In Richtlijn 89/665/EEG was een deel van deze tekst nog verwerkt in artikel 1 lid 3.  
106 Volgens “omschrijving beleidsruimte” in de transponeringstabel, opgenomen in Kamerstukken II 2008/09, 
32027, 3, p. 24. 
107 Een rechter mag dit verlangen, mits daar een grond voor is. Zo betrof het in het Amt-arrest ook in de 
rechtspraak ontwikkelde regels waar beperkingen werden opgelegd. Het Hof heeft niet overwogen dat dit niet 
mag. Zodoende is te bepleiten dat ook rechters “kunnen verlangen”, mits gebaseerd op nationale gevestigde 
rechtspraak. Zie ook Conclusie A-G HvJ EU 5 juli 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:542 (Amt e.a.), r.o. 18 en 66. 
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aanbestedingsstukken, mits hij zich houdt aan de minimumtermijnen van artikel 2 quater van 

de rechtsbeschermingsrichtlijn. 

Ten slotte wijs ik nog op de opvatting die ’t Hart voorspiegelt.108 Hij ziet dit artikel als 

mogelijkheid tot tussentijdse klachtplicht. Hij betoogt dat, zonder implementatie van dit 

artikel, deze (tussentijdse) klachtplicht niet van rechtswege op inschrijvers kan rusten.109  

Welke opvatting de Raad voor ogen had bij ontwerp van de richtlijn, is mij niet bekend. 

Mij komt de eerste interpretatie voor als de juiste. Er dient niet méér in het artikel te worden 

gelezen dan er daadwerkelijk (letterlijk) staat. Waar “de lidstaat” staat, kan dan mijns inziens 

ook niet “de rechter” of “de aanbestedende dienst” worden gelezen. Het komt mij voor, dat 

de bedoeling achter dit artikel is dat de ondernemer de aanbestedende dienst (binnen een 

bepaalde termijn) moet informeren over de beweerde schending alvorens hij beroep instelt, 

in plaats van dat hij rauwelijks dagvaardt. De aanbestedende dienst heeft dan de mogelijkheid 

hierop te anticiperen. In de praktijk zullen met een dergelijke bepaling onnodige procedures 

worden voorkomen. 110  Ook overweging 11 van de considerans van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn lijkt deze interpretatie te ondersteunen, namelijk in het kader van 

een goede proceseconomie.  

De opvatting van ’t Hart, dat dit artikel een mogelijkheid geeft tot een tussentijdse 

klachtplicht, is mijns inziens niet de juiste.111 Indien zijn stelling juist is, had het Hof van Justitie 

in het Grossmann-arrest zeer zeker wel een overweging gewijd aan deze mogelijkheid en 

verwezen naar dit artikel uit de rechtsbeschermingsrichtlijn. Het Hof gaat hier echter helemaal 

niet op in, terwijl dit voor de hand had gelegen indien de stelling van ’t Hart juist zou zijn.  

Uit de bewoordingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn blijkt in ieder geval nergens 

dat van gegadigden of inschrijvers verwacht mag worden dat zij reeds voor (voorlopige) 

gunning de aanbesteder in rechte moeten betrekken.112 Overigens wil ik benadrukken dat 

volgens de tekst van dit artikel een lidstaat deze voorwaarde kan stellen. In Nederland is 

besloten dit artikel niet te implementeren omdat het in het Nederlandse systeem niets 

toevoegt.113  

Waar de meeste artikelen in de rechtsbeschermingsrichtlijn een recht voor de 

inschrijver inhouden, wordt met artikel 1 lid 4 de klager een plicht opgelegd. In wezen worden 

de rechten van een klager hiermee ingeperkt. Indien deze regel in nationaal recht wordt 

omgezet, kan een inschrijver toegang tot de beroepsprocedure worden ontzegd indien hij de 

aanbestedende dienst niet in kennis heeft gesteld van de beweerde inbreuk én van zijn 

voornemen beroep in te stellen. Deze regel is in overeenstemming met het doel van de 

richtlijn. De rechtsbeschermingsrichtlijn heeft namelijk tot doel om de daadwerkelijke 

toepassing van Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU te waarborgen. Het is in lijn met 

effectiviteit en doelmatigheid dat schendingen vóór de gunningsbeslissing ongedaan kunnen 

worden gemaakt en een beroepsprocedure kan worden voorkomen. 

  

                                                 
108 ’t Hart, BR 2009/174, p. 903. 
109 Hij betoogt (mijns inziens ten onrechte) op grond hiervan en op grond van HR 26 juni 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente Roermond/Vissers-Ploegmakers) dat 
tijdig klagen over gebreken in de aanbestedingsprocedure niet nodig is. Zie contra: Heemskerk & Semmekrot, 
BR 2010/36, p. 208. 
110 Hebly & Wilman, BR 2009/72, p. 391. 
111 ’t Hart, BR 2009/174, p. 903. 
112 Zie ook Ellian, TA 2012/5, p. 525. 
113 Volgens de transponeringstabel, opgenomen in Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 24. 
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Artikel 2, lid 1, aanhef en onder b: 

“De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen betreffende de in artikel 1 bedoelde 

beroepsprocedures voorzien in de nodige bevoegdheden om:  

b) onwettig genomen besluiten nietig te verklaren dan wel nietig te doen verklaren, met inbegrip van 

het verwijderen van discriminerende technische, economische of financiële specificaties in 

oproepen tot inschrijving, bestekken dan wel in enig ander stuk dat verband houdt met de 

gunningsprocedure.” 

Op grond van artikel 2 lid 1 sub b van de rechtsbeschermingsrichtlijn dient dit beroep te 

kunnen strekken tot nietigverklaring van het onwettige besluit. Een onderneming moet 

rechtstreeks beroep kunnen instellen tegen discriminerende specificaties, zonder het einde 

van de aanbestedingsprocedure af te wachten.114 Dit artikel is een concrete uitwerking van 

artikel 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn en is een maatregel die bijdraagt aan een snelle 

en doeltreffende rechtsbescherming.  

 

Artikel 2 bis, lid 1: 

“De lidstaten dragen er zorg voor dat de in artikel 1, lid 3, bedoelde personen over voldoende tijd 

beschikken om op doeltreffende wijze beroep in te stellen tegen de door de aanbestedende 

diensten genomen besluiten tot gunning van een opdracht, door de noodzakelijke bepalingen vast 

te stellen die voldoen aan de in lid 2 van het dit artikel en in artikel 2 quater bepaalde 

minimumvoorwaarden.” 

Er dient een beroepsmogelijkheid te zijn vóór het sluiten van de overeenkomst.115 Daarom 

geldt na de gunningsbeslissing een opschortende termijn, welke is vastgelegd in artikel 2 bis 

sinds de wijzigingsrichtlijn uit 2007. Dit artikel is eerst geïmplementeerd in artikel 4 van de 

Wira en vervolgens, bij integratie van de Wira in de Aanbestedingswet, vastgelegd in artikel 

2.127 Aw. Dit is één van de weinige artikelen uit de rechtsbeschermingsrichtlijn waarbij 

concrete implementatie heeft plaatsgevonden in een formele Nederlandse wet. 

   

Artikel 2 quater: 

“Wanneer een lidstaat bepaalt dat beroep tegen een besluit van een aanbestedende dienst dat is 

genomen in het kader van of met betrekking tot een onder Richtlijn 2004/18/EG vallende 

gunningsprocedure, binnen een bepaalde termijn moet worden ingesteld, bedraagt deze termijn ten 

minste 10 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit van de 

aanbestedende dienst per faxbericht of langs elektronische weg aan de inschrijver of gegadigde is 

gezonden of, indien van andere communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt, bedraagt deze 

termijn hetzij ten minste 15 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit 

van de aanbestedende dienst aan de inschrijver of gegadigde is gezonden, hetzij ten minste 10 

kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum van ontvangst van het besluit van de 

aanbestedende dienst. De kennisgeving van dat besluit van de aanbestedende dienst aan iedere 

inschrijver of gegadigde gaat vergezeld van een samenvattende beschrijving van de relevante 

redenen. In het geval dat beroep wordt ingesteld tegen besluiten bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 

                                                 
114 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 30.  
115 Vanaf Richtlijn 2007/66/EG is dit vastgelegd in artikel 2 bis lid 1. Dit artikel kan worden gezien als codificatie 
van het Alcatel-arrest, HvJ EG 28 oktober 1999, C-81/98, ECLI:EU:C:1999:534 (Alcatel). Hierbij is de 
aanbestedende dienst verplicht een opschortende termijn in acht te nemen, alvorens de overeenkomst te sluiten. 
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b), van deze richtlijn waarvoor geen specifieke kennisgeving is gedaan, bedraagt de termijn ten 

minste 10 kalenderdagen, ingaande vanaf de datum van bekendmaking van het betreffende 

besluit.” 

Op grond van de rechtsbeschermingsrichtlijn dient de lidstaat te zorgen voor efficiënte 

beroepsmogelijkheden, maar de lidstaat mag dit inperken door middel van het creëren van 

maximumtermijnen voor het instellen van beroep. De lidstaat mag hierbij echter geen inbreuk 

maken op de nuttige werking van de rechtsbeschermingsrichtlijnen.116 Het is in strijd met het 

effectiviteitsbeginsel indien de lidstaten door de wijze van toepassing van nationale 

vervaltermijnen de uitoefening van rechten onmogelijk of uiterst moeilijk maken. 117  Mijns 

inziens geldt dit artikel ook met betrekking tot tussentijdse besluiten. 118 Er wordt immers niet 

specifiek gesproken over “gunningsbesluit” maar over “een” besluit. Daarnaast bevestigt de 

laatste regel van het artikel dit impliciet, door te spreken van “besluiten bedoeld in artikel 2, 

lid 1, onder b”. In jurisprudentie is bepaald dat er een redelijke termijn moet zijn voor een 

belanghebbende om in beroep te kunnen gaan.119 In artikel 2 quater van de wijzigingsrichtlijn 

worden daarom minimumtermijnen voorgeschreven voor de belanghebbende om in beroep 

te gaan. Hierbij geldt dat voor besluiten zoals in artikel 2, lid 1, onder b van de richtlijn – 

waaronder dus tussentijdse besluiten – de termijn ten minste 10 kalenderdagen dient te 

bedragen, ingaande vanaf de datum van bekendmaking van het betreffende besluit. 

Ondernemers dienen wel te worden geïnformeerd over de toepasselijkheid van 

vervaltermijnen voor het instellen van beroep tegen tussentijdse besluiten.120 In dat kader 

volstaat in beginsel een wettelijke regeling hieromtrent, mits de vervaltermijnen voldoende 

duidelijk zijn.121 Artikel 2 quater is niet geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Uit de 

memorie van toelichting bij de Wira volgt dat niet van implementatie gebruik is gemaakt omdat 

artikel 2 quater de mogelijkheden van ondernemers om op te komen tegen een onwelgevallige 

beslissing beperkt.122 Uit hoofdstuk 3 zal echter volgen dat in de Nederlandse rechtspraktijk 

nu de mogelijkheden van ondernemers om op te komen tegen een onwelgevallige beslissing 

juist worden beperkt door nationale rechtspraak. Het komt mij voor dat vanuit het oogpunt 

van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een beperking die op een wettelijke basis berust de 

voorkeur geniet boven beperking door de rechter.  

§ 2.4 Jurisprudentie 

§ 2.4.1 Grossmann 

In het Grossmann-arrest heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over de vraag of het in strijd 

is met de rechtsbeschermingsrichtlijn dat door regels van nationaal recht in bepaalde gevallen 

een onderneming gebrek aan belang wordt verweten en daarmee geen toegang meer wordt 

verleend tot een beroepsprocedure. 123  

                                                 
116 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 36. 
117 HvJ EG 11 oktober 2007, C-241/06, ECLI:EU:C:2007:597 (Lämmerzahl) en HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, 
ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 40. 
118 In de laatste alinea staat namelijk dat dit geldt ten aanzien van besluiten waarvoor geen specifieke 
kennisgeving is gedaan.  
119 HvJ EG 24 juni 2004, C-212/02, ECLI:EU:C:2004:386 (Commissie/Oostenrijk). 
120 HvJ EU 28 januari 2010, C-456/08, ECLI:EU:C:2010:46 (Commissie/Ierland). 
121 Van Heeswijck 2013, p. 41. 
122 Volgens de transponeringstabel, opgenomen in Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 24. 
123 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service).   
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In deze zaak van Grossmann Air Service tegen Republiek Oostenrijk ging het om een 

door de Staat uitgeschreven aanbesteding voor “occassionele vluchten voor de Oostenrijkse 

regering en haar delegaties met privéjets en vliegtuigen”. Grossmann nam deel aan de 

aanbesteding door een offerte in te dienen. Aangezien Grossmann de enige (geschikte) 

inschrijver was en de nationale wet een bepaling kent waarbij de aanbesteding dient te 

worden ingetrokken indien er maar één offerte overblijft, werd de aanbesteding ingetrokken.  

Vervolgens werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven door het ministerie. 

Grossmann vroeg wel de aanbestedingsdocumenten aan, maar diende geen offerte in omdat 

hij niet voldeed aan de (naar zijn mening) disproportionele eisen. Lauda Air werd de 

uiteindelijke winnaar in die aanbestedingsprocedure. Toen Grossmann hierover per brief door 

het ministerie werd geïnformeerd, besloot zij beroep in te stellen. Volgens Grossmann was de 

aanbesteding toegeschreven op Lauda Air en werden er in het bestek disproportionele eisen 

en criteria gesteld zodat alleen lijndienstmaatschappijen aan de strenge vereisten konden 

voldoen en kans konden maken op de opdracht.  

Het beroep van Grossmann werd door het Bundesvergabeamt verworpen. Het 

juridisch belang van Grossmann zou ontbreken, daar zij niet over grote vliegtuigen beschikte 

en de aanbestede opdracht daarom niet (volledig) had kunnen uitvoeren. Mede van belang 

was dat Grossmann (voor de tweede aanbesteding) geen offerte had ingediend. Daarnaast 

had het Bundesvergabeamt op basis van de nationale wet na de gunning van de opdracht 

geen bevoegdheid meer tot nietigverklaring van de gunning.  

Grossmann tekende hierop bezwaar aan bij het Verfassungsgerichtshof, dat de 

beslissing van het Bundesvergabeamt vernietigde. Volgens het Verfassungsgerichtshof had 

het Bundesvergabeamt het Hof van Justitie een prejudiciële vraag moeten stellen of de uitleg 

en toepassing van het Oostenrijkse recht overeenstemt met het Unierecht (in dit geval de 

rechtsbeschermingsrichtlijn 89/665/EEG). De zaak werd geschorst en er werden drie 

prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie:124 

 

1. Moet artikel 1 lid 3 van Richtlijn 89/665/EEG aldus worden uitgelegd, dat de beroepsprocedure 

toegankelijk is voor iedere ondernemer die in het kader van een aanbesteding een offerte heeft 

ingediend respectievelijk aan een aanbesteding heeft willen deelnemen?  

2. (…) 

3. Gesteld dat vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, moet artikel 1 lid 3 jo. artikel 2 lid 1 sub b 

van Richtlijn 89/665/EEG aldus worden uitgelegd, dat een ondernemer rechtens de 

mogelijkheid moet hebben beroep in te stellen tegen een aanbesteding die zijns inziens 

onrechtmatig respectievelijk discriminerend is, ook wanneer hij niet in staat is de te plaatsen 

opdracht volledig uit te voeren en om die reden in het kader van deze aanbesteding geen 

offerte heeft ingediend? 

De eerste en derde vraag worden door het Hof gezamenlijk behandeld. Het betrof hier de 

situatie dat een onderneming niet heeft deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure 

(vanwege beweerdelijke discriminerende specificaties waardoor zij niet in staat zou zijn de 

opdracht volledig uit te voeren) en geen beroep heeft ingesteld tegen deze specificaties vóór 

gunning van de opdracht. Mag haar in dát geval toegang tot beroepsprocedures worden 

                                                 
124 De tweede prejudiciële vraag betrof het nalaten een bemiddelingscommissie in te schakelen en is in het kader 
van deze scriptie niet relevant.  
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geweigerd vanwege een gebrek aan belang? Of is dit in strijd met de 

rechtsbeschermingsrichtlijn?125  

Vastgesteld dient te worden of een onderneming procesbelang heeft.126 Artikel 1 lid 3 

van de rechtsbeschermingsrichtlijn vermeldt dat beroepsprocedures toegankelijk moeten zijn 

voor een ieder die belang heeft of heeft gehad bij gunning van een overheidsopdracht en die 

door een beweerde schending is of dreigt te worden benadeeld. In deze zaak is van belang 

dat Grossmann (1) niet had deelgenomen aan de aanbesteding en (2) geen beroep had 

ingesteld vóór de gunning van de opdracht. Deze twee factoren zijn relevant bij het al dan niet 

toekennen van procesbelang.  

Deelname aan een aanbestedingsprocedure kan in beginsel een voorwaarde vormen 

voor het aantonen van procesbelang.127 Echter, indien een onderneming geen offerte indient 

vanwege gestelde disproportionele eisen en criteria, waardoor de onderneming niet aan de 

eisen kan voldoen, moet zij hiertegen rechtstreeks beroep in kunnen stellen, zulks zelfs vóór 

sluiting van de procedure.128 Het is buitensporig te verlangen dat een onderneming een offerte 

moet indienen terwijl de kans dat die opdracht aan haar wordt gegund nihil is vanwege de 

discriminerende specificaties.129 Niet-inschrijving ontneemt een onderneming dus niet perse 

een procesbelang. Om misbruik van recht te voorkomen, dient een onderneming aan te tonen 

dat zij bij gebreke van de disproportionele eisen in het bestek, wel degelijk in staat zou zijn 

de opdracht uit te voeren. Zo wordt voorkomen dat een partij die überhaupt nimmer kans had 

gemaakt in aanmerking te komen voor een opdracht, als belanghebbende wordt aangemerkt. 

Het niet-inschrijven op de opdracht vormt voor Grossmann geen belemmering voor het 

verkrijgen van toegang tot de beroepsprocedure.  

Voor het hebben van “belang” volgens artikel 1 lid 3 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn is echter méér dan de niet-inschrijving relevant. In casu heeft 

Grossmann geen beroep ingesteld tegen het besluit van de aanbestedende dienst houdende 

vaststelling van de specificaties. Op grond van artikel 2, lid 1, sub b van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn moet een onderneming rechtstreeks beroep kunnen instellen 

tegen discriminerende specificaties, zonder het einde van de aanbestedingsprocedure af te 

wachten.130 Oostenrijk heeft deze bepaling uit de richtlijn geïmplementeerd in artikel 115, lid 

1 BVergG:     

 

“Een ondernemer die stelt belang te hebben bij het sluiten van een onder deze federale wet vallende 

overeenkomst, kan een beroepsprocedure op grond van onrechtmatigheid instellen tegen een door de 

aanbestedende dienst in de aanbestedingsprocedure genomen besluit, voorzover hij door die gestelde 

onrechtmatigheid schade heeft geleden of dreigt te zullen leiden.” 

Mijns inziens voldoet dit artikel aan het doel van de rechtsbeschermingsrichtlijn, namelijk het 

versterken van de bestaande voorzieningen (zowel op nationaal als gemeenschapsniveau) die 

de doeltreffende toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen waarborgen, in het bijzonder in 

een stadium waarin de schendingen nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Artikel 1 lid 1 

van de rechtsbeschermingsrichtlijn verplicht lidstaten immers dat zij waarborgen dat tegen 

                                                 
125 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 23.  
126 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 24. 
127 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 27. 
128 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 28. 
129 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 29. 
130 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 30. 
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door aanbestedende diensten genomen onwettige besluiten doeltreffend en zo snel mogelijk 

beroep kan worden ingesteld. Oostenrijk heeft dit gewaarborgd door de artikelen uit de 

rechtsbeschermingsrichtlijn te implementeren in nationaal recht.  

Waar de “snelheid” en “doeltreffendheid” in combinatie met artikel 2, lid 1, sub b van 

de rechtsbeschermingsrichtlijn nog een recht impliceert op een tussentijds beroep (zie ook 

r.o. 30), wordt in deze zaak onder het mom van de “doelstelling” van de richtlijn (vanaf r.o. 35) 

Grossmann door het niet gebruiken van deze beroepsmogelijkheid, buitenspel gezet.131 Het 

Hof van Justitie overweegt namelijk dat de handelwijze van Grossmann niet beantwoordt aan 

de doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid van de rechtsbeschermingsrichtlijn.132 De 

rechtsbeschermingsrichtlijn heeft namelijk onder meer tot doel om de daadwerkelijke 

toepassing van Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU te waarborgen. Een inschrijver mag 

met zijn handelwijze niet de daadwerkelijke toepassing van deze richtlijnen belemmeren. 

Grossmann deed dat wel door met zijn belemmerende handelwijze de instelling van 

beroepsprocedures (waarvoor de lidstaten op grond van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

moeten zorgen) zonder objectieve reden te vertragen.133 Dit is niet in overeenstemming met 

een doeltreffende toepassing van de Unierichtlijnen. Indien Grossmann zich gediscrimineerd 

voelde door (onrechtmatige) specificaties in de aanbestedingsstukken, maar dit pas na de 

gunningsbeslissing aanvecht, staat de richtlijn er niet aan in de weg dat hem geen toegang 

tot beroepsprocedures (meer) wordt verleend vanwege een gebrek aan belang bij de 

gunning.134 In deze specifieke situatie mag het nationale recht bepalen of een gegadigde al 

dan niet belang heeft bij gunning en daarmee wel of geen toegang tot beroepsprocedures. 

De gegadigde in dit geval niet aanmerken als belanghebbende en daarmee geen toegang tot 

beroepsprocedures verlenen, is niet in strijd met de rechtsbeschermingsrichtlijn.  

Het Hof overweegt niet of een dergelijke beperking in het Oostenrijkse recht wel of niet 

(juist) is geformuleerd. Zoals ik het zie, mag in de specifieke situatie als aan de orde in dit 

arrest, het nationale recht bepalen dat een gegadigde geen juridisch belang meer heeft bij de 

gunning van de opdracht (en daarmee geen toegang meer tot beroepsprocedures).135 Mijns 

inziens moet de nationale rechter in zijn nationale recht kijken waar hij dat op baseert.136 Het 

dient een gegadigde immers kenbaar te zijn waar hij aan dient te voldoen om zijn recht op 

beroep veilig te stellen c.q. niet te verwerken. Uit r.o. 16 van het Grossmann-arrest leid ik af 

dat het Bundesvergabeamt het beroep van Grossmann krachtens artikel 115, lid 1, en artikel 

113, leden 2 en 3, BVergG verworpen heeft op grond dat Grossmann niet had aangetoond, 

juridisch belang te hebben bij gunning van de volledige opdracht. In artikel 113  

BVergG zijn de bevoegdheden van het Bundesvergabeamt vastgelegd. Het 

Bundesvergabeamt had na de gunning van de opdracht geen bevoegdheid meer om het 

gunningsbesluit nietig te verklaren. Grossmann had dit de rechter wel verzocht.137 Artikel 115 

lid 1 BVergG betreft de implementatie van artikel 2, lid 1, sub b van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Op grond hiervan kan een onderneming rechtstreeks beroep 

                                                 
131 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 35 en 38. Zie ook § 
2.3.4. 
132 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 37.  
133 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 38. 
134 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 39. 
135 De rechtsbeschermingsrichtlijn staat hier niet aan in de weg.  
136 Naast dat dit gegrond kan worden op een formeel wettelijke basis, kan de verplichting ook gegrond worden 
op gevestigde rechtspraak, zoals ook in HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), 
r.o. 23.   
137 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 20. 
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instellen tegen discriminerende specificaties, zonder het einde van de 

aanbestedingsprocedure af te wachten. Dat het Bundesvergabeamt aan een verwerping van 

het beroep artikel 115 lid 1 BVergG ten grondslag legt, is mijns inziens niet helemaal zuiver. 

Volgens de tekst van dit artikel kan een ondernemer die stelt belang te hebben bij de sluiting 

van een aanbestedingsovereenkomst beroep instellen. Dit houdt mijns inziens geen 

verplichting in tot het instellen van tussentijds beroep door een klager bij een gepretendeerde 

onrechtmatigheid in de aanbestedingsprocedure. In het woord “kan”, kan mijns inziens niet 

het woord “moet” of “dient” te worden gelezen, anders had dat er immers wel gestaan. 

Tevens blijkt nergens uit het artikel dat de consequentie van niet tijdig klagen is dat de 

ondernemer zijn rechten verwerkt. Mijns inziens is niet voldaan aan het kenbaarheidsvereiste 

indien uit artikel 115 lid 1 BVergG een klachtplicht wordt afgeleid. Op basis van de informatie 

die mij voorhanden is, is het mij in ieder geval onduidelijk hoe Grossmann had kunnen weten 

dat hij eerder had moeten klagen. Ik kan me voorstellen dat hier wellicht van doorslaggevend 

belang was dat Grossmann vernietiging vorderde, terwijl het Bundesvergabeamt niet (meer) 

de bevoegdheid had om het gunningsbesluit nietig te verklaren. 138  De vordering van 

Grossmann kon sowieso niet meer worden toegewezen. 

 

§ 2.4.2 Amt e.a. 

Evenals in het Grossmann-arrest, betrof het in dit onlangs door het Hof van Justitie gewezen 

arrest een onderneming (hierna: Amt e.a.) die wilde opkomen tegen een 

aanbestedingsprocedure waaraan zij niet had deelgenomen.139 De vraag was (onder meer) 

aan de orde of de betreffende onderneming procesbevoegdheid had.140  

Amt e.a. verzorgde de diensten voor regionaal vervoer, alvorens deze 

aanbestedingsprocedure werd uitgeschreven. Door wijziging van wetgeving diende nu één 

kavel op provincieniveau door de aanbestedende dienst te worden uitgeschreven. In deze 

procedure stelde Amt e.a. dat zij een recht van beroep ontleent aan de 

rechtsbeschermingsrichtlijn indien het, gelet op de aanbestedingsregeling, vaststaat of 

hoogst waarschijnlijk is dat de opdracht niet aan haar zal worden gegund.  

De algemene (nationale) regel schrijft voor dat wie vrijwillig en vrijelijk beslist om niet 

aan een selectieprocedure deel te nemen, geen recht heeft om nietigverklaring daarvan te 

vorderen.141 Er is volgens de Italiaanse rechter dan namelijk geen voldoende duidelijk te 

onderscheiden materiële rechtspositie, maar slechts een feitelijk belang.142 Op grond van 

(nationale) gevestigde rechtspraak zijn er echter enkele situaties waarbij beroepsprocedures 

ook kunnen openstaan voor ondernemingen die niet hebben deelgenomen aan de 

aanbesteding.143 Dergelijke situaties zijn wanneer de klager opkomt tegen bedingen van de 

aankondiging van de opdracht die haar rechtstreeks uitsluiten, of tegen bedingen waarbij 

kennelijke onredelijke of volstrekt onevenredige verplichtingen worden opgelegd of die het 

onmogelijk maken om een offerte op te stellen.144  

Het geval van Amt e.a. viel echter niet onder één van deze drie uitzonderingen. Er was 

namelijk geen vaststaande en werkelijke belemmering voor deelname aan de aanbesteding. 

                                                 
138 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 16. 
139 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a). 
140 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 2. 
141 Conclusie A-G HvJ EU 5 juli 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:542 (Amt e.a.), r.o. 23 en 65. 
142 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 23. 
143 Conclusie A-G HvJ EU 5 juli 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:542 (Amt e.a.), r.o. 18 en 66. 
144 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 24. 
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De betwiste bepalingen hebben enkel invloed op de kansen van Amt e.a. om de aanbesteding 

te winnen.145 De kansen van Amt e.a. waren haars inziens aanmerkelijk geslonken, nu de wet 

was aangepast en de openbaarvervoerdiensten voortaan op regionaal niveau dienden te 

worden georganiseerd in plaats van op provinciaal niveau. Nu Amt e.a. niet had ingeschreven 

op de opdracht (ondanks dat er geen belemmering was, maar louter een mogelijk nadeel) 

werd zij niet-ontvankelijk bevonden in de nationale procedure vanwege het ontbreken van 

procesbelang.  

Aan het Hof van Justitie is door de nationale rechter (voornamelijk in verband met de 

verdeling van de kosten in het hoofdgeding) een prejudiciële vraag gesteld. Hiermee wenst 

de verwijzende rechter te vernemen of artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn in de 

weg staat aan een nationale wettelijke regeling die marktdeelnemers niet toestaat beroep in 

te stellen tegen de besluiten van de aanbestedende dienst betreffende een 

aanbestedingsprocedure ten aanzien waarvan zij hebben beslist niet deel te nemen omdat 

het wegens de voor die procedure toepasselijke regeling hoogst onwaarschijnlijk was dat de 

betrokken overheidsopdracht aan hen zou worden gegund.146  

Het Hof van Justitie verklaart dat de uit het Grossmann-arrest te trekken lessen mutatis 

mutandis gelden in deze zaak.147 Hierbij worden een aantal uitgangspunten herhaald die van 

belang zijn voor vaststelling van toegang tot beroepsprocedures. Het Hof van Justitie neemt 

als uitgangspunt dat artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn vermeldt dat 

beroepsprocedures op zijn minst toegankelijk dienen te zijn voor ieder die belang heeft of 

heeft gehad bij de gunning van een bepaalde overheidsopdracht én die door de beweerde 

schending van het Unierecht is of dreigt te worden geschaad. Opmerking verdient dat de 

lidstaten dus niet verplicht zijn beroepsprocedures open te stellen voor eenieder die voor de 

gunning van een overheidsopdracht in aanmerking wenst te komen.148 Er moet sprake zijn 

van een (gepretendeerde) schending waardoor de klager is of dreigt te worden geschaad. In 

wezen is haar belang moeilijk aan te tonen indien een klager niet heeft ingeschreven op de 

opdracht. Wát is immers dan haar belang om tegen de gunningsbeslissing op te komen? En 

in hoeverre wórdt zij door deze gunning geschaad? Door niet inschrijving had zij immers 

nimmer kans gemaakt de opdracht te winnen.  

In het Grossmann-arrest is bepaald dat niet van een onderneming verlangd mag 

worden dat zij een offerte móet indienen om toegang te krijgen tot beroepsprocedures, terwijl 

zij niet in staat is vanwege beweerde discriminerende specificaties de opdracht volledig uit te 

voeren en de kans dat die opdracht aan haar wordt gegund nihil is wegens die specificaties.149 

In het geval van Grossmann waren die kansen overigens daadwerkelijk nihil. In de 

onderhavige zaak was het “hoogst onwaarschijnlijk” dat Amt e.a. de aanbesteding zou 

winnen.  

Het Hof van Justitie overweegt dat een recht van beroep slechts bij wijze van 

uitzondering aan een niet-inschrijver kan worden toegekend.150 Hierbij mag verlangd worden 

dat hij aantoont dat de clausules van de aanbesteding het hem onmogelijk maken om een 

offerte op te stellen. Op zichzelf is dit niet in strijd met het Unierecht, echter zou de toepassing 

                                                 
145 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 25. 
146 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 43. 
147 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 49. 
148 Zie ook HvJ EG 19 juni 2003, C-249/01, ECLI:EU:C:2003:359 (Hackermüller), r.o. 18 en HvJ EG 12 februari 
2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 26. 
149 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 29 en 29. 
150 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 53. 
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ervan in casuïstische gevallen schending op kunnen leveren met artikel 1, lid 3 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn.151 Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of door 

toepassing van de nationale wetgeving in concrete gevallen afbreuk wordt gedaan aan het 

recht op effectieve rechterlijke bescherming volgens de rechtsbeschermingsrichtlijn.  

In het concrete geval van Amt e.a. speelde mee dat zij reeds de diensten voor 

regionaal openbaar vervoer verzorgden. In casu benadrukt het Hof van Justitie dat het van 

belang is dat de nationale rechter nagaat waarom de regionale wetgever heeft beslist dat de 

vervoerdiensten voortaan niet meer op provinciaal niveau maar op regionaal niveau moeten 

worden georganiseerd. Let wel dat een aanbestedende dienst vrij is in de beoordeling van 

zijn behoeften. Zo kan keuze voor vervoersdiensten op regionaal niveau een legitieme reden 

zijn, bijvoorbeeld ingegeven door economische overwegingen om schaalvoordelen te 

realiseren.  

De conclusie van het Hof van Justitie luidt, dat artikel 1, lid 3, van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn niet in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die 

marktdeelnemers niet toestaat beroep in te stellen tegen besluiten van de aanbestedende 

dienst betreffende een aanbestedingsprocedure, ten aanzien waarvan zij hebben beslist niet 

deel te nemen omdat het door de voor die procedure toepasselijke regeling hoogst 

onwaarschijnlijk was dat het betrokken contract aan hen zou worden gegund.152 Echter, dient 

de nationale rechter voor iedere zaak te beoordelen of de concrete toepassing van deze 

wettelijke regeling afbreuk doet aan het recht op effectieve rechterlijke bescherming.  

Met deze conclusie voorkomt het Hof dat de deur wordt opengezet voor allerhande 

“gelukszoekers”. Indien iedere onderneming die niet inschrijft, omdat zij (wellicht door haar 

eigen ervaring en kunde) haars inziens weinig kans maakt op de opdracht, een recht op 

beroep heeft, is het einde zoek en worden aanbestedingsprocedures onaanvaardbaar 

vertraagd.  

Bij analyse van het Amt-arrest blijkt dat er op grote lijnen overeenkomsten te vinden 

zijn met het Grossmann-arrest. Beide klagers hadden niet ingeschreven op de 

aanbestedingsopdracht en allebei werd, door het ontbreken van procesbelang, geen toegang 

tot beroepsprocedures verschaft. Echter, zijn er ook een aantal noemenswaardige verschillen. 

Indien ze wél hadden ingeschreven, was bij Grossmann de kans op winnen van de opdracht 

door de gestelde discriminatoire eisen nihil, terwijl Amt e.a. wel degelijk kans had de opdracht 

te winnen, echter was dit hoogst onwaarschijnlijk. Indien een marktdeelnemer geen offerte 

indient, kan hem slechts bij wijze van uitzondering een recht van beroep worden toegekend.153 

Er kan van hem worden verlangd dat hij aantoont dat de clausules van de aanbesteding het 

hem onmogelijk maken om een offerte op te stellen.154 Van Grossmann kon niet verlangd 

worden dat zij een offerte móest indienen om toegang te krijgen tot beroepsprocedures, 

terwijl zij niet in staat was vanwege beweerde discriminerende specificaties de opdracht 

volledig uit te voeren en de kans dat die opdracht aan haar wordt gegund nihil was wegens 

die specificaties.155 Grossmann viel dus onder de uitzondering. Amt e.a. viel niet onder de 

uitzondering omdat het voor haar niet onmogelijk was een offerte op te stellen en de kans op 

                                                 
151 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 54. 
152 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 58. 
153 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 53. 
154 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 53. 
155 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 29. 
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het winnen van de opdracht niet nihil was.156 Amt e.a. mocht daarom vanwege een gebrek 

aan belang de toegang tot de beroepsprocedure worden geweigerd. 157  Ondanks dat 

Grossmann viel onder de uitzondering, werd haar uiteindelijk om een andere reden de 

toegang tot de beroepsprocedure ontzegd: zij werd geacht – door niet op te komen tegen het 

besluit tot vaststelling van de specificaties – geen belang meer te hebben bij de gunning van 

de opdracht.158 Eigenlijk zijn dus twee “hobbels” te nemen: eerst met betrekking tot het 

onderwerp van de klacht. Hier struikelde reeds Amt e.a. De tweede “hobbel” is dat er tijdig 

geklaagd moet zijn. Hier ging Grossmann alsnog onderuit. Overigens neemt het Amt-arrest in 

r.o. 52 ten aanzien daarvan op het eerste gezicht een vreemde wending:  

 

“Desalniettemin zij eraan herinnerd dat dat beroep, om geen afbreuk te doen aan de zowel met richtlijn 

89/665 als met richtlijn 92/13 beoogde doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid, pas kan worden 

ingesteld nadat het besluit tot gunning van de opdracht door de aanbestedende dienst is vastgesteld 

(zie in die zin arrest van 12 februari 2004, Grossmann Air Service, C-230/02, EU:C:2004:93, punt 37).” 

Het lijkt dat het Hof van Justitie hiermee juist het Grossmann-arrest onderuit haalt door te 

stellen dat een beroep door een ondernemer die geen offerte heeft ingediend, niet eerder kan 

worden ingesteld dan na het besluit tot gunning. Deze overweging is opmerkelijk genoeg in 

strijd met r.o. 37 uit het Grossmann-arrest. Daarin is namelijk bepaald dat er juist afbreuk aan 

de doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid wordt gedaan door te wachten tot na het 

gunningsbesluit met het instellen van beroep (terwijl dit eerder mogelijk was). Bij bestudering 

van de Engelse versie van het arrest (r.o. 52), lijkt er echter sprake van een ordinaire 

vertaalfout: 

 

“It must be pointed out that, so as not to undermine the objectives of speed and effectiveness laid 

down by Directive 89/665 and Directive 92/13, such an action cannot be brought after notification of 

the decision awarding the contract has been adopted by the contracting authority (see, to that effect, 

Grossmann Air Service, C‑230/02, EU:C:2004:93, paragraph 37).” 

Mijns inziens biedt deze Engelse tekst opheldering in het geheel. Deze is immers (zoals r.o. 

52 zelf overigens ook meldt) wel in lijn met r.o. 37 van het Grossmann-arrest. Het beroep had 

niet pas bij gunningsbeslissing mogen worden ingesteld.    

 

§ 2.4.3 Overige jurisprudentie  

 

Uniplex 

Ver na de uitspraak in de Grossmann-zaak uit 2004 kwam het Hof van Justitie in de Uniplex-

zaak in 2010 tot beantwoording van prejudiciële vragen inzake de datum van ingang van een 

beroepstermijn.159 Kern van de zaak is dat het Hof benadrukt dat burgers een effectief recht 

van beroep moeten hebben. Hierbij vereist artikel 1 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

dat de termijn voor het instellen van een beroep strekkende tot vaststelling dat de regels 

inzake het plaatsen van overheidsopdrachten zijn geschonden of tot verkrijging van 

                                                 
156 Door een toepasselijke nationale regeling was er enkel sprake van kansvermindering. 
157 Let wel: dit behoeft een nationale juridische basis. Overigens, indien Amt e.a. wél had ingeschreven op de 
opdracht, had het voor Amt e.a. wellicht heel anders uitgepakt.  
158 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 39. 
159 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex). 
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vergoeding voor de schending van die regels, begint te lopen vanaf de datum waarop de 

verzoeker van die schending kennis had of kennis had moeten hebben. 160  Dit kan op 

verschillende momenten in de aanbestedingsprocedure zijn. De klachtplicht kan dus pas 

ontstaan nadat iemand weet of behoort te weten dat er een aanbestedingsfout is gemaakt. In 

dit arrest wordt onderstreept dat de rechtsbeschermingsrichtlijn geen specifieke bepaling 

bevat inzake de termijnen waarbinnen een klager beroep dient in te stellen bij beweerde 

schendingen van aanbestedingsrecht door de aanbestedende dienst.161 Het is aan de lidstaat 

deze termijnen in haar nationale rechtsorde vast te stellen.162 Hierbij staat het de lidstaten vrij 

beroepstermijnen op te leggen teneinde de marktdeelnemers te verplichten, in het kader van 

een aanbestedingsprocedure genomen voorbereidende maatregelen en tussentijdse 

besluiten, binnen korte termijnen te betwisten.163 Het Hof benadrukt dienaangaande echter 

dat de lidstaten verplicht zijn een dergelijke termijnregeling in te voeren die zo nauwkeurig, 

duidelijk en voorzienbaar is, dat de particulier zijn rechten en plichten kan kennen.164 Zo wordt 

haar vrijheid om beroepstermijnen te hanteren die in de lidstaat gebruikelijk zijn, ingeperkt 

door het vereiste van duidelijkheid.165 De onderhavige zaak speelde in het Verenigd Koninkrijk 

en de betreffende nationale regeling die ter discussie stond, luidde als volgt: 

 

“Beroep krachtens deze Regulation is slechts mogelijk, indien [...] dit beroep onverwijld en in elk geval 

binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de gronden hiervoor zijn opgekomen aanhangig is 

gemaakt, tenzij de High Court van oordeel is dat er goede redenen zijn om de hiervoor geldende termijn 

te verlengen.” 166 

Het Hof van Justitie oordeelde dat deze regel, waarbij een beroep vervallen wordt verklaard 

als een onderneming het beroep niet onverwijld en in elk geval binnen drie maanden heeft 

ingesteld, in strijd is met de rechtsbeschermingsrichtlijn.167 Deze regel houdt onzekerheid in. 

De termen “onverwijld” en “in elk geval binnen drie maanden” bieden de ondernemer geen 

duidelijkheid. Binnen drie maanden, kan immers al niet meer onverwijld zijn. Burgers dienen 

een effectief recht van beroep te hebben waarvan de termijn voor iedereen begrijpelijk is. Dit 

beroep kan worden ingesteld op basis van een motivering van een bestuursorgaan voor het 

besluit.168 Pas nadat een betrokken gegadigde of inschrijver kennis heeft gekregen van de 

redenen waarom hij van de procedure voor het plaatsen van een opdracht is uitgesloten, kan 

hij een weloverwogen mening vormen over het eventuele bestaan van een schending van de 

toepasselijke bepalingen en over de opportuniteit van het instellen van een beroep. De 

“verlenging” van de geldende termijn mag volgens het Hof van Justitie enkel indien deze 

                                                 
160 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 35. 
161 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 26. 
162 HvJ EG 12 december 2002, C-470/99, ECLI:EU:C:2002:746 (Universale-Bau), r.o. 71. 
163 Zie HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 38 met verwijzing naar HvJ EG 12 
december 2002, C-470/99, ECLI:EU:C:2002:746 (Universale-Bau), r.o. 75-79, HvJ EG 12 februari 2004, C-
230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 30, 36-39 en HvJ EG 11 oktober 2007, C-241/06, 
ECLI:EU:C:2007:597 (Lämmerzahl), r.o. 50-51. 
164 Zie HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 39 met verwijzing naar HvJ EG 30 
mei 1991, C-361/88, ECLI:EU:C:1991:224 (Commissie/Duitsland), r.o. 24 en HvJ EG 7 november 1996, C-
221/94, ECLI:EU:C:1996:424 (Commissie/Luxemburg), r.o. 22. 
165 Steyger, NtEr 2010/6, p. 197. 
166 Regulation 47, lid 7, sub b, van de Public Contracts Regulations 2006, vastgesteld ter omzetting van richtlijn 
89/665/EEG in nationaal recht. 
167 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 41. 
168 Zie HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex) en HvJ EU 28 januari 2010, C-456/08, 
ECLI:EU:C:2010:46 (Commissie/Ierland) en Steyger, NtEr 2010/6, p. 198. 
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plaatsvindt op een wijze die verzekert dat de verzoeker beschikt over een termijn die 

gelijkwaardig is aan die waarover hij zou hebben beschikt indien de door de toepasselijke 

nationale regeling voorgeschreven termijn zou hebben gelopen vanaf de datum waarop hij 

kennis had of kennis had moeten hebben van de schending van de regels inzake het plaatsen 

van overheidsopdrachten.169 Overigens komt mij in andere gevallen verlenging van de termijn 

op grond van “goede redenen” subjectief voor en werkt dit mijns inziens willekeur in de hand. 

De conclusie luidt dat lidstaten een termijnregeling voor het instellen van beroep mogen 

toepassen, mits de termijn voor het instellen van een beroep strekkende tot vaststelling dat 

de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten zijn geschonden of tot verkrijging van 

vergoeding voor de schending van die regels, begint te lopen vanaf de datum waarop de 

verzoeker van die schending kennis had of kennis had moeten hebben. Tevens dient een 

dergelijke termijnregeling zo nauwkeurig, duidelijk en voorzienbaar te zijn, dat de particulier 

zijn rechten en plichten kan kennen. 

Santex 

Het staat de lidstaten niet toe door de wijze van toepassing van nationale vervaltermijnen de 

uitoefening van rechten onmogelijk of uiterst moeilijk te maken.170 Dit is namelijk in strijd met 

het effectiviteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan de doelstelling van artikel 1 lid 1 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Een dergelijke situatie speelde in het Santex-arrest. Hierin heeft 

het Hof van Justitie uitgemaakt dat een onstandvastige houding van de aanbestedende dienst 

kan worden beschouwd als een omstandigheid die de uitoefening van de door de 

communautaire rechtsorde verleende rechten voor de benadeelde inschrijver uiterst moeilijk 

maakt. 171  In het Santex-arrest was de omstreden clausule de ondernemer bekend vóór 

inschrijving, echter heeft de aanbestedende dienst door zijn gedrag onzekerheid gecreëerd 

met betrekking tot de juiste interpretatie van deze bepaling.172 Terwijl de aanbestedende 

dienst Santex voorhield het in de omstreden clausule vervatte economische vereiste niet toe 

te passen, bleek dit bij het besluit van uitsluiting wel het geval. Op dat moment was de 

nationale termijn om tegen de beweerde schending in beroep te komen, reeds verstreken. In 

een dergelijke situatie kan een onstandvastige houding vanwege strijd met het 

effectiviteitsbeginsel ertoe leiden dat nationale regels inzake vervaltermijnen buiten 

toepassing worden gelaten.      

 

Succhi di Frutta 

 

In het Succhi di Frutta-arrest uit 2004 staat het transparantiebeginsel centraal. Voor mijn 

onderzoek is voornamelijk van belang dat in dit arrest door het Hof van Justitie een norm 

wordt gesteld waaraan de aanbestedende dienst moet voldoen ten aanzien van (de opstelling 

van) de aanbestedingsstukken. Het Hof van Justitie besteedt ook aandacht aan de rol van de 

inschrijver ten aanzien van de aanbestedingsstukken. Wat wordt er van de aanbestedende 

dienst verwacht en wat van de inschrijver? Het Hof van Justitie heeft in deze zaak in essentie 

beslist dat criteria de gehele aanbestedingsprocedure op dezelfde wijze moeten worden 

                                                 
169 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 50. 
170 HvJ EG 11 oktober 2007, C-241/06, ECLI:EU:C:2007:597 (Lämmerzahl) en HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, 
ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 40. 
171 HvJ EG 27 februari 2003, C-327/00, ECLI:EU:C:2003:109 (Santex), r.o. 61. 
172 HvJ EG 27 februari 2003, C-327/00, ECLI:EU:C:2003:109 (Santex), r.o. 58.  
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toegepast. Deze criteria dienen zodanig geformuleerd te zijn dat voor iedere wel 

geïnformeerde gegadigde duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. Het Hof overwoog ten 

aanzien hiervan:  

 

“Het beginsel van doorzichtigheid, dat er het corollarium van vormt, heeft in essentie ten doel te 

waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt 

uitgebannen. Het impliceert dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in het 

aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en 

ondubbelzinnige wijze, opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende 

inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, 

anderzijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de 

inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn.” 173 

De aanbestedende dienst dient dus te zorgen voor een duidelijke, precieze en 

ondubbelzinnige formulering van de aanbestedingsstukken. Hierdoor kunnen alle behoorlijk 

geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte begrijpen en deze op 

dezelfde manier interpreteren. Later in deze scriptie zal blijken in hoeverre deze normen in de 

Nederlandse rechtspraak voor een aanbesteder en inschrijver worden gehanteerd.      

§ 2.4.4 Hoe EU-jurisprudentie mijns inziens door de nationale rechter dient te 

worden begrepen en toegepast 

In de praktijk is het belangrijk dat (regelgeving uit) EU-jurisprudentie door de nationale rechter 

juist wordt begrepen en toegepast. In EU-jurisprudentie interpreteert het Hof van Justitie de 

rechtsbeschermingsrichtlijn ten aanzien van een specifiek geval. Daarnaast wordt hierin 

ingegaan op de vraag of nationale wetgeving met de betreffende minimumbescherming uit 

de rechtsbeschermingsrichtlijn in de pas loopt. Mijns inziens dient de nationale rechter bij zijn 

waardering het volgende in aanmerking te nemen.  

Allereerst dient het casuïstische karakter van de zaken niet te worden onderschat. 

Hierdoor kan de uitkomst van geval tot geval verschillen. Neem bijvoorbeeld het Grossmann-

arrest. Het gaat hier om een ondernemer die én niet heeft deelgenomen aan de 

aanbestedingsprocedure én geen beroep heeft ingesteld vóór gunning van de opdracht, 

terwijl haars inziens in de aanbestedingsstukken disproportionele eisen waren gesteld. In 

zaken waar de feiten wezenlijk anders zijn, dient het Grossmann-arrest niet te extensief te 

worden toegepast. Het Hof van Justitie heeft zich in het Grossmann-arrest beperkt tot het 

specifieke geval dat in dat arrest centraal stond, namelijk over een objectief duidelijke, maar 

disproportionele eis.174 Uit de nationale jurisprudentie die ik behandel in hoofdstuk 3 zal 

volgen dat in Nederland een veel ruimere toepassing van het zogenoemde Grossmann-

verweer plaatsvindt, namelijk ook in andere situaties dan die als in het Grossmann-arrest.175  

Daarnaast speelt bij de waardering het toepasselijke nationale recht een grote rol. De 

rechtsbeschermingsrichtlijn bevat de noodzaak om te waarborgen dat de rechtzoekende 

snelle en doeltreffende procedures ter beschikking staan. De lidstaat dient dit in nationaal 

recht uit te werken en kan hier grenzen bepalen. Uit de behandelde jurisprudentie volgt dat 

                                                 
173 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta), r.o. 111. 
174 Dit blijkt wel uit r.o. 39 waar het Hof van Justitie overweegt met de woorden “in deze omstandigheden”. Zie 
ook Jansen 2009, p. 137. 
175 Het Grossmann-arrest wordt in de Nederlandse jurisprudentie bijvoorbeeld ook toegepast bij klachten over de 
onduidelijkheid of onvolledigheid van het bestek. Zie ook Van den Berge e.a., TA 2016/2, p. 93-103. 



32 
 

de rechtsbescherming van inschrijvers niet oneindig is. Met de rechtsbeschermingsrichtlijn 

wordt zoals gezegd een minimale bescherming nagestreefd. Dát er door lidstaten inzake een 

klachtplicht maximale termijnen of andere beperkingen mogen worden gesteld, is niet in strijd 

met de richtlijn.176 De nationaal gestelde termijnen of beperkingen dienen op grond van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn echter wel effectieve rechtsbescherming te waarborgen.  

In de rechtspraak laat het Hof van Justitie zich dan ook uit over de toelaatbaarheid van 

nationaal gestelde beperkingen in verhouding tot de rechtsbeschermingsrichtlijn. Hiermee 

stelt het Hof vast of het in strijd met de rechtsbeschermingsrichtlijn is indien een ondernemer 

in een dergelijke situatie geen toegang tot beroepsprocedures wordt verleend. Behoudens 

algemene overwegingen, kunnen specifieke overwegingen niet één op één in alle lidstaten 

worden toegepast. Naast dat dit – zoals eerder gezegd – te wijten is aan de casuïstiek die 

hieraan ten grondslag ligt, kunnen specifieke overwegingen ten aanzien van nationale wet- en 

regelgeving niet van toepassing zijn in andere lidstaten waar andere nationale regels 

gelden.177  

Het Hof van Justitie overweegt of de rechtsbeschermingsrichtlijn er in het specifieke 

geval aan in de weg staat dat een ondernemer toegang tot beroepsprocedures wordt 

geweigerd. Zo staat er in het dictum van het Grossmann-arrest dat: 

 

“de richtlijn er niet aan in de weg staat dat een persoon, na de gunning van een overheidsopdracht, 

wordt geacht geen toegang meer te hebben tot de beroepsprocedures als bedoeld in genoemde 

richtlijn wanneer (etc.)”.   

Het kan wel zo zijn dat (1) op grond van het dictum die beperkingen mogen worden gesteld 

(en dus niet in strijd zijn met de rechtsbeschermingsrichtlijn), maar (2) gebeurt dit ook in het 

nationale recht? Dus: worden deze beperkingen ook daadwerkelijk gesteld? Dat de richtlijn 

“er niet aan in de weg staat”, zegt in dit opzicht dus iets over de nationale (toelaatbare) 

regelgeving, maar geeft mijns inziens niet de permissie om – zonder legitieme basis in het 

nationale recht – in andere situaties de onderneming op basis van het Grossmann-arrest 

toegang tot beroepsprocedures te weigeren. Voorwaarden voor het verkrijgen van toegang 

tot beroepsprocedures mogen worden gesteld op basis van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

(zie bijvoorbeeld artikel 2 quater), maar zonder formeel wettelijke basis in het nationale recht, 

zijn er op zijn minst een aantal bezwaren. In Nederland bestaat geen formeel wettelijke basis 

voor het niet-ontvankelijk verklaren van ondernemers die “te laat” hebben geklaagd. Maar 

wordt een formeel wettelijke basis door de Unie wel vereist? Ik heb in het Unierecht niet 

kunnen terugvinden dat nationale beperkingen moeten zijn gebaseerd op een formeel 

wettelijke basis. Zo waren de beperkingen die in het Amt-arrest werden gesteld niet 

gebaseerd op een formeel wettelijke basis, maar volgden deze uit nationale gevestigde 

rechtspraak. 178  Nergens in dit arrest is door het Hof van Justitie overwogen dat dit 

onrechtmatig zou zijn. Daarom denk ik dat het is toegestaan via gevestigde rechtspraak 

beperkingen aan de toegang tot beroepsprocedures te stellen, anders had het Hof van Justitie 

hier mijns inziens in het Amt-arrest wel een tegengestelde overweging aan gewijd. Deze uit 

                                                 
176 Dit blijkt ook wel uit het Uniplex-arrest en artikel 2 quater van de rechtsbeschermingsrichtlijn. Artikel 2 quater 
schrijft in dit kader wel minimale termijnen voor.  
177 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 24, waarin drie 
uitzonderingsposities aan de orde waren die gelden in het Italiaanse recht.  
178 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958 (Amt e.a), r.o. 23 en 50. 
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gevestigde rechtspraak af te leiden beperkingen mogen uiteraard niet in strijd met de 

rechtsbeschermingsrichtlijn en de daaruit voortvloeiende effectieve rechtsbescherming zijn.  

Regelgeving omtrent toegang tot beroepsprocedures dient in ieder geval dusdanig 

(vooraf) kenbaar te zijn voor de ondernemer. Ik vraag me af of dit in het Grossmann-arrest het 

geval was. Mijns inziens kan uit artikel 115 lid 1 BVergG in ieder geval niet worden afgeleid 

dat Grossmann tussentijds moest klagen om haar rechten niet te verwerken. Of er in 

Nederland een kenbare juridische basis is voor een tussentijdse klachtplicht, zal ik in 

hoofdstuk 3 bespreken.  

Concluderend: wat kán de nationale rechter met de uitspraken die gedaan zijn door 

het Hof van Justitie? Hij kan door middel van uitspraken van het Hof van Justitie regels 

toepassen op een specifieke casus. Hij dient aan de toegang tot beroepsprocedures te stellen 

beperkingen echter wel te kunnen gronden op een basis in zijn eigen nationale recht. 

§ 2.5 Conclusie 
Uit het Unierecht kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van een 

toetsingskader inzake een (tussentijdse) klachtplicht. Het Unierechtelijke kader heb ik 

vastgesteld aan de hand van algemene beginselen, de artikelen uit de 

rechtsbeschermingsrichtlijn en jurisprudentie van het Hof van Justitie.  

Allereerst heb ik in dit hoofdstuk de voor deze scriptie relevante algemene 

rechtsbeginselen besproken. Ik acht voornamelijk het rechtszekerheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel, het gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteitsbeginsel van belang. 

Deze beginselen klinken door in de diverse bepalingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn.  

De rechtsbeschermingsrichtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten met een waarde gelijk aan of groter dan een bepaalde drempel 

die het duidelijke grensoverschrijdend belang weergeeft. Dit betreft aanbestedingen die onder 

Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU vallen. De rechtsbeschermingsrichtlijn is in beginsel 

niet van toepassing op nationale en private aanbestedingen. Bij niet, niet juiste of niet 

volledige implementatie kan directe werking aan richtlijnen worden ontleend. Richtlijnen 

kunnen echter niet rechtstreeks verplichtingen opleggen aan particulieren. Indien een 

bepaling niet voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk is, is directe werking niet 

mogelijk en bieden wellicht richtlijnconforme interpretatie of integrale toepassing van het 

gemeenschapsrecht mogelijkheden. Het doel van de rechtsbeschermingsrichtlijn is het 

waarborgen van de daadwerkelijke toepassing van de Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU. 

Concreter is dit het versterken van de bestaande voorzieningen (zowel op nationaal als 

gemeenschapsniveau) die de doeltreffende toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen 

waarborgen, in het bijzonder in een stadium waarin de schendingen nog ongedaan kunnen 

worden gemaakt. Dit komt verder tot uitdrukking in de inhoud van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn.  

In dit hoofdstuk heb ik de voor deze scriptie relevante artikelen besproken. In artikel 1 

lid 1 staat dat tegen een (onrechtmatig) besluit van de aanbestedende dienst op doeltreffende 

wijze en vooral zo snel mogelijk beroep moet kunnen worden ingesteld. Een besluit in de zin 

van de rechtsbeschermingsrichtlijn is elke handeling van een aanbestedende dienst, die is 

vastgesteld in verband met een overheidsopdracht die binnen de materiële werkingssfeer van 

de aanbestedingsrichtlijnen valt en die rechtsgevolgen kan hebben. Met betrekking tot de 

zinsnede “op doeltreffende wijze en vooral zo snel mogelijk” wordt uitwerking gegeven aan 

het algemene Europeesrechtelijke beginsel van effectiviteit. Er dient een beroepsmogelijkheid 
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te zijn vóór het sluiten van de overeenkomst. In artikel 1 lid 3 staat voor wie de 

beroepsprocedures in ieder geval toegankelijk dienen te zijn, namelijk voor een ieder die 

belang heeft of heeft gehad bij de gunning én die door de beweerde inbreuk is of dreigt te 

worden geschaad. De ruime uitleg dat ook een niet-inschrijver belang kan hebben of hebben 

gehad bij de gunning, heeft het Hof van Justitie bevestigd in het Grossmann-arrest. Dat een 

ondernemer door de beweerde inbreuk is of dreigt te worden geschaad, dient door hemzelf 

te worden aangetoond. Uit artikel 1 lid 4 volgt dat een lidstaat de toegang tot 

beroepsprocedures afhankelijk kan stellen van een kennisgeving door de belanghebbende 

aan de aanbestedende dienst omtrent de beweerde schending en zijn voornemen beroep in 

te stellen. Deze bepaling kan op een aantal manieren worden opgevat. Ik vat het letterlijk op, 

namelijk dat de ondernemer de aanbestedende dienst (binnen een bepaalde termijn) moet 

informeren over de beweerde schending alvorens hij beroep instelt, in plaats van dat hij 

rauwelijks dagvaardt. De aanbestedende dienst heeft dan de mogelijkheid hierop te 

anticiperen. Onnodige procedures kunnen zo worden voorkomen. In Nederland is besloten 

dit artikel niet te implementeren omdat het in het Nederlandse systeem niets toevoegt. Verder 

is artikel 2 lid 1 sub b van belang voor mijn scriptie. Op grond van dit artikel moet een 

onderneming rechtstreeks beroep kunnen instellen tegen discriminerende specificaties, 

zonder het einde van de aanbestedingsprocedure af te wachten. Hiermee wordt concrete 

uitwerking gegeven aan artikel 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn aangezien dit een 

maatregel is die bijdraagt aan een snelle en doeltreffende rechtsbescherming. Op grond van 

artikel 2 bis lid 1 dient er een beroepsmogelijkheid te zijn vóór het sluiten van de 

overeenkomst. Artikel 2 quater geeft lidstaten de mogelijkheid maximale termijnen te hanteren 

voor het instellen van beroep. De lidstaat mag hierbij echter geen inbreuk maken op de nuttige 

werking van de rechtsbeschermingsrichtlijnen. Artikel 2 quater bevat minimumtermijnen waar 

in ieder geval niet ten nadele van de rechtzoekende van mag worden afgeweken. Aangezien 

er niet specifiek gesproken wordt over “gunningsbesluit” maar over “een” besluit, geldt dit 

artikel mijns inziens ook voor tussentijdse besluiten. Ondernemers dienen wel te worden 

geïnformeerd over de toepasselijkheid van vervaltermijnen voor het instellen van beroep tegen 

tussentijdse besluiten. In dat kader volstaat in beginsel een wettelijke regeling hieromtrent, 

mits de vervaltermijnen voldoende duidelijk zijn. Artikel 2 quater is niet geïmplementeerd in 

Nederlandse wetgeving omdat het de mogelijkheden voor rechtzoekenden zou beperken. In 

de huidige praktijk worden die mogelijkheden echter beperkt door nationale rechtspraak, 

terwijl mijns inziens beperking door middel van een formele wet vanuit het oogpunt van 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid de voorkeur geniet.  

Naast de rechtsbeschermingsrichtlijn is EU-jurisprudentie omtrent het recht op 

toegang tot beroepsprocedures van belang voor het vormen van een Unierechtelijk kader. 

Het arrest dat voor deze scriptie het meest relevant is, is het Grossmann-arrest uit 2004. 

Hierin is door het Hof van Justitie bepaald dat in dat specifieke geval, namelijk waarbij 

Grossmann én niet offreerde én geen beroepsprocedure aanhangig maakte tegen het besluit 

tot vaststelling van specificaties, zij geen belang (meer) heeft bij gunning van de opdracht. 

Echter, dient dit wel gegrond te zijn op een juridische basis waardoor het de ondernemer 

kenbaar is waar zij aan dient te voldoen om haar recht op beroep veilig te stellen c.q. niet te 

verwerken. Grossmann had, ondanks niet-inschrijving, wel belang, maar was simpelweg te 

laat door pas na gunningsbeslissing hierover te klagen. In een ander arrest (Amt e.a.) wilde 

een ondernemer eveneens opkomen tegen handelingen van een aanbestedingsprocedure 

waaraan hij niet had deelgenomen. In tegenstelling tot Grossmann was er voor Amt e.a. geen 
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vaststaande en werkelijke belemmering voor deelname aan de aanbesteding. Het was voor 

Amt e.a. niet onmogelijk om een offerte op te stellen. De betwiste bepalingen hadden enkel 

invloed op de kansen van Amt e.a. om de aanbesteding te winnen. Nu Amt e.a. niet had 

ingeschreven op de opdracht (ondanks dat er geen belemmering was, maar louter een 

mogelijk nadeel) werd zij niet-ontvankelijk bevonden in de nationale procedure vanwege het 

ontbreken van procesbelang. Verder heb ik in dit hoofdstuk het Uniplex- en het Santex-arrest 

besproken. Uit het Uniplex-arrest uit 2010 volgt dat burgers een effectief recht van beroep 

moeten hebben. Het Hof van Justitie overwoog dat de termijn voor het instellen van een 

beroep strekkende tot vaststelling dat de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 

zijn geschonden of tot verkrijging van vergoeding voor de schending van die regels, begint te 

lopen vanaf de datum waarop de verzoeker van die schending kennis had of kennis had 

moeten hebben. Het is aan de lidstaat hiervoor termijnen in haar nationale rechtsorde vast te 

stellen, echter dient een dergelijke termijnregeling zo nauwkeurig, duidelijk en voorzienbaar 

te zijn, dat de particulier zijn rechten en plichten kan kennen. In het geval van Uniplex bestond 

de termijn uit twee onderdelen (te weten: onverwijld en in elk geval binnen 3 maanden) en was 

dit volgens het Hof van Justitie niet duidelijk. De lidstaat dient ervoor te waken dat het 

effectiviteitsbeginsel wordt gewaarborgd. Dit beginsel werd geschonden in het Santex-arrest 

waarbij werd overwogen dat de onstandvastige houding van de aanbestedende dienst kan 

worden beschouwd als een omstandigheid die de uitoefening van de door de communautaire 

rechtsorde verleende rechten voor de benadeelde inschrijver uiterst moeilijk maakt. Het 

laatste arrest dat ik in dit hoofdstuk heb aangehaald, is het Succhi di Frutta-arrest. Het Hof 

van Justitie heeft in dit arrest de plichten van een inschrijver ten aanzien van de 

aanbestedingsstukken bepaald en de norm waaraan een inschrijver dienaangaande dient te 

voldoen. Zo dient de aanbestedende dienst te zorgen voor een duidelijke, precieze en 

ondubbelzinnige formulering van de aanbestedingsstukken. Hierdoor kunnen alle behoorlijk 

geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte begrijpen en deze op 

dezelfde manier interpreteren.  

Waar ik ten slotte in dit hoofdstuk uitgebreid bij stil heb gestaan, is hoe de EU-

jurisprudentie mijns inziens door de nationale rechter dient te worden begrepen en toegepast. 

In EU-jurisprudentie interpreteert het Hof van Justitie de rechtsbeschermingsrichtlijn ten 

aanzien van een specifiek geval en wordt ingegaan op de vraag of nationale wetgeving met 

de betreffende minimumbescherming uit de rechtsbeschermingsrichtlijn in de pas loopt. Het 

casuïstische karakter van de zaken dient niet te worden onderschat. Het toepasselijke 

nationale recht speelt eveneens een grote rol. De lidstaat mag beperkingen stellen ten aanzien 

van toegang tot beroepsprocedures, mits nationaal gestelde termijnen effectieve 

rechtsbescherming waarborgen. In wezen zegt het Hof van Justitie in de arresten iets over in 

hoeverre nationaal gestelde beperkingen ten aanzien van toegang tot beroepsprocedures 

Unierechtelijk toelaatbaar zijn. Zo wordt in het dictum van het Grossmann-arrest overwogen 

dat dergelijke beperkingen in die specifieke situatie mogen worden gesteld. Dit geeft mijns 

inziens niet de permissie om – zonder legitieme basis in het nationale recht – in andere 

situaties de onderneming op basis van het Grossmann-arrest toegang tot beroepsprocedures 

te weigeren. Mijns inziens is een juridische basis verplicht, maar dit hoeft niet per se een 

formeel wettelijke basis te zijn. Ik denk dat het is toegestaan via gevestigde rechtspraak 

beperkingen aan de toegang tot beroepsprocedures te stellen, anders had het Hof van Justitie 

hier mijns inziens in het Amt-arrest wel een tegengestelde overweging aan gewijd. De 

nationale rechter dient zich te realiseren dat hij door middel van uitspraken van het Hof van 
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Justitie regels kan toepassen op een specifieke casus. Hij dient aan de toegang tot 

beroepsprocedures te stellen beperkingen echter wel te kunnen gronden op een basis in zijn 

eigen nationale recht.      
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HOOFDSTUK 3: DE NATIONALE KLACHTPLICHT 

§ 3.1 Inleiding 
Na in het vorige hoofdstuk het Unierechtelijke kader te hebben geschetst, zal ik in dit 

hoofdstuk de inhoud en strekking van de klachtplicht zoals die in de Nederlandse 

jurisprudentie is ontwikkeld behandelen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een aanbestedende 

dienst in een procedure geregeld het “Grossmann-verweer” of rechtsverwerkingsverweer 

opwerpt.179 Hiermee bedoelt hij dat de inschrijver zijns inziens te laat heeft geklaagd en niet-

ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vorderingen. De consequentie van honorering 

van een dergelijk beroep op het Grossmann-verweer of rechtsverwerking is dat er geen 

inhoudelijke beoordeling van de beslissing plaatsvindt.180 Uit de rechtspraak van de afgelopen 

jaren volgt dat een dergelijk verweer van een aanbestedende dienst dat de inschrijver te laat 

is met zijn klacht, vaker wel dan niet wordt gehonoreerd.181 De Aanbestedingswet 2012 is op 

1 juli 2016 in werking getreden en bevat regels voor zowel opdrachten boven als onder de 

Europese drempelbedragen. 182  In de Aanbestedingswet is echter geen regeling met 

betrekking tot een klachtplicht tijdens aanbestedingsprocedures opgenomen. De hamvraag 

is of er een plicht is tot klagen om uitsluiting van (latere) beroepsprocedures te voorkomen. 

Zo ja, waar is deze door nationale rechters op gebaseerd en wat houdt deze plicht in? In 

Nederland kan onderscheid worden gemaakt tussen de ongeschreven klachtplicht waar 

voorzieningenrechters vaak naar verwijzen (met een beroep op Grossmann of het leerstuk 

van de rechtsverwerking) en klachtplichten zoals die door de aanbestedende diensten in de 

aanbestedingsstukken worden opgenomen. De grondslag voor een klachtplicht kan dus 

verschillen. Ik zal eerst het leerstuk van de rechtsverwerking als grondslag uiteenzetten. Het 

leerstuk van de rechtsverwerking is een algemeen leerstuk en houdt in het in voorkomende 

gevallen verliezen van recht, omdat het inroepen van dat recht naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is gelet op het daarmee tegenstrijdige gedrag van 

de rechthebbende.183 Vervolgens komt het Grossmann-arrest als grondslag aan de orde en 

tot slot de contractuele clausule in aanbestedingsstukken als grondslag. 184  Naast de 

grondslag is het van belang welke gezichtspunten een rol spelen bij het beoordelen van een 

beroep op de klachtplicht. Deze gezichtspunten zal ik behandelen in § 3.3. De jurisprudentie 

die in dit hoofdstuk aan de orde komt, zal (voornamelijk) Europese aanbestedingen betreffen 

aangezien deze dienen te voldoen aan het geschetste Unierechtelijke kader uit hoofdstuk 2.  

§ 3.2 Grondslag 

§ 3.2.1 Inleiding 

Er zijn in de nationale jurisprudentie grofweg drie grondslagen te vinden op basis waarvan 

een klachtplicht door nationale rechters wordt geconstrueerd, te weten het nationale leerstuk 

                                                 
179 Deze term is afgeleid uit het Grossmann-arrest: HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 
(Grossmann Air Service).   
180 Behoudens uitzonderingen waaronder Vzr. Rb. Oost-Brabant 21 juli 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:4154, JAAN 
2014/158.   
181 Van den Berge e.a., TA 2018/2, p. 92 en Van den Berge e.a., TA 2019/2, p. 52. 
182 Stb. 2016, 243. 
183 Tjittes 2013, p. 1. 
184 Een contractuele clausule duid ik in deze scriptie ook wel aan met “Grossmann-clausule” of 
“rechtsverwerkingsclausule”. 
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van de rechtsverwerking, het Grossmann-arrest en een contractuele clausule. Deze drie 

grondslagen zal ik in de volgende paragrafen behandelen.  

Het komt voor dat, ondanks dat een rechtsverwerkings- of Grossmann-verweer is 

gevoerd door de aanbestedende dienst, in procedures door de rechter niet op (de grondslag 

van) de klachtplicht en het verweer wordt ingegaan. Ondanks dat een 

rechtsverwerkingsverweer of Grossmann-verweer een procedureel verweer is dat eerst dient 

te worden behandeld voor aan de inhoudelijke beoordeling van de klacht wordt toegekomen, 

gebeurt dit in de praktijk niet altijd. De rechter behandelt de klacht dan eerst inhoudelijk en 

het antwoord op de vraag of een inschrijver al dan niet heeft voldaan aan de klachtplicht, 

wordt niet gegeven.185 Onduidelijk is de reden hiervoor en onduidelijk is welke visie deze 

rechters hebben ten aanzien van (een grondslag voor) een klachtplicht. Ik vermoed dat de 

reden gelegen is in het feit dat in deze gevallen de inhoudelijke beoordeling van de klacht 

telkens negatief uitpakte voor de klager. De rechter hoefde zijn vingers daarom dan ook niet 

te branden aan (de regels en grondslag van) de klachtplicht.   

 

§ 3.2.2 Ongeschreven klachtplicht op grond van het leerstuk van de 

rechtsverwerking 

Rechtsverwerking speelt een rol op alle terreinen van het verbintenissenrecht. 186  In mijn 

scriptie ga ik specifiek in op rechtsverwerking die het gevolg is van het door de inschrijver te 

laat klagen in aanbestedingsprocedures. In de literatuur heerst de opvatting dat de 

rechtsbeschermingsrichtlijn zich niet zonder meer verzet tegen toepassing van het leerstuk 

van rechtsverwerking in aanbestedingsprocedures.187 Het leerstuk van de rechtsverwerking 

is een in de jurisprudentie ontwikkeld leerstuk. Rechtsverwerking is het in voorkomende 

gevallen verliezen van recht, omdat het inroepen van dat recht naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is gelet op het daarmee tegenstrijdige gedrag van 

de rechthebbende.188  Het komt neer op een beroep op de beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid van artikel 6:2 lid 2 BW:189 

 

“Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, 

voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn.” 

Voor rechtsverwerking is vereist dat de gerechtigde zich heeft gedragen op een wijze die naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken 

van zijn recht. 190  Deze gedraging kan zowel “handelen” als “nalaten” zijn. 191  Van 

onverenigbaarheid is volgens de Hoge Raad in een tweetal gevallen (ofwel: bijzondere 

omstandigheden) sprake.192 Ten eerste is sprake van onverenigbaarheid als de positie van de 

wederpartij onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de gerechtigde zijn recht 

                                                 
185 Zo ook in Vzr. Rb. Midden-Nederland 22 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4187, JAAN 2016/195, r.o. 5.1, Vzr. 
Rb.  Noord-Nederland 6 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4646, JAAN 2018/23, r.o. 4.4 en Hof 
Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2024, JAAN 2018/151 (Medtronic/VUmc), r.o. 3.10. 
186 Jong, de, Krans & Wissink 2018, p. 269. 
187 Onder meer Pijnacker Hordijk e.a. 2009, p. 593 en Jansen 2009, p. 134-138. 
188 Tjittes 2013, p. 1. 
189 HR 20 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS4406, JA 2005/65 m.nt. M.S.A. Vegter (B/Zee). 
190 HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0271, NJ 1991/708 (Bankmanagerarrest). 
191 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/426 en Valk, in: GS Verbintenissenrecht (aant. 4.1.1). 
192 HR 29 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827, NJ 1996/89 (Van den Bos/Provincial). 
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zou uitoefenen. Wat in dat kader “onredelijk” is en wat de rechthebbende ter voorkoming van 

de onredelijke beïnvloeding van de positie van de schuldenaar moet doen of nalaten, hangt 

af van de bijzondere omstandigheden van het geval.193 Een voorbeeld is indien het alsnog 

geldend maken van het recht de schuldenaar voor kosten plaatst die hij niet meer aan derden 

kan doorberekenen.194 Ten tweede is onverenigbaarheid aan de orde als bij de wederpartij 

het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn recht niet meer zal 

uitoefenen.195 Voor het aannemen van rechtsverwerking is één van deze twee bijzondere 

omstandigheden vereist.196 Volgens vaste rechtspraak is enkel tijdsverloop onvoldoende om 

rechtsverwerking te mogen aannemen. 197  Uit de tekst van artikel 6:2 BW volgt dat het 

inroepen van een recht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid “onaanvaardbaar” kan 

zijn. Dit is volgens de Hoge Raad een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf.198 

Dit ligt in lijn met de bedoeling van de wetgever, daar volgens hem de rechter de nodige 

terughoudendheid moet betrachten bij het aanvaarden van rechtsverwerking. 199 

Rechtsverwerking leidt tot het verlies van recht tegen de wil van de rechthebbende en is een 

verregaande vorm van derogerende werking van redelijkheid en billijkheid. Het is immers niet 

slechts een tussen partijen geldende regel die buiten toepassing blijft, maar het recht of de 

bevoegdheid zelf vervalt.200 Rechtsverwerking kan ook plaatsvinden vóór totstandkoming van 

een overeenkomst.201 Dit is relevant omdat in een aanbestedingsprocedure pas bij definitieve 

gunning een overeenkomst tot stand komt tussen de aanbesteder en de winnende partij.202 

Jansen betoogt echter dat er met de uitnodiging van de aanbesteder aan de aanbesteding 

deel te nemen en de aanvaarding daarvan door een marktpartij reeds een overeenkomst tot 

stand is gekomen.203 Voor deze scriptie is van belang dat zowel vóór als na totstandkoming 

van een overeenkomst, rechtsverwerking kan plaatsvinden.  

Een deel van de rechters leidt een plicht om te klagen in Europese 

aanbestedingsprocedures af uit het leerstuk van de rechtsverwerking. Een motivatie die 

daaraan ten grondslag wordt gelegd is:  

  

 “De Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen, die via de Wet Implementatie 

Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (WIRA) in het nationale recht zijn geïmplementeerd, 

                                                 
193 Tjittes 2013, p. 40 e.v. 
194 HR 25 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1287, NJ 1994/450 (Harsema c.s./De Twaalf Hoven) en HR 28 
oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1509, NJ 1995/629 (Citronas/Rotterdam). 
195 In gevallen waar gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt is nadeel niet vereist, zie Valk, in: GS 
Verbintenissenrecht (aant. 4.5.4). 
196 HR 21 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1529, NJ 2002/540 (Van Est/Kimberly). 
197 Zie onder meer HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0271, NJ 1991/708 (Bankmanagerarrest), HR 29 
september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827, NJ 1996/89 (Van den Bos/Provincial) en HR 20 mei 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AS4406, JA 2005/65 m.nt. M.S.A. Vegter (B/Zee). 
198 Tjittes 2013, p. 31 en onder meer HR 9 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2540, NJ 1998/363 
(Apeldoorn/Duisterhof), HR 14 december 2001, ECLI:NL:HR:2002:AF3670, NJ 2002/596 (Bouwkamp/Van Dijke), 
HR 8 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7381, NJ 2002/284 (Poelstra/Bettman), HR 20 december 2003, 
ECLI:NL:HR:2002:AF2166, NJ 2003/153 (Bollemeijer/TPG) en HR 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4151, 
NJ 2005/271 (Ampatil/Weggelaar). 
199 Zie MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 68 en EV I, Parl. Besch. Boek 6, p. 75. 
200 Zie de conclusie van advocaat-generaal Keus onder 4.9 in de zaak Gemeente Roermond/Vissers-
Ploegmakers, ECLI:NL:PHR:2009:BI0467 en Jong, de, Krans & Wissink 2018, p. 269. 
201 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/427. 
202 Dit is een overeenkomst ten aanzien van het uitvoeren van de aanbestedingsopdracht.  
203 Jansen 2009, p. 40 e.v. maakt hierbij onderscheid tussen Overeenkomst A en Overeenkomst B. 
Overeenkomst A komt tot stand door middel van een uitnodiging (juridisch aanbod) van de aanbestedende partij 
en aanvaarding (deelname aan de aanbestedingsprocedure) door de inschrijver. Overeenkomst B komt tot stand 
bij gunning van de opdracht van de aanbestedende partij aan de “winnende” inschrijver.    
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bevatten minimumharmonisatie. Dit betekent dat als het nationale recht meer bescherming biedt dan 

het communautaire recht, het nationale recht – ingevolge het gelijkwaardigheidsbeginsel – dient te 

worden toegepast. Ter zake van rechtsverwerking geldt dat het nationale recht – zoals hierna zal 

worden verduidelijkt – meer bescherming biedt aan burgers dan het Europese recht zoals verwoord in 

het Grossmann-arrest. Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter gehouden is het nationale 

recht toe te passen.          

 Naar nationaal recht is voor het aannemen van rechtsverwerking enkel tijdsverloop of enkel 

stilzitten onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid als gevolg 

waarvan hetzij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat [de inschrijver] haar aanspraak niet (meer) 

geldend zal maken, hetzij de andere betrokken partijen onredelijk zouden worden benadeeld in geval 

[de inschrijver] haar aanspraak alsnog geldend zou maken.” 204 

De Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) is per 1 april 2013 

komen te vervallen. 205  Per die datum zijn de regels (gedeeltelijk) opgenomen in de 

Aanbestedingswet. De kern van de overweging is dat het leerstuk van de rechtsverwerking 

méér bescherming aan ondernemers biedt dan de regels uit het Grossmann-arrest en 

daarom, ingevolge het gelijkwaardigheidsbeginsel, het leerstuk van de rechtsverwerking dient 

te worden toegepast in Europese aanbestedingsprocedures. Mijns inziens is deze motivering 

echter onjuist. Dat het Grossmann-arrest deel uitmaakt van Unierecht, dat kan ik nog volgen. 

Dit betekent echter niet dat de overwegingen uit dit arrest gelijkelijk van toepassing zijn op (1) 

een geheel andere casus206 en (2) in een andere lidstaat waar andere nationale beperkingen 

worden gesteld ten aanzien van toegang tot beroepsprocedures.207 Het Grossmann-arrest 

houdt mijns inziens ook niet een zelfstandige grondslag voor een klachtplicht in.208 De juiste 

motivering voor het toepassen van het leerstuk van de rechtsverwerking is naar mijn mening 

het feit dat dit nationale leerstuk algehele toepassing vindt in het Nederlandse recht indien 

het om de beoordeling gaat of een partij door het (te) late klagen zijn rechten heeft verwerkt. 

Indien de tekst van het Grossmann-arrest er op na wordt geslagen, blijkt ook dat het Hof van 

Justitie impliciet verwijst naar het nationale recht. Het Hof overweegt dat in dit specifieke 

geval beperkingen omtrent toegang tot beroepsprocedures mogen worden gesteld. In 

Nederland worden deze beperkingen niet gesteld in de wet, maar (evenals in het Amt-arrest) 

in gevestigde rechtspraak, namelijk in het leerstuk van de rechtsverwerking.209 Daarom dient 

het leerstuk van de rechtsverwerking mijns inziens toepassing te vinden.210 Maar linksom of 

rechtsom: ik deel de conclusie dat het leerstuk van de rechtsverwerking dient te worden 

toegepast als grondslag voor een klachtplicht (en niet het Grossmann-arrest).  

                                                 
204 Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6264, Vzr. Rb. Amsterdam 24 mei 2012, 
ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3388, JAAN 2012/121, r.o. 4.3 e.v. en Vzr. Rb. Overijssel 4 augustus 2014, 
ECLI:NL:RBOVE:2014:4201, JAAN 2014/186, r.o. 4.7. 
205 Opmerkelijk is bovengenoemd citaat in de zaak van de rechtbank Overijssel. Hierbij wordt verwezen naar de 
Wira, terwijl deze uitspraak dateert van ná het afschaffen hiervan. 
206 Grossmann had, in tegenstelling tot de gegadigden uit de aangehaalde Nederlandse zaken, niet ingeschreven 
op de opdracht.  
207 Hier geldt immers andere nationale wetgeving omtrent een klachtplicht dan in Oostenrijk. In het Grossmann-
arrest wordt enkel overwogen dat de richtlijn er niet aan in de weg staat dat een partij in een specifiek geval niet 
wordt aangemerkt als belanghebbende en daarom de toegang tot beroepsprocedures wordt ontzegd. Er dient 
hiervoor echter wel een juridische basis in het nationale recht te zijn.  
208 Zie ook § 4.3. 
209 De wet kent wel specifieke verschrijvingsvormen van het leerstuk van de rechtsverwerking, zie bijvoorbeeld 
art. 6:89 BW en art. 7:23 BW. 
210 Zie ook § 2.4.4 over hoe mijns inziens EU-jurisprudentie door de nationale rechter dient te worden begrepen 
en toegepast. 
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Uit rechtspraak blijkt dat bij rechtsverwerking de drempel voor niet-ontvankelijkheid 

van een klager hoog is. Zo werd in een zaak bij de rechtbank Amsterdam getoetst aan de 

criteria van rechtsverwerking, waarbij werd overwogen dat er geen bijzondere omstandigheid 

aanwezig was als gevolg waarvan bij de aanbestedende dienst het vertrouwen was gewekt 

dat de inschrijver zijn aanspraak niet meer geldig zou maken. 211  De inschrijver had de 

aanbestedende dienst – na de uitleg – zelfs gewaarschuwd ten aanzien van 

onrechtmatigheden omtrent een gestelde minimumeis. Van onredelijke benadeling was in dit 

geval volgens de rechter ook geen sprake. De rechter achtte de inschrijver ontvankelijk en 

kwam dan ook toe aan de inhoudelijke beoordeling.  

In de zaak bij de rechtbank Overijssel had de inschrijver zijn rechten ook niet 

verwerkt.212 De rechter benadrukte in deze zaak wederom dat stilzitten geen rechtsverwerking 

rechtvaardigt en een bijzondere omstandigheid is vereist. Het betrof hier een klacht 

aangaande de transparantie bij de gunningscriteria, waarbij vermoeden was van 

onrechtmatigheid. In dit geval had de inschrijver niet eerder kennisgenomen van het 

betreffende “overzicht vervoersplan tijden” waar in de procedure een beroep op werd gedaan. 

Na de kennisneming heeft zij de dag erna de dagvaarding uitgebracht, dus de gemeente is 

ook niet onredelijk benadeeld. De inschrijver was ontvankelijk en de klacht werd verder 

inhoudelijk behandeld. In lijn met deze uitspraak benadrukte ook het gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden in een recente zaak nog maar eens dat enkel stilzitten geen rechtsverwerking 

rechtvaardigt.213  

Bij de rechtbank Midden-Nederland was onlangs een zaak aanhangig waarin een 

beroep op rechtsverwerking door de aanbestedende dienst naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar was.214 De aanbestedende dienst had hier ten onrechte niet 

Europees aanbesteed. De rechter overwoog dat wanneer niet Europees wordt aanbesteed – 

terwijl dit op grond van de wet wel had gemoeten – dit tot gevolg heeft dat gegadigden voor 

de opdracht door de aanbestedende dienst buitenspel worden gezet, zonder dat zij daar weet 

van hebben en daarover kunnen klagen.215 De rechter achtte dit onwenselijk omdat er dan in 

strijd met het doel en de strekking van de aanbestedingsverplichting een opdracht in de markt 

wordt gezet.  

Door de Hoge Raad is in het verleden één maal uitspraak gedaan over een klachtplicht 

in aanbestedingsprocedures waarbij eveneens werd verwezen naar het leerstuk van de 

rechtsverwerking.216 Dit betrof echter een nationale aanbestedingsprocedure en het is dan 

ook gevaarlijk om conclusies uit dit arrest door te trekken naar Europese 

aanbestedingsprocedures. De rechtsbeschermingsrichtlijn (en daarop gebaseerde 

jurisprudentie zoals het Grossmann-arrest) is immers niet van toepassing op nationale 

                                                 
211 Vzr. Rb. Amsterdam 24 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3388, JAAN 2012/121, r.o. 4.3. 
212 Vzr. Rb. Overijssel 4 augustus 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4201, JAAN 2014/186, r.o. 4.7. 
213 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1548 (Van den Herik Kust- en Oeverwerken 
c.s./Provincie Fryslân), r.o. 5.14. 
214 Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 maart 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1299. 
215 Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 maart 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1299, r.o. 3.7. 
216 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente 
Roermond/Vissers-Ploegmakers). 
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aanbestedingen.217 De grondslag voor een klachtplicht dient in onderhavig geval gebaseerd 

te worden op nationaal recht: het leerstuk van de rechtsverwerking.218    

   

§ 3.2.3 Ongeschreven klachtplicht op grond van het Grossmann-arrest 

Het Grossmann-arrest houdt mijns inziens niet een zelfstandige grondslag voor een 

klachtplicht in. 219  Een (aanmerkelijk) deel van de nationale rechters ziet echter wel een 

grondslag voor de plicht om te klagen in Europese aanbestedingsprocedures in het 

Grossmann-arrest van het Hof van Justitie. De rechtbank Middelburg overweegt zelfs 

uitdrukkelijk dat uit het Grossmann-arrest een algemene regel ten aanzien van mogelijke 

rechtsverwerking valt af te leiden.220 Met regelmaat wordt in beroepsprocedures door de 

aanbestedende dienst het “Grossmann-verweer” aangevoerd. Dit komt er in het kort op neer 

dat de aanbestedende dienst die wordt aangesproken door een inschrijver op een gebrek in 

de aanbestedingsprocedure, zich verweert met de stelling dat verwacht mag worden dat al 

tijdens de aanbestedingsprocedure bezwaren tegen de gang van zaken kenbaar worden 

gemaakt op straffe van verval van het recht dat later nog in rechte te doen.221 Soms is door 

de aanbestedende dienst hieromtrent een contractueel beding in de stukken opgenomen (een 

rechtsverwerkingsclausule of zogenaamde Grossmann-clausule), waarover in § 3.2.4 meer. 

Een veel terugkomende overweging uit de jurisprudentie bij motivering van de klachtplicht op 

grond van het Grossmann-arrest is de volgende:222 

“Uit de overwegingen in het Grossmann-arrest (HvJ EG 12 februari 2004 zaak C-230/02) volgt dat in 

het belang van snelle en effectieve aanbestedingsprocedures van een (potentiële) inschrijver een 

proactieve houding mag worden verwacht en dat hij tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in 

de aanbestedingsdocumenten opkomt in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden 

gemaakt. Uit het arrest Succhi di Frutta (HvJ EG 29 april 2004, C-496/99) moet worden afgeleid dat 

een inschrijver behoorlijk geïnformeerd aan een aanbesteding deelneemt en de normale oplettendheid 

van een inschrijver betracht.” 223 

                                                 
217 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente 
Roermond/Vissers-Ploegmakers), r.o. 3.5.1. Overigens is in lagere rechtspraak meermaals geoordeeld dat óók in 
nationale aanbestedingen het Grossmann-arrest kan worden ingeroepen. Zie onder meer Vzr. Rb. Arnhem 24 
juni 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BD7653, JAAN 2008/71 en Vzr. Rb. Arnhem, 4 november 2008, 
ECLI:NL:RBARN:2008:BG5179, JAAN 2008/130. 
218 Deze beredenering is dus anders dan die in eerder behandelde Europese aanbestedingsprocedures. Daar 
ging de voorzieningenrechter in kwestie uit van de stelling dat het nationale recht (o.b.v. het 
gelijkwaardigheidsbeginsel) diende te worden toegepast, aangezien zij méér bescherming biedt dan het 
communautaire recht. In onderhavig arrest achten het hof en de Hoge Raad het leerstuk van de 
rechtsverwerking van toepassing omdat de richtlijn zich beperkt tot Europese aanbestedingsprocedures en 
derhalve niet van toepassing is.  
219 Zie mijn standpunt hierover in § 3.2.2 en uitgebreider in § 4.3. 
220 Vzr. Rb. Middelburg 13 februari 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BJ1373, JAAN 2009/78. 
221 Wijngaarden, van & Chao-Duivis 2010, nr. 46.   
222 Meestal wordt letterlijk dezelfde tekst gebruikt. Soms wordt hier tekstueel licht van afgeweken.  
223 Zie onder meer Vzr. Rb. Arnhem 26 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA1484, Vzr. Rb. Leeuwarden 25 
juni 2008, ECLI:NL:RBLEE:2008:BD5542, JAAN 2008/63, Vzr. Rb. Maastricht 2 februari 2009, 
ECLI:NL:RBMAA:2009:BH2419, JAAN 2009/11, Vzr. Rb. Middelburg 13 februari 2009, 
ECLI:NL:RBMID:2009:BJ1373, JAAN 2009/78, Vzr. Rb. Maastricht 4 juni 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BI6313, 
JAAN 2009/67, Vzr. Rb. Assen 18 augustus 2009, ECLI:NL:RBASS:2009:BJ9400, JAAN 2009/125, Vzr. Rb.  
Leeuwarden 23 september 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8525, JAAN 2009/122, Vzr. Rb. Arnhem 24 september 
2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BK1092, JAAN 2009/136, Vzr. Rb. Leeuwarden 18 november 2009, 
ECLI:NL:RBLEE:2009:BK3744, JAAN 2009/148, Vzr. Rb. Rotterdam 23 februari 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BL5256, JAAN 2010/22, Vzr. Rb. Almelo 4 juni 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BW7541, 
JAAN 2012/112, Vzr. Rb. Utrecht 1 augustus 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX3372, JAAN 2012/150, Vzr. Rb. 
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Hier ligt de nadruk op een proactieve houding van de inschrijver en het gegeven dat de 

inschrijver dient op te komen tegen mogelijke fouten in een stadium waarin deze nog 

ongedaan kunnen worden gemaakt. In het gros van de zaken waarin bovenstaand citaat door 

rechters in het verleden is gebruikt, ging het over gestelde onrechtmatige geschiktheidseisen. 

Deze waren de inschrijver reeds bekend bij inschrijving, maar hier werd pas na de 

gunningsbeslissing beklag over gedaan. Aan de hand van bovenstaand citaat wordt in 

nationale rechtspraak gemotiveerd dat de inschrijver vóór inschrijving had moeten klagen. In 

dat geval zou de aanbestedende dienst een en ander in de Nota van Inlichtingen nog kunnen 

verhelderen. De inschrijver had zijn beklag in dat stadium kenbaar kunnen en moeten maken. 

De conclusie die hieraan verbonden wordt, is dat de inschrijver te laat is met klagen. De klager 

wordt niet-ontvankelijk verklaard. In deze gevallen wordt afgeweken van de regel die geldt in 

het leerstuk van de rechtsverwerking. Louter stilzitten wordt in de nationale rechtspraak op 

grond van het Grossmann-arrest “genoeg” geacht voor het honoreren van een beroep op 

rechtsverwerking. De rechtbank Groningen overweegt hierover: 

 

“Anders dan [de inschrijver] in deze procedure heeft gesteld, kan in deze specifieke situatie van een 

aanbestedingsprocedure “rechtsverwerking” (verwerking van het recht om nadien te klagen) derhalve 

wel degelijk bestaan uit louter stilzitten (dat wil dus zeggen: niet in actie komen, terwijl bevonden wordt 

dat documenten onhelder zijn).” 224 

§ 3.2.4 Contractuele klachtplicht 

Naast de ongeschreven klachtplicht waar voorzieningenrechters vaak naar verwijzen (met een 

beroep op Grossmann of het leerstuk van de rechtsverwerking), wordt er door aanbestedende 

diensten in de aanbestedingsstukken dikwijls een klachtplicht opgenomen. Dit gebeurt door 

middel van een contractuele clausule waarin de aanbestedende dienst de inschrijver – op 

straffe van verval van recht – verplicht tijdig te klagen over tegenstrijdigheden, 

onvolkomenheden, onjuistheden, etc.225 226 Door in te schrijven op de aanbestedingsopdracht 

gaat de inschrijver akkoord met een dergelijke clausule. Er kan mijns inziens reeds dan 

worden gesproken van een overeenkomst tussen de aanbestedende dienst en de 

inschrijver.227 Er is immers dan al een aanbod gedaan van de aanbestedende dienst aan de 

inschrijver om (onder bepaalde voorwaarden) in te schrijven op de aanbestedingsopdracht. 

De inschrijver gaat door inschrijving in op dit aanbod én de bijbehorende voorwaarden. Op 

deze manier is de inschrijver aan de contractuele rechtsverwerkingsclausule gebonden, 

indien die in de aanbestedingsstukken is opgenomen.228 Zowel door rechters als door de 

                                                 
Noord-Nederland 2 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5018, JAAN 2015/249, Hof Den Haag 3 november 
2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2944, JAAN 2015/237 m.nt. A.J. van Heeswijck (IT-Staffing/Rijkswaterstaat), Vzr. 
Rb. Rotterdam 30 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9802, JAAN 2016/56, m.nt. J.W. Fanoy en D.B. Tanja, 
Vzr. Rb. Noord-Nederland 26 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2910, JAAN 2017/199 m.nt. E.J.M. Brenders en 
P.F.C. Heemskerk. 
224 Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47, r.o. 4.4. Relevant is dat in 
dit specifieke geval overigens geen contractuele klachtclausule in de aanbestedingsstukken was opgenomen.  
225 De rechtbank Amsterdam is van oordeel dat onder deze termen (die vaak in de aanbestedingsdocumenten 

zijn opgenomen) ook ‘onrechtmatigheden’ moet worden verstaan. Zie Vzr. Rb. Amsterdam 11 september 2018, 

ECLI:NL:RBAMS:2018:6749, JAAN 2018/231, r.o. 4.4. 
226 Er is sprake van “contractuele rechtsverwerking”, zie ook Tjittes 2013, p. 49. 
227 Hierin onderschrijf ik het standpunt van Jansen. Zie § 3.2.2 en Jansen 2009, p. 40 e.v. 
228 Echter lijkt een contractuele clausule niet altijd nodig voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Zie 
onder meer Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 27 augustus 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN5931, JAAN 2010/93, Vzr. Rb. 
Amsterdam 17 november 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9316, JAAN 2016/50, Van den Berge e.a., TA 2014/2, p. 
88 en Van den Berge e.a., TA 2016/2, p. 101. 
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Commissie van Aanbestedingsexperts wordt over het algemeen grote waarde toegekend aan 

dergelijke clausules.229 230 Veelal staat de geldigheid van een contractuele clausule niet ter 

discussie. Een inschrijver die op grond van (de fatale termijn in) de clausule te laat klaagt, is 

in de regel niet-ontvankelijk in zijn vorderingen. Immers, pacta sunt servanda.231 In zaken waar 

een contractuele clausule in de aanbestedingsstukken is opgenomen, wordt doorgaans op 

basis hiervan door nationale rechters een klachtplicht geconstrueerd. Ik merk op dat er de 

afgelopen jaren door aanbestedende diensten steeds vaker een contractuele 

rechtsverwerkingsclausule in de aanbestedingsstukken wordt opgenomen.    

Mijns inziens kan bij een contractuele clausule onderscheid worden gemaakt tussen  

het middel an sich waarop de klachtplicht kan worden gebaseerd en de (al dan niet 

geoorloofde) inhoud van een contractuele clausule. Hierboven heb ik reeds kort de 

contractuele clausule als middel besproken en gesteld dat in de rechtspraak over het 

algemeen grote waarde aan contractuele clausules wordt toegekend. Sommige rechters 

vinden dat op basis van een contractuele clausule echter geen klachtplicht kan worden 

geconstrueerd vanwege het middel an sich, of vanwege de inhoud ervan. Het gerechtshof 

Leeuwarden overwoog ten aanzien van (het gebruik van) een in de aanbestedingsstukken 

opgenomen Grossmann-clausule:  

 

“Het hof oordeelt dat het niet aan de aanbestedende dienst is om eenzijdig te bepalen dat afgewezen 

inschrijvers zich op straffe van verval van alle rechten binnen een korte termijn tot de rechter dienen te 

wenden.” 232 

 

Het gerechtshof Leeuwarden kende geen waarde toe aan een in de aanbestedingsstukken 

opgenomen Grossmann-clausule. De rechtbank Leeuwarden overwoog een jaar later in een 

andere zaak in die zin uitgebreider:  

“De vraag is echter of een aanbestedende dienst eenzijdig mag voorschrijven dat een afgewezen 

inschrijver, op straffe van verval van rechten, zich binnen een bepaalde termijn tot de rechter moet 

wenden. Het HvJ EG heeft in zijn arresten van 12 december 2002 (Universale-Bau, C-470/99) en 27 

februari 2003 (Santex, C-327/00) bepaald dat richtlijn 89/665 zich niet verzet tegen een nationale 

regeling die bepaalt dat tegen een besluit van een aanbestedende dienst binnen een daartoe gestelde 

termijn beroep moet worden ingesteld en dat elke tot staving van dat beroep aangevoerde 

onregelmatigheid van de aanbestedingsprocedure op straffe van verval van recht binnen dezelfde 

termijn moet worden opgeworpen, zodat het na het verstrijken van deze termijn niet langer mogelijk is 

tegen een dergelijk besluit op te komen of een dergelijke onregelmatigheid op te werpen, mits de 

betrokken termijn redelijk is. Het Bao en het ARW 2005 – als nationale regelingen – bevatten niet een 

                                                 
229 Onder meer Vzr. Rb. Den Haag 17 oktober 2008, ECLI:NL:RBDHA:2008:BG3735, JAAN 2008/118, Vzr. Rb. 
Leeuwarden 30 juni 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BM9936, JAAN 2010/65, r.o. 4.11, Vzr. Rb. Den Haag 29 april 
2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4731, Vzr. Rb. Den Haag 26 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8414, JAAN 2017/205, 
r.o. 5.4, Vzr. Rb. Overijssel 22 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1236, JAAN 2018/99, r.o. 4.4, Vzr. Rb. Den 
Haag 4 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9119, JAAN 2018/191, r.o. 4.4, CvAE 25 april 2018, advies 467, r.o. 
5.2.4, Vzr. Rb. Amsterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7370, JAAN 2019/33, r.o. 4.2 en Vzr. Rb. 
Den Haag 11 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14593, r.o. 4.19. 
230 Onder meer CvAE 11 maart 2016, advies 285, CvAE 5 april 2016, advies 328, CvAE 13 april 2016, advies 343, 
CvAE 31 mei 2016, advies 227, CvAE 18 juli 2016, advies 361, CvAE 10 februari 2017, advies 283, CvAE 28 juli 
2017, advies 415, CvAE 18 december 2017, advies 444, CvAE 28 februari 2018, advies 450, CvAE 18 april 2018, 
advies 454 en CvAE 30 april 2018, advies 452. 
231 Er lijkt in de regel door de rechter doorslaggevende waarde te worden gehecht aan de privaatrechtelijke 
werking van een contractuele clausule, terwijl deze mijns inziens dient te worden getoetst op proportionaliteit en 
dient te worden beoordeeld of de inhoud ervan in overeenstemming is met het Unierecht. Zie § 4.5 en § 5.2.    
232 Hof Leeuwarden 6 februari 2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BI8587, NJF 2009/205 (Palet/De Dienst c.s.), r.o. 7. 
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zodanige vervaltermijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet aan de aanbestedende 

dienst om, bij gebreke van een nationale regeling, eenzijdig te bepalen dat afgewezen inschrijvers zich 

op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen een korte termijn tot de rechter dienen te wenden.” 233 

De rechter legt hier aan het passeren van de Grossmann-clausule ten grondslag dat deze niet 

is toegestaan omdat een dergelijke clausule niet door de aanbestedende dienst eenzijdig mag 

worden opgelegd.234 In deze zaken stond de contractuele clausule als middel ter discussie. 

Hier lijken Unierechtelijke bezwaren aan ten grondslag te liggen.  

In sommige aanbestedingszaken laat de rechter zich uit over de inhoud van de 

contractuele clausule. Zo kon in een zaak bij de rechtbank Gelderland een aanwezige 

Grossmann-clausule de aanbestedende dienst niet baten vanwege onrechtmatigheden in de 

aanbestedingsprocedure.235 Ondanks dat de klager in deze zaak te laat had geklaagd op 

grond van de termijn in de contractuele clausule, overwoog de rechter dat een beroep op de 

contractuele clausule en het Grossmann-verweer niet opging omdat er sprake was van 

onrechtmatigheid jegens alle gegadigden.236 Met contractuele clausules kunnen de rechten 

van een inschrijver dermate worden ingeperkt. Soms is er tussen rechtbanken geen 

eensluidendheid over wat in dat kader wel en niet is toegestaan. Zo worden er bij tijd en wijle 

door aanbestedende diensten contractuele clausules in aanbestedingsstukken opgenomen 

waarin staat dat dat de inschrijver – op straffe van rechtsverwerking – is gehouden de 

bezwaren vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen ter beoordeling aan de 

voorzieningenrechter voor te leggen. Onlangs was dit nog aan de orde in twee zaken bij de 

rechtbank Den Haag.237 Aangezien de klager aan de contractuele clausule had voldaan, heeft 

de rechter zich niet hoeven uitlaten over de geldigheid van (de inhoud van) deze clausule. Het 

gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overwoog expliciet dat een dergelijke regeling, waarin 

stond vermeld dat – op straffe van rechtsverwerking – bezwaren uiterlijk vóór de inschrijving 

moesten worden kenbaar gemaakt, in overeenstemming is met vaste rechtspraak mede van 

het Hof van Justitie (volgens het Grossmann-arrest). 238 Deze visie deel ik echter niet. Het Hof 

van Justitie heeft in het Grossmann-arrest nergens uitgemaakt dat bezwaren vóór inschrijving 

kenbaar moeten worden gemaakt, althans, dat op grond van het Unierecht aan (alle) partijen 

die ná inschrijving klagen de toegang tot beroepsprocedures mag worden geweigerd. Dat in 

het geval van Grossmann werd geoordeeld dat de toegang mag worden geweigerd, betekent 

mijns inziens niet dat een contractuele clausule waarin staat dat (in een heel ander geval) 

rechten worden verwerkt indien niet vóór inschrijving is geklaagd, in overeenstemming is met 

vaste rechtspraak van het Hof van Justitie. Overigens is de Commissie van 

Aanbestedingsexperts van mening dat een dergelijke clausule de inschrijver na inschrijving 

niet het recht ontneemt alsnog een kort geding aanhangig te maken, al is het maar om deze 

bepaling op rechtmatigheid te toetsen.239  

                                                 
233 Vzr. Rb. Leeuwarden 18 november 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BK3744, JAAN 2009/148, r.o. 5.2. 
234 Vervolgens werd echter geoordeeld dat de inschrijver op grond van het Grossmann-arrest te laat had 
geklaagd en werd hij alsnog niet-ontvankelijk verklaard. 
235 Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet. 
236 Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet, r.o. 
4.19. In § 3.3.9 komt de betreffende rechtsoverweging verder aan bod.  
237 Vzr. Rb. Den Haag 26 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4954, JAAN 2018/127 en Vzr. Rb. Den Haag 26 april 
2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4955, JAAN 2018/126. 
238 Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2652, TBR 2019/13 m.nt. H.P. Wiersema en 
M.C.C. von Meijenfeldt (Multidag/De Gemeenten), r.o. 4.11. 
239 CvAE 24 april 2017, advies 396, r.o. 5.7 en CvAE 27 oktober 2017, advies 426-I, r.o. 5.3.7, CvAE 25 januari 
2019, advies 472, r.o. 6.2.6. 
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Dat  er in de praktijk contractuele clausules worden gebruikt die zeer vergaand zijn, 

blijkt wel uit een zaak die onlangs aanhangig was bij de rechtbank Overijssel. Hierin stond 

onder meer:  

 

“De Opdrachtgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele 

onduidelijkheden/onvolkomenheden/tegenstrijdigheden/disproportionaliteit in de aanbesteding, de 

gevolgde aanbestedingsprocedure en/of de door hem in dat kader gemaakte keuze(s).” 240 
 

Jammer genoeg doet de voorzieningenrechter in deze zaak geen uitspraak over de inhoud 

en/of de geldigheid van deze clausule. Hij overweegt dat de inschrijver zijn recht heeft 

verwerkt omdat ingevolge vaste jurisprudentie van een adequaat handelend inschrijver mag 

worden verwacht dat hij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren.241 

Dat had de inschrijver niet gedaan. De rechter hoefde hier dus niet zijn vingers te branden aan 

de vraag of een dermate strenge clausule (welke mijns inziens overduidelijk in strijd is met het 

Unierecht en andere regels van aanbestedingsrecht) geoorloofd is. De inschrijver in kwestie 

werd niet-ontvankelijk verklaard.  

Ter afronding van deze paragraaf wil ik nogmaals benadrukken dat in de rechtspraak 

over het algemeen grote waarde aan contractuele clausules wordt toegekend en de 

geldigheid ervan zelden ter discussie staat. Jurisprudentieonderzoek wijst uit dat rechters 

contractuele clausules sporadisch inhoudelijk lijken te toetsen, althans, uit de uitspraken blijkt 

dit niet. Het verlopen van de termijn was voldoende voor het aannemen van rechtsverwerking. 

§ 3.3 Gezichtspunten bij beoordeling van de klachtplicht   

§ 3.3.1 Inleiding 

In de rechtspraak worden gezichtspunten gehanteerd bij de beoordeling van de klachtplicht. 

Deze gezichtspunten zijn mijn inziens voornamelijk relevant indien de rechter op basis van het 

leerstuk van de rechtsverwerking of het Grossmann-arrest een klachtplicht construeert. Bij 

de beoordeling van een contractuele rechtsverwerkingsclausule lijken deze gezichtspunten 

niet zozeer van belang. Het lijkt zo te zijn dat een contractuele clausule doorgaans voor niet-

ontvankelijkheid van de klager zorgt indien hij later klaagt dan de in de clausule aangegeven 

termijn. In het geval dat het leerstuk van de rechtsverwerking of het Grossmann-arrest de 

grondslag voor een klachtplicht vormt, is niet sprake van een dusdanig kenbare vervaltermijn 

waarbinnen moet worden geklaagd. Of een klager wel of niet op tijd heeft geklaagd, hangt 

onder meer af van zijn proactieve houding en het moment dat hij bekend werd met het 

gestelde gebrek. Deze en andere door de rechtspraak relevant geachte gezichtspunten bij de 

beoordeling of een beroep op de klachtplicht al dan niet slaagt, zal ik in deze paragraaf 

behandelen.   

 

§ 3.3.2 Inschrijver versus niet-inschrijver 

Is inschrijving op een aanbestedingsopdracht vereist voor ontvankelijkheid in een (latere) 

beroepsprocedure? Uit de rechtspraak blijkt dat door rechters wisselend wordt gedacht over 

de toepasselijkheid van het Grossmann-arrest en een daaruit afgeleide klachtplicht op een 

casus waarbij wordt geklaagd door een ondernemer die wél heeft ingeschreven op de 

                                                 
240 Vzr. Rb. Overijssel 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3488, JAAN 2018/224, r.o. 2.2. 
241 Vzr. Rb. Overijssel 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3488, JAAN 2018/224, r.o. 3.20. 
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aanbestedingsopdracht.242 De meeste rechters hanteren ook hierop een uit het Grossmann-

arrest afgeleide klachtplicht, waarbij de rechtbanken Den Haag en Assen zelfs met zoveel 

woorden overwogen dat het een “achterhaald standpunt” betreft dat het Grossmann-arrest 

slechts betrekking heeft op een partij die zelf heeft afgezien van deelneming aan een 

aanbestedingsprocedure.243 De rechtbank Leeuwarden overwoog echter in een zaak die was 

aangespannen door een ondernemer die eveneens had ingeschreven, dat het door de 

aanbestedende dienst aangehaalde Grossmann-arrest geen toepassing kon vinden. De 

onderhavige zaak was zijns inziens niet vergelijkbaar met de Grossmann-zaak, aangezien 

betrokkene in de onderhavige zaak wél aan de aanbestedingsprocedure had deelgenomen.244 

Het hof Leeuwarden overwoog overigens dat een ondernemer die wel heeft ingeschreven, 

maar van wie de inschrijving ongeldig is verklaard, belang kan hebben bij een daartegen 

gerichte vordering, wanneer die ongeldigverklaring is gebaseerd op een (vermeende) 

schending van het aanbestedingsrecht door de aanbestedende dienst.245  

Soms komt het voor dat een niet-inschrijver een procedure start om zijn ongenoegen 

te uiten. Regelmatig betreffen dit klachten over heraanbesteding. Indien heraanbesteding 

plaatsvindt en een ondernemer besluit niet in te schrijven, heeft dit tot gevolg dat hij zijn recht 

heeft verwerkt om op te komen tegen het resultaat daarvan.246 In een zaak bij de rechtbank 

Amsterdam had een ondernemer niet ingeschreven omdat essentiële zaken haars inziens niet 

helder waren en de aanbestedende dienst weigerde verdere vragen te beantwoorden.247 Hier 

overwoog de rechter dat het recht om over het verloop van de aanbestedingsprocedure te 

klagen, in beginsel is voorbehouden aan inschrijvers. In bepaalde omstandigheden kunnen 

echter ook niet-inschrijvers klagen en om heraanbesteding vragen, voor zover daartoe een 

rechtens te respecteren belang aanwezig wordt geacht.248 Soortgelijk oordeelde dezelfde 

rechtbank in een recente zaak waarbij wordt benadrukt dat de enkele omstandigheid dat niet 

is ingeschreven, niet zonder meer tot niet-ontvankelijkheid leidt. 249  De Commissie van 

Aanbestedingsexperts volgt deze lijn in haar adviezen door – mits een partij zich voldoende 

proactief heeft opgesteld – het niet zozeer relevant te achten of een partij wel of niet heeft 

ingeschreven.250 Wél inschrijven zou de stelling van de ondernemer ”dat de aanbesteding 

onrechtmatig is”, zelfs op losse schroeven kunnen zetten.  

Ondanks dat blijkt dat er heel wisselend wordt gedacht over de toepassing en 

reikwijdte van het Grossmann-arrest, volgt uit de nationale rechtspraak dat het enkele feit dat 

een partij wel of niet heeft ingeschreven op de aanbestedingsopdracht, niet de doorslag geeft 

voor niet-ontvankelijkheid in een beroepsprocedure. Over het algemeen is het al dan niet 

                                                 
242 De ondernemer in het Grossmann-arrest had niet ingeschreven op de opdracht. 
243 Vzr. Rb. Den Haag 20 februari 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BH3774, JAAN 2009/18, r.o. 4.2, Vzr. Rb. Assen 
18 augustus 2009, ECLI:NL:RBASS:2009:BJ9400, JAAN 2009/125, r.o. 4.3 en Vzr. Rb. Den Haag 12 september 
2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8643, JAAN 2012/169, r.o. 3.3. 
244 Vzr. Rb. Leeuwarden 15 februari 2007, ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ8613, JAAN 2007/15, r.o. 5.4 
245 Hof Leeuwarden 5 juni 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten), r.o. 2.3. 
Zie ook Ellian, TA 2012/5, p. 517. 
246 Vzr. Rb. Amsterdam 1 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ9202, JAAN 2013/128, Hof Amsterdam 30 juli 
2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2318, JAAN 2013/151 (Stichting Jaap Eden/Duosport c.s.) en Vzr. Rb. Midden-
Nederland 20 december 2013, C/16/356748 / KG ZA 13-878, JAAN 2014/48, m.nt. T.H. Chen. 
247 Vzr. Rb. Amsterdam 18 februari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM1656.  
248 Vzr. Rb. Amsterdam 18 februari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM1656, r.o. 4.3. 
249 Vzr. Rb. Amsterdam 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5596, JAAN 2018/206 m.nt. A.J. van Heeswijck, 
r.o. 4.3. 
250 CvAE 22 januari 2015, advies 153, r.o. 5.3.2. 
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proactief handelen van de klager wat de doorslag geeft. Zowel de inschrijver als de niet-

inschrijver lijken op grond van nationale jurisprudentie een plicht tot klagen te hebben. 

 

§ 3.3.3 Klagen over ongeschiktheid van een andere inschrijver 

In de praktijk komt het geregeld voor dat er door de ene inschrijver wordt geklaagd over de 

ongeschiktheid van de andere inschrijver. Bij de rechtbank Den Haag heerst de leer dat indien 

een inschrijver wenst te klagen over de ongeschiktheid van een andere inschrijver, hij te laat 

is wanneer hij dit na gunningsbeslissing doet indien hij al eerder op de hoogte was gesteld 

over de deelname van deze andere inschrijver. 251  In een zaak waarbij in de Nota van 

Inlichtingen bekend was gemaakt dat een bepaalde ondernemer niet van deelname werd 

uitgesloten, was het te laat daar pas na de gunningsbeslissing over te klagen.252 Ook in een 

zaak bij de rechtbank Midden-Nederland waar een inschrijver stelde dat zijn concurrenten 

niet aan de vereisten konden voldoen, werd geoordeeld dat de inschrijver te laat was hier pas 

na voorlopige gunning over te klagen.253 De rechter overwoog dat de inschrijver hierover op 

zijn minst vragen had kunnen stellen. Volgens de rechtbank Rotterdam gaat de proactieve 

houding echter niet zo ver dat de inschrijver van tevoren moet klagen over het risico dat één 

van de andere gegadigden een manipulatieve inschrijving in zou kunnen gaan indienen.254 De 

inschrijver mag in beginsel verwachten dat de andere inschrijvers zich netjes aan de regels 

zullen houden.255 In een zaak bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch was een inschrijver dan 

ook niet te laat met klagen na de smaaktest, aangezien hij pas tijdens de smaaktest bekend 

werd met de gepretendeerde onrechtmatigheid. 256  In een andere zaak overwoog de  

rechtbank Oost-Brabant dat niet van inschrijvende partijen kan worden verwacht dat zij reeds 

in de selectiefase nagaan of alle (geschikt bevonden) concurrenten aan de 

geschiktheidscriteria voldoen.257 De inschrijver was in dit geval niet te laat om nadien te 

klagen. Volgens het gerechtshof Arnhem kan van een inschrijver niet worden verwacht dat hij 

vóór het moment van aanbesteden, naast het verzorgen van zijn eigen (tijdige) inschrijving, 

zich ook moet bezighouden met de (on)juistheid van de inschrijvingen van de overige 

gegadigden.258 Het hof benadrukt dienaangaande dat het hier (anders dan in het Grossmann-

arrest) niet gaat om onduidelijkheden dan wel onvolkomenheden in aanbestedingsstukken, 

maar om de uitleg, toepassing en reikwijdte van bepalingen uit de aanbestedingsstukken. 

Hiermee lijkt het hof te impliceren dat het Grossmann-verweer niet opgaat bij klachten over 

uitleg, toepassing en reikwijdte van bepalingen uit de aanbestedingsstukken. Concluderend 

kan ik wel stellen dat er in de rechtspraak uiteenlopend wordt geoordeeld over wanneer door 

                                                 
251 Vzr. Rb. Den Haag 19 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2346, JAAN 2015/71 en Vzr. Rb. Den Haag 12 juni 
2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7224, JAAN 2015/181. Zie ook Vzr. Rb. Midden-Nederland 2 mei 2018, 
ECLI:NL:RBMNE:2018:1780, JAAN 2018/128 m.nt. A.J. van Heeswijck. 
252 Vzr. Rb. Den Haag 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15464, JAAN 2018/45, r.o. 5.3. 
253 Vzr. Rb. Midden-Nederland 24 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:296, JAAN 2018/51, r.o. 5.12. 
254 In casu werd 99% korting gegeven. Vzr. Rb. Rotterdam 13 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4803, JAAN 
2018/164, r.o. 4.7. 
255 Volgens de rechtbank Rotterdam zou het bovendien anders al te veel vergen van het vermogen van de 
inschrijver om de ‘sluiproutes’ in de aanbestedingsstukken te onderkennen, zie ook r.o. 4.7. 
256 Hof ‘s-Hertogenbosch 19 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:565 (Hutten Business Catering/Gemeente 
Helmond), r.o. 6.18 en in eerste aanleg Vzr. Rb. Oost-Brabant 13 augustus 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4243, 
JAAN 2018/209, r.o. 4.4. 
257 Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 juni 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3931, JAAN 2015/188, r.o. 4.3. 
258 Hof Arnhem 8 februari 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ1539, JAAN 2011/51 (Jonker/Aratech c.s.), r.o. 4.2. 
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een inschrijver klachten over een andere inschrijver moeten worden geuit indien hij zijn recht 

dienaangaande niet wil verwerken.    

§ 3.3.4 Proactief handelen van de klager 

Het is van belang vast te stellen welke mate van proactief handelen in nationale jurisprudentie 

van een klager wordt verwacht. Immers, wanneer een inschrijver zich voldoende proactief 

heeft opgesteld, kan de aanbestedende dienst zich niet beroepen op het Grossmann-verweer 

of een rechtsverwerkingsverweer.259 260 De inschrijver is dan ontvankelijk in de procedure en 

zijn klacht wordt inhoudelijk behandeld. Dát er een proactief handelen van de klager mag 

worden verwacht, wordt door nationale rechters onder meer afgeleid uit de 

rechtsbeschermingsrichtlijn en uitspraken van het Hof van Justitie. 261  De achterliggende 

gedachte is dat door de proactieve houding van de klager, de aanbesteder mogelijk in staat 

wordt gesteld (de gevolgen van) de inbreuk ongedaan te maken in een stadium waarin de 

nadelige gevolgen daarvan voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk beperkt kunnen 

blijven.262 Daarmee is niet alleen het belang van de aanbestedende dienst gediend, maar ook 

het belang van de andere deelnemers omdat voorkomen wordt dat kosten worden gemaakt 

voor een procedure die niet aan eisen voldoet.263 Ook in de literatuur heerst de opvatting dat 

het alleszins redelijk is als uitgangspunt te nemen dat een gegadigde of inschrijver ‘tijdig aan 

de bel moet trekken’. 264  Maar welke mate van proactiviteit wordt in Nederland van een 

inschrijver verwacht?  

Wat betreft de proactieve houding van de inschrijver haken veel rechters aan bij de 

invulling die het Hof van Justitie hieraan geeft in het Grossmann-arrest en het Succhi di Frutta-

arrest. Van een (potentiële) inschrijver mag een proactieve houding worden verwacht en dat 

hij tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in aanbestedingsstukken opkomt in een 

stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt.265 Tevens geldt dat verwacht 

wordt dat hij behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend is. 266  Een inschrijver dient 

(mogelijke) inbreuken op het op de aanbestedingsprocedure van toepassing zijnde recht bij 

de aanbesteder te signaleren zodra hij die redelijkerwijze behoorde op te merken. 267  De 

                                                 
259 Vzr. Rb. Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2965 en Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 27 mei 
2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:3579, JAAN 2014/234 m.nt. T.H. Chen.  
260 Behoudens bij aanwezigheid van een contractuele clausule.  
261 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service) en HvJ EG 29 april 2004, C-
496/99, ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta). 
262 De Commissie van Aanbestedingsexperts in onder meer CvAE 13 april 2016, advies 343 en CvAE 29 
september 2017, advies 423. 
263 Hof Den Haag 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2944, JAAN 2015/237 m.nt. A.J. van Heeswijck (IT-
Staffing/Rijkswaterstaat), r.o. 7, Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1480, JAAN 
2016/139, r.o. 4.2, Vzr. Rb. Den Haag 11 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10450, JAAN 2017/233, r.o. 
4.2, CvAE 30 april 2018, advies 452, r.o. 1.8 en Vzr. Rb. Amsterdam 11 september 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:6749, JAAN 2018/231, r.o. 4.2. 
264 Zie de conclusie van advocaat-generaal Keus onder 4.4 in de zaak Gemeente Roermond/Vissers-
Ploegmakers, ECLI:NL:PHR:2009:BI0467 en Van Nouhuys, TA 2006/2, p. 62 en Hebly & Heijnsbroek, TA 
2008/05, p. 418–427. 
265 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service). 
266 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta). 
267 Onder meer CvAE 11 maart 2016, advies 285, r.o. 5.5.1, CvAE 5 april 2016, advies 328, r.o. 5.4.2, CvAE 13 
april 2016, advies 343, r.o. 5.2.1, CvAE 31 mei 2016, advies 227, r.o. 5.2.1, CvAE 18 juli 2016, advies 361, CvAE 
10 februari 2017, advies 283, r.o. 5.2.1, CvAE 28 juli 2017, advies 415, r.o. 5.2.1, CvAE 18 december 2017, 
advies 444, r.o. 5.4.2, CvAE 28 februari 2018, advies 450, r.o. 6.2.1, CvAE 18 april 2018, advies 454, r.o. 5.2.1 en 
CvAE 30 april 2018, advies 452, r.o. 5.3.1. 
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rechtbank Groningen gaat mijns inziens echter erg ver wat betreft de vereiste proactieve 

houding van de inschrijver en betoogt een “medeverantwoordelijkheid”: 

 

“De potentiële inschrijver kan niet volstaan met een verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de 

dienst, hij is medeverantwoordelijkheid om de stukken voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig 

te doen zijn, op straffe van het later niet meer worden ontvangen in klachten die voortvloeien uit eigen 

onwetendheid.”  268 

Wat in de rechtspraak voornamelijk leidend is in het bepalen van de mate van proactiviteit 

van de ondernemer, is het onderscheid tussen “vragen”, “doorvragen” en “klagen/bezwaar 

maken”. Er is geen eenduidige lijn in de rechtspraak van wat in dit kader als voldoende 

proactief kan worden beschouwd. Zo oordeelt de ene rechter dat het voldoende proactief is 

om één of meerdere vragen te stellen over een bepaald onderwerp.269 Voor de andere rechter 

is dit niet-proactief genoeg en mag er van een inschrijver méér worden verwacht.270 Voor 

enkele rechters betekent “proactief handelen” zelfs, dat een inschrijver (na een 

onbevredigend antwoord op een gestelde vraag) vóór het verstrijken van de inschrijftermijn 

een kort geding aanhangig moet maken.271 Met betrekking tot het stellen van vragen volgt uit 

nationale rechtspraak dat het stellen van algemeen geformuleerde vragen over de 

aanbestedingsstukken vaak niet voldoende is om het recht tot het krijgen van toegang tot een 

beroepsprocedure te waarborgen.272  Soms wordt daarbij geoordeeld dat het stellen van 

vragen niet gelijk kan worden gesteld aan het maken van bezwaar.273 De meeste rechters zijn 

het erover eens dat het te laat is indien een bezwaar pas (voor het eerst) enkele dagen voor 

de zitting, pas ter zitting, of pas in hoger beroep wordt opgeworpen.274 

In ieder geval is een klager ook te laat indien hij dergelijke (reeds bij inschrijving 

aanwezige) bezwaren voor het eerst bij dagvaarding of bij de Commissie van 

                                                 
268 Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47, r.o. 4.4 en Vzr. Rb. 
Groningen 12 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY3312, JAAN 2013/24, r.o. 4.3. Zie over deze laatste 
uitspraak ook Knoups, VGR 2013-1, p. 25-26. 
269 Onder meer Vzr. Rb. Arnhem 3 februari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BV6312, JAAN 2012/50, r.o. 4.14, Vzr. 
Rb. Rotterdam 26 maart 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW5773, JAAN 2012/88, r.o. 4.2 en Vzr. Rb. Den Haag 11 
september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11406, JAAN 2018/225, r.o. 5.8. Contra: Hof Leeuwarden 5 juni 2012, 
ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten), r.o. 8. 
270 Onder meer Vzr. Rb. Den Haag 12 april 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM1156, JAAN 2010/41, r.o. 3.3, Vzr. 
Rb. Den Haag 17 februari 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BP5754, JAAN 2011/49, r.o. 4.5, Vzr. Rb. Den Haag 6 juli 
2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BR2481, JAAN 2011/93, r.o. 4.6 en Vzr. Rb. Amsterdam 11 september 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:6749, JAAN 2018/231, r.o. 4.2. 
271 Hof Leeuwarden 5 juni 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten). 
272 Vzr. Rb. Den Haag 17 oktober 2008, ECLI:NL:RBDHA:2008:BG3735, JAAN 2008/118. 
273 Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1480, JAAN 2016/139, r.o. 4.5. 
274 Vzr. Rb. Den Haag 17 januari 2014, C/09/454916/KG ZA 13-1319, Vzr. Rb. Den Haag 22 februari 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:8006, JAAN 2017/185, Vzr. Rb. Den Haag 14 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4930, 
JAAN 2017/161, Vzr. Rb. Rotterdam 11 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5351, JAAN 2017/197, Vzr. Rb. 
Rotterdam 26 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8384, JAAN 2017/267, Vzr. Rb. Den Haag 15 augustus 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:9907, JAAN 2018/184, r.o. 4.13, Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, 
ECLI:NL:GHARL:2018:2652, TBR 2019/13 m.nt. H.P. Wiersema en M.C.C. von Meijenfeldt (Multidag/De 
Gemeenten), r.o. 4.11 en Vzr. Rb. Midden-Nederland 13 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:428, r.o. 3.17. Zie 
ook Vzr. Rb. Overijssel 13 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2311, JAAN 2018/162, waarin een niet-inschrijver 
pas 7 jaar (!) na dato klaagde over onduidelijkheden omtrent de omvang van de aanbestedingsopdracht. 
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Aanbestedingsexperts uit.275 276 Hieruit blijkt wel dat het ook relevant is wanneer deze mate 

van proactiviteit wordt getoond.277 Een klager kan veel vragen, bezwaren uiten en een kort 

geding starten, maar als dit pas na gunningsbeslissing is terwijl het onderwerp van de klacht 

de aanbestedingsstukken betreft, is hij toch echt te laat.  

Sommige nationale rechters menen dat vragen alleen niet volstaat, maar dat een 

inschrijver dient dóór te vragen.278 In een zaak bij de rechtbank Groningen had de inschrijver 

in diverse vragenrondes vragen gesteld, echter waren er nog verdere onduidelijkheden 

waarover in een kort geding werd geklaagd. Dit was te laat: de inschrijver had moeten 

dóórvragen zolang er onduidelijkheden waren.  

Geen vragen stellen, leidt echter niet altijd tot niet-ontvankelijkheid van een klager in 

de procedure. De rechtbank Amsterdam benadrukte onlangs nog dat de aanbestedende 

dienst de gewenste beperking van de inschrijvingsmogelijkheden op een duidelijke, precieze 

en ondubbelzinnige wijze in haar aanbestedingsstukken dient te verwerken.279 Een beroep op 

het Grossmann-verweer slaagt niet indien de aanbestedende dienst niet aan deze norm heeft 

voldaan.280 De inschrijver hoefde niet bedacht te zijn op de uitleg die de aanbestedende dienst 

thans aan haar aanbestedingsstukken geeft. 281  In een andere zaak werd daaromtrent 

uitdrukkelijk geoordeeld dat een inschrijver zijn recht om te klagen niet heeft verwerkt indien 

hij door het stellen van vragen of het uiten van klachten de vermeende onrechtmatigheid niet 

had kunnen wegnemen of eerder aan het licht had kunnen brengen.282 Deze vlieger gaat ook 

op ingeval er geen sprake was van een kenbare onduidelijkheid die noopte tot het stellen van 

vragen.283 Volgens de rechtbank Gelderland kan in bepaalde gevallen aan een inschrijver niet 

worden tegengeworpen dat hij geen vragen (meer) heeft gesteld. Indien er geen Nota van 

Inlichtingen-ronde meer komt, terwijl de aanbestedende dienst op vragen over een 

onduidelijke passage in de aanbestedingsdocumenten geen ondubbelzinnig antwoord heeft 

gegeven, is er simpelweg geen ruimte meer voor de inschrijver om hierover te klagen en/of 

vragen te stellen.284 Dit geldt volgens de rechtbank Den Haag ook voor klachten en vragen 

                                                 
275 Onder meer Vzr. Rb. Den Haag 17 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2217, JAAN 2017/118 m.nt. H.J. van 
der Horst, Vzr. Rb. Den Haag 20 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2971, JAAN 2017/120, Vzr. Rb. Rotterdam 
22 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2263, JAAN 2017/120, Vzr. Rb. Overijssel 24 mei 2017, 
ECLI:NL:RBOVE:2017:2162, JAAN 2017/167, Vzr. Rb. Den Haag 22 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9860, 
JAAN 2017/223, Vzr. Rb. Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2593, JAAN 2017/198, Vzr. Rb. 
Gelderland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4329, JAAN 2017/226 m.nt. A.J. van Heeswijck, Vzr. Rb. 
Gelderland 15 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6694, JAAN 2018/42, Vzr. Rb. Gelderland 15 december 
2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6697, JAAN 2018/44, Vzr. Rb. Den Haag 22 december 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:15285, JAAN 2018/47 m.nt. E.L.H. Snijders-van Erp en Vzr. Rb. Amsterdam 21 juni 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:4563, JAAN 2018/166. 
276 Overigens overweegt de Commissie van Aanbestedingsexperts in CvAE 10 september 2018, advies 473, r.o. 
7, expliciet dat het in de aanbestedingsdocumenten direct doorverwijzen naar de Commissie van 
Aanbestedingsexperts niet de bedoeling is. De Commissie hecht er namelijk aan dat de ondernemer en de 
aanbestedende dienst in eerste instantie trachten zelf tot een oplossing te komen over het onderwerp van de 
klacht. Tussenkomst van de Commissie moet geen regel, maar uitzondering zijn. 
277 Dit zal ik verder behandelen in § 3.3.6. 
278 Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47. 
279 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta), r.o. 111. 
280 Vzr. Rb. Amsterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:995, JAAN 2018/81, r.o. 4.6. 
281 Vzr. Rb. Amsterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:995, JAAN 2018/81, r.o. 4.7, Vzr. Rb. Gelderland 
6 maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1157, JAAN 2018/98, r.o. 4.6. 
282 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3665, JAAN 2014/127 m.nt. E.C. Keulen 
(NSR/Abiom) en Vzr. Rb. Amsterdam 18 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6808, JAAN 2017/235. 
283 Vzr. Rb. Noord-Nederland 26 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2910, JAAN 2017/199 m.nt. E.J.M. Brenders en 
P.F.C. Heemskerk, r.o. 4.5. 
284 Vzr. Rb. Gelderland 26 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2447, JAAN 2017/162 m.nt. A.H. Klein Hofmeijer. 
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over nieuwe modaliteiten in de laatste Nota van Inlichtingen.285 De rechtbank overwoog dat 

deze omstandigheid voor rekening en risico kwam van de aanbestedende dienst en de 

inschrijver zijn recht niet had verwerkt.  

Zoals inmiddels wel blijkt, is in Nederland niet evident wat de mate van proactiviteit is 

die van een gegadigde wordt verwacht. Wat door de meeste rechters als voldoende proactief 

lijkt te worden geacht is indien een inschrijver vóór het aflopen van de inschrijvingstermijn 

bezwaren over gunningscriteria kenbaar maakt bij de aanbestedende dienst. 286  De 

rechtspraak lijkt het erover eens dat een inschrijver die vragen stelt, bezwaren en klachten uit 

en direct na de Nota van Inlichtingen (waar geen bevredigende antwoorden in werden 

gegeven) een kort geding aanspant, zich in ieder geval voldoende proactief heeft opgesteld.287 

Echter constateer ik dat verder een eenduidige invulling aan de vereisten voor voldoende 

proactiviteit van een klager ontbreekt in nationale rechtspraak.     

 

§ 3.3.5 Meeliften 

Een ander fenomeen bij klachten in aanbestedingsprocedures is het zogenaamde “meeliften”. 

Meeliften is, zonder zelf vragen en klachten te uiten, een klacht die door een ándere inschrijver 

aan de orde is gesteld tijdens de aanbestedingsprocedure, na voorlopige gunning aan de 

rechter voorleggen. 288  In de nationale jurisprudentie is geen overeenstemming over of 

meeliften al dan niet is toegestaan.  

De rechtbank Noord-Holland vond dat er niet mocht worden meegelift door een 

inschrijver die klaagde over een gunningscriterium waarover door een andere inschrijver 

vragen waren gesteld.289 Saillant detail is dat de klager wel voldoende proactief was met 

betrekking tot twee andere gunningscriteria, waar hij tot en met de derde Nota van Inlichtingen 

vragen over had gesteld. De rechtbank Den Haag laat in een uitspraak uit 2015 in het midden 

of meeliften is toegestaan.290  Het gerechtshof Den Haag en het gerechtshof Den Bosch 

stonden in datzelfde jaar echter wel toe dat er werd meegelift op de vragen van een andere 

inschrijver.291 Deze hoven achtten het niet relevant of de vragen en/of bezwaren al dan niet 

door de inschrijver zelf waren opgeworpen. De rechtbank Den Haag meent dat meeliften 

rechtsgeldig kan worden verboden in een clausule in de aanbestedingsdocumenten.292  

In de literatuur heerst de opvatting dat een ongewenste situatie ontstaat indien een 

inschrijver alle vragen zelf moet stellen om daar later in een kort geding over te kunnen 

klagen.293 Het lijkt ook mij zinloos om alle inschrijvers dezelfde vraag te laten stellen, wetende 

dat het antwoord gelijk zal zijn, maar enkel omdat het hen anders later kan worden 

tegengeworpen. Dit is omslachtig, tijdrovend en brengt extra administratieve lasten (en 

daardoor kosten) met zich.  

                                                 
285 Vzr. Rb. Den Haag 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12738, JAAN 2018/12. 
286 Zie onder meer Vzr. Rb. Den Haag 16 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14662, JAAN 2016/53 m.nt. 
C.J. Wolswinkel. 
287 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 27 mei 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:3579, JAAN 2014/234 m.nt. T.H. Chen, 
r.o. 4.1.2 en Hof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3617, JAAN 2016/136 m.nt. T.H.G. 
Robbe (De Gemeenten/De Noorderbrug). 
288 Van den Berge e.a., TA 2015/2, p. 86. 
289 Vzr. Rb. Noord-Holland 23 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9635, JAAN 2017/23, r.o. 4.2.  
290 Vzr. Rb. Den Haag 9 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2523, JAAN 2015/104, r.o. 4.9.  
291 Hof Den Haag 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2944, JAAN 2015/237 m.nt. A.J. van Heeswijck (IT-
Staffing/Rijkswaterstaat) en Hof Den Bosch 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4943, JAAN 2016/11 m.nt. 
E.E. Zeelenberg (Hala/De Gemeenten). 
292 Vzr. Rb. Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2966, r.o. 4.4. 
293 Lombert, TA 2014/140. 



53 
 

 

§ 3.3.6 Het moment van bekend worden met het gestelde gebrek versus het 

moment van klagen over het gestelde gebrek 

Het tijdstip wanneer moet worden geklaagd door een gegadigde om te voldoen aan de 

klachtplicht, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In het verleden werd het 

moment waarop de inschrijver zijn bezwaren naar voren bracht, kennelijk niet als relevante 

factor onderkend.294 Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren volgt echter dat het zeer 

riskant is om als inschrijver niet tijdig over onderdelen van de aanbestedingsprocedure te 

klagen.295 In algemene zin wordt van een gegadigde verwacht dat hij zijn bezwaren kenbaar 

maakt zo spoedig mogelijk nadat hij kennis had of had behoren te hebben van de gestelde 

gebreken in de procedure. 296  Betreft het bijvoorbeeld een klacht omtrent gestelde 

geschiktheidseisen, gunningscriteria en de beoordelingsmethodiek, dan was de inschrijver 

hier vóór inschrijving in principe al mee bekend. 297 Hierover na gunningsbeslissing (voor het 

eerst) klagen, is te laat. Dit geldt eveneens voor klachten over selectiecriteria, bestekseisen, 

een gunningsmethodiek, een beoordelingsprotocol, etc.298 Klachten over de onduidelijkheid 

of onvolledigheid hiervan moeten kenbaar worden gemaakt in het stadium waarin vragen 

kunnen worden gesteld. 299  Een en ander kan dan worden opgehelderd in de Nota van 

Inlichtingen. De Nederlandse rechter volgt hier het Unierecht door te erkennen dat het 

instellen van een beroep tegen discriminerende specificaties in aanbestedingsstukken nadat 

de opdracht is gegund als tardief kan worden aangemerkt.300 Relevant is dat de inschrijver 

tegen deze punten al in een veel eerder stadium bezwaar had kunnen maken. In veel 

uitspraken van lagere rechters wordt in dat kader aansluiting gezocht bij de omstandigheid 

dat bij een aanbesteding de belangen van meerdere partijen zijn betrokken.301 Als de tekst 

volgens de rechter duidelijk is en er zijn geen verdere vragen over gesteld, komt dat ‘voor 

rekening’ van de inschrijver.302 Ook in de literatuur heerst de opvatting dat een klager die niet 

                                                 
294 Zie onder meer Vzr. Rb. Arnhem 1 juni 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AY0430, JAAN 2007/0113 en Vzr. Rb. 
Breda 15 september 2006, ECLI:NL:RBBRE:2006:AY9722, JAAN 2007/0142. 
295 Van den Berge e.a., TA 2018/2, p. 92 en Van den Berge e.a., TA 2019/2, p. 52. 
296 Hof Den Haag 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2944, JAAN 2015/237 m.nt. A.J. van Heeswijck (IT-
Staffing/Rijkswaterstaat), r.o. 7, Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1480, JAAN 
2016/139, r.o. 4.2, Vzr. Rb. Den Haag 11 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10450, JAAN 2017/233, r.o. 
4.2 en CvAE 30 april 2018, advies 452, r.o. 1.8. 
297 Vzr. Rb. Overijssel 22 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1236, JAAN 2018/99, r.o. 4.4, Vzr. Rb. Overijssel 22 
maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1244, JAAN 2018/100, Vzr. Rb. Amsterdam 21 juni 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:4563, JAAN 2018/166, Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 juli 2018, 
ECLI:NL:RBMNE:2018:3625, JAAN 2018/198 m.nt. J.W.A. Meesters, r.o. 4.3.2, Vzr. Rb. Den Haag 20 september 
2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13211, JAAN 2019/8, r.o. 5.4 en Vzr. Rb. Noord-Holland 15 november 2018, 
ECLI:NL:RBNHO:2018:10027, JAAN 2019/11, r.o. 4.13. 
298 Vzr. Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2526, JAAN 2015/101, Vzr. Rb. Den Haag 11 
februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5830, JAAN 2015/75, Vzr. Rb. Den Haag 9 maart 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2015:2523, JAAN 2015/104, Vzr. Rb. Oost-Brabant 11 maart 2015, 
ECLI:NL:RBOBR:2015:1378, JAAN 2015/106, Vzr. Rb. Den Haag 28 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5527, 
JAAN 2015/151, Vzr. Rb. Noord-Nederland 2 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5018, JAAN 2015/106, Vzr. 
Rb. Den Haag 19 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12830, JAAN 2016/20, Hof Den Haag 3 november 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2944, JAAN 2015/237 m.nt. A.J. van Heeswijck (IT-Staffing/Rijkswaterstaat), CvAE 20 
februari 2017, advies 389, CvAE 28 februari 2017, advies 287, Vzr. Rb. Amsterdam 11 september 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:6749, JAAN 2018/231 en Vzr. Rb. Den Haag 29 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3252. 
299 Van den Berge e.a., TA 2016/2, p. 94. 
300 Conclusie A-G HvJ EG 16 oktober 2003, C-230/02, ECLI:EU:C:2003:559 (Grossmann Air Service), r.o. 30.    
301 ’t Hart, BR 2009/174, p. 903. 
302 Vzr. Rb. Amsterdam 4 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:739, JAAN 2015/74 en Vzr. Rb. Oost-Brabant 25 
september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5567, JAAN 2015/224. 
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kan uitleggen waarom hij niet eerder met zijn klacht is gekomen, er rekening mee moet houden 

dat zijn vorderingen om die reden worden afgewezen.303  

In sommige gevallen had de klager echter niet eerder kennis van de gestelde gebreken 

in de procedure. Dat geldt met name voor bezwaren die pas aan het licht komen na de 

gunningsbeslissing.304 Indien bij gunningsbeslissing blijkt dat een klager bezwaren heeft tegen 

de motivering van de gunningsbeslissing, dient hij zo spoedig mogelijk na kennisneming 

daarvan vragen te stellen.305 Vaker zullen na gunningsbeslissing bezwaren aan het licht komen 

ten aanzien van de toepassing van een als zodanig duidelijke eis bij de beoordeling of een 

kennelijk andere interpretatie van de gunningscriteria door de aanbestedende dienst.  

Allereerst zal ik nader ingaan op de bezwaren tegen de wijze van toepassing van een 

als zodanig duidelijke eis bij de beoordeling. Een inschrijver hoeft niet bedacht te zijn op het 

wijzigen van de “spelregels” tijdens de aanbestedingsprocedure. Zo was een inschrijver die 

na de voorlopige gunningsbeslissing klaagde over de wijziging van de geschiktheidscriteria 

lopende de aanbestedingsprocedure op tijd.306 Ook strijd tussen de beoordelingsmethodiek 

uit de aanbestedingsstukken en de gehanteerde beoordelingsmethodiek uit de 

gunningsbeslissing blijkt pas bij de gunningsbeslissing, dus daarover eerder klagen is niet 

mogelijk. 307  Dit was eveneens het geval bij een inschrijver die na de voorlopige 

gunningsbeslissing klaagde over de toepassing van gebruikte passendheidscriteria bij de 

beoordeling van de passendheid van de inschrijving. 308 Hij had zijn rechten niet verwerkt. De 

bezwaren konden immers pas aan de orde worden gesteld na ontvangst van het 

gunningsrapport.  

Zoals betoogd, kunnen zich na de gunningsbeslissing ook pas bezwaren openbaren 

tegen een kennelijk andere interpretatie van gunningscriteria door de aanbestedende 

dienst.309 Het rechtsverwerkingsverweer werd in deze zaken verworpen. Het Grossmann-

verweer c.q. rechtsverwerkingsverweer is bedoeld om ervoor te zorgen dat vragen die al 

eerder aan de orde kunnen worden gesteld niet meer aan de orde kunnen komen.310 Klachten 

omtrent een kennelijk andere interpretatie van gunningscriteria ontstaan echter (doorgaans) 

pas bij de gunningsbeslissing en konden daarom niet eerder aan de orde worden gesteld dan 

                                                 
303 Van Nouhuys in de Tender Nieuwsbrief van 14 november 2009. 
304 Hof Amsterdam 9 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3924 (De Gemeenten/Meyra c.s.), Hof Amsterdam 9 juli 
2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3398 (De Gemeenten/Meyra c.s.), Vzr. Rb. Limburg 22 augustus 2013, 
ECLI:NL:RBLIM:2013:4922, JAAN 2013/187 m.nt. A.L.M. de Graaf, Vzr. Rb. Rotterdam 6 januari 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:45, JAAN 2015/48 m.nt. T.H. Chen, Vzr. Rb. Gelderland 17 oktober 2017, 
ECLI:NL:RBGEL:2017:6614, JAAN 2018/38, Vzr. Rb. Midden-Nederland 24 november 2017, 
ECLI:NL:RBMNE:2017:6766 en Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3577, JAAN 
2018/168 m.nt. P. Heijnsbroek, r.o. 2.8. 
305 Vzr. Rb. Overijssel, 23 juli 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4077, JAAN 2014/159. 
306 Onder meer Vzr. Rb. Leeuwarden 25 juni 2008, ECLI:NL:RBLEE:2008:BD5542, JAAN 2008/63, r.o. 3.9. 
307 Vzr. Rb. Den Haag 4 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9117, r.o. 4.8. In dit kader overwoog de rechter in deze 
zaak dat een duidelijke eis die kennelijk voor geen enkele inschrijver haalbaar blijkt, voor rekening en risico komt 
van de aanbestedende dienst. Het kan een inschrijver niet worden verweten dat hij hier niet eerder over heeft 
geklaagd, nu hij dit thans wel doet nu bij gunning blijkt dat de aanbestedende dienst (vanwege de onhaalbare 
eis) een andere beoordeling toepast.  
308 Vzr. Rb. Leeuwarden 23 september 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8525, JAAN 2009/122, r.o. 6.4. 
309 Vzr. Rb. Gelderland 28 augustus 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4134, JAAN 2013/207 m.nt. M.G.G. van 
Nisselroij, Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:538, JAAN 2014/63 (De Combinatie/MVO en 
Rijkswaterstaat), Vzr. Rb. Amsterdam 25 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2540, JAAN 2014/63, Vzr. Rb. 
Overijssel 28 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1601, JAAN 2014/109 m.nt. T.H. Chen en Hof Den Haag 9 
oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2612, JAAN 2019/3 (Saab/Rijkswaterstaat). Ook de Hoge Raad deelt deze 
visie in (weliswaar) een nationaal aanbestedingsgeschil: HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 
2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente Roermond/Vissers-Ploegmakers), r.o. 3.5.1. 
310 Lombert, TA 2014/140. 
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na gunningsbeslissing. Een inschrijver die pas na de voorlopige gunningsbeslissing bekend 

is geworden met hetgeen waartegen hij nu bezwaar maakt, heeft voldaan aan de 

klachtplicht.311 Het dient hier wel te gaan om een (vermeend) gebrek dat voor een normaal 

oplettende en goed geïnformeerde inschrijver niet eerder kenbaar was of had moeten zijn.312. 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag overwoog (weliswaar in een nationale 

openbare aanbesteding) omtrent kennelijke andere interpretatie: 

 

“Indien het voor een inschrijver duidelijk is dat zijn of haar interpretatie de juiste is en hij of zij zich niet 

realiseert of behoeft te realiseren dat ook een andere interpretatie mogelijk is, zal hij of zij immers geen 

aanleiding zien voor het stellen van een vraag. Bovendien ligt het in de eerste plaats op de weg van [de 

aanbestedende dienst] om te zorgen voor een beschrijving die niet voor meerderlei uitleg vatbaar is.”313 

Hier was geen sprake van een onduidelijkheid die voor eenieder objectief kenbaar was. Indien 

dit wel het geval is, komt het mij voor dat in dát geval de inschrijver na de gunningsbeslissing 

wellicht te laat is met klagen.  

 

§ 3.3.7 In welk stadium kunnen mogelijke fouten nog ongedaan worden gemaakt? 

Uit de vorige paragraaf volgt dat de inschrijver dient op te komen tegen mogelijke fouten in 

een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Maar wat houdt dit precies 

in? In welk stadium kunnen mogelijke fouten nog ongedaan worden gemaakt? Betoogd zou 

kunnen worden dat fouten ongedaan kunnen worden gemaakt tot het moment dat een 

contract met de winnende inschrijver is gesloten, want dit is feitelijk het geval.314 Echter, zal 

het herstellen van een fout in een vroeg stadium van de aanbestedingsprocedure minder 

kosten en tijdsverlies met zich meebrengen.  

In de rechtspraak wordt geen eenduidige invulling gegeven aan (de omvang van) het 

stadium waarin mogelijke fouten nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo oordeelde de 

rechtbank Rotterdam met betrekking tot een ongeldigverklaring van een inschrijving, welke 

pas bekend werd bij gunning aan een ander:  

 

 “Uit het Grossman-arrest (HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-230/02) volgt dat van een inschrijver een 

proactieve houding mag worden verwacht en dat hij tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in 

aanbestedingsstukken opkomt in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt. 

Dat is hier het geval. De gemeente heeft de opdracht nog niet definitief aan Schréder gegund en 

wanneer zal blijken dat aan de aanbestedingsprocedure gebreken kleven, kunnen deze nog ongedaan 

worden gemaakt.” 315 

Hiermee lijkt de rechter in deze zaak te suggereren dat het stadium waarin gebreken 

ongedaan kunnen worden gemaakt, zich uitstrekt tot de definitieve gunning. In een andere 

zaak oordeelde de rechtbank Amsterdam – eveneens in het voordeel van de inschrijver – dat 

het uitgangspunt is dat een effectieve rechtsbescherming meebrengt dat inschrijvers ook na 

de inschrijving de eventuele onrechtmatigheid van de door de aanbestedende dienst 

                                                 
311 Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3579, r.o. 2.8. 
312 Hof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:665, JAAN 2017/73 m.nt. C.H. van Hulsteijn 
(STX/HSM). 
313 Vzr. Rb. Den Haag 1 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6454, JAAN 2015/154, r.o. 4.5. 
314 De aanbestedingsprocedure kan feitelijk nog worden ingetrokken en heraanbesteding kan worden gestart.  
315 Vzr. Rb. Rotterdam 23 februari 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL5256, JAAN 2010/22, r.o. 4.4.7. 
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gehanteerde gunningscriteria door de rechter moeten kunnen laten toetsen.316 In het kader 

van effectieve rechtsbescherming, was de inschrijver ontvankelijk in de procedure.  

In de meeste gevallen wordt in de rechtspraak echter niet zo een verstrekkende 

invulling gegeven aan het stadium waarin mogelijke fouten nog ongedaan kunnen worden 

gemaakt. Uit § 3.3.6 volgt dat over het algemeen wordt geoordeeld dat klachten zo spoedig 

mogelijk na het bekend worden daarvan dienen te worden geuit. Vaker wordt in rechtspraak 

bedoeld met “opkomen tegen fouten in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen 

worden gemaakt”, dat klachten over de onduidelijkheid of onvolledigheid moeten worden 

geuit in het stadium waarin vragen kunnen worden gesteld.317 Een en ander kan dan worden 

opgehelderd in de Nota van Inlichtingen. Indien de fout in dit stadium hersteld wordt, brengt 

dit de minste kosten en tijdsverlies met zich. 

  

§ 3.3.8 Voorbehoud maken 

Een ondernemer kan bij gestelde onrechtmatigheden in de aanbestedingsprocedure bij 

inschrijving al zijn rechten voorbehouden. Op deze manier kan hij zorgen dat hij zijn recht om 

te klagen niet verwerkt door zijn inschrijving. 318 De aanbestedende dienst kan echter in de 

aanbestedingsstukken opnemen dat de inschrijving ongeldig wordt verklaard indien er een 

voorbehoud is gemaakt. In een zaak die aanhangig was bij de rechtbank Midden-Nederland 

had een inschrijver besloten daarom geen voorbehoud te maken. De rechter overwoog dat 

het niet zo is dat een inschrijver met de toepasselijkheid van de gunningscriteria heeft 

ingestemd door een inschrijving in te dienen.319 De inschrijver stond met de rug tegen de 

muur: door een voorbehoud te maken zou zijn inschrijving immers ongeldig worden verklaard. 

Nu hij nadien klaagde was zij daarom niet “te laat”. De rechtbank Amsterdam overwoog in 

een recente zaak dat een gegadigde zich bij inschrijving alle rechten kan voorbehouden.320 

Volgens hem kan een bepaling in de Selectieleidraad – waarin staat dat met inschrijving 

afstand wordt gedaan van het recht om zich op gebreken of tegenstrijdigheden uit die leidraad 

te beroepen – er niet aan in de weg staan dat de rechtmatigheid van de aanbesteding wordt 

getoetst.321 Ten aanzien van het stellen van een voorbehoud, meent het gerechtshof Den 

Bosch dat de enkele omstandigheid dat de inschrijver geen voorbehoud heeft gemaakt bij 

zijn inschrijving, onvoldoende is voor rechtsverwerking.322 De voorzieningenrechter van de 

rechtbank Zeeland-West-Brabant achtte juist van belang dat de inschrijver zijn inschrijving 

niet onder protest en/of voorbehoud heeft gedaan, wat er mede voor zorgde dat de inschrijver 

niet-ontvankelijk was.323 De rechtbank Midden-Nederland overwoog in een andere zaak dat 

de inschrijver door middel van een formulier bij inschrijving akkoord was gegaan met de 

gehanteerde procedure.324 De aanbestedende dienst mocht er dan ook gerechtvaardigd op 

                                                 
316 Vzr. Rb. Amsterdam 24 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3358, JAAN 2011/80, r.o. 4.3. 
317 Van den Berge e.a., TA 2016/2, p. 94. 
318 Vzr. Rb. Gelderland 24 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:454, JAAN 2014/56 m.nt. W.M. Ritsema van Eck.  
319 Vzr. Rb. Midden-Nederland 29 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2954, JAAN 2015/152 m.nt. A.J. van 
Heeswijck, r.o. 4.23. 
320 Vzr. Rb. Amsterdam 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5596, JAAN 2018/206 m.nt. A.J. van Heeswijck. 
321 Vzr. Rb. Amsterdam 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5596, JAAN 2018/206 m.nt. A.J. van Heeswijck, 
r.o. 4.5. 
322 Hof Den Bosch 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4943, JAAN 2016/11 m.nt. E.E. Zeelenberg (Hala/De 
Gemeenten), r.o. 6.14. 
323 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 29 juli 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:5028, JAAN 2015/196 m.nt. E.E. 
Zeelenberg, r.o. 4.2.4. 
324 Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3625, JAAN 2018/198 m.nt. J.W.A. Meesters, 
r.o. 4.3. 
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vertrouwen dat de inschrijver ten aanzien hiervan geen bezwaren (meer) had. Dit gold ook in 

een zaak die onlangs speelde bij de rechtbank Den Haag.325 De inschrijver had wel vragen 

gesteld, maar de aanbestedende dienst handhaafde desalniettemin de gestelde eisen. Omdat 

de inschrijver zonder protest had ingeschreven, had hij zijn recht verwerkt om nog over de 

proportionaliteit van de gestelde eisen in de aanbestedingsstukken te klagen.326 

§ 3.3.9 (Vermoeden van) grove schending van aanbestedingsrecht 

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat indien een gegadigde niet, niet juist, of niet tijdig 

heeft geklaagd, hij in beginsel niet-ontvankelijk is in zijn vorderingen. Omdat het niet-

ontvankelijkheidsverweer van procedurele aard is, wordt bij niet-ontvankelijkheid van de 

klager zijn klacht niet meer inhoudelijk behandeld.327 Daardoor komt de rechter niet toe aan 

de vraag of de aanbestedende dienst daadwerkelijk regels van aanbestedingsrecht heeft 

geschonden.328 Uit sommige zaken blijkt echter duidelijk van (een vermoeden van) grove 

schending van aanbestedingsrecht. Wat doet de nationale rechter in een dergelijk geval?  

Bij de rechtbank Rotterdam deed een dergelijke zaak zich voor, waarin geen vragen 

waren gesteld en niet was geklaagd tijdens de aanbestedingsprocedure.329 Hier was een 

inschrijver na de gunningsbeslissing te laat met klagen, ondanks dat de voorzieningenrechter 

benadrukt dat er gerede twijfel mogelijk is of de handelwijze van de aanbestedende dienst 

inhoudelijk juist is geweest.330 De aanbestedende dienst had namelijk pas ná kennisneming 

van de eerste inschrijvingen, de wegingsfactoren definitief vastgesteld. Na definitieve 

vaststelling van dit wegingspercentage is er nog ingeschreven, met alle (voor)kennis van dien. 

Ondanks dat hier sprake lijkt van een grove schending van (de beginselen van) 

aanbestedingsrecht, oordeelde de rechter dat de klager door het te laat klagen niet-

ontvankelijk was in de beroepsprocedure. 

In een zaak bij de rechtbank Midden-Nederland was er een gegrond vermoeden dat 

de aanbestedingsprocedure in strijd was verlopen met de regels van aanbestedingsrecht.331 

Ondanks dat de inschrijver (mijns inziens terecht) fundamentele bezwaren had tegen de in de 

aanbestedingsstukken opgenomen beoordelingsmethodiek, verklaarde de rechtbank de 

inschrijver niet-ontvankelijk.332 De inschrijver had wel in een eerder stadium bezwaren geuit 

aan de aanbestedende dienst, maar toen bleek dat die daar niet aan tegemoet wilde komen, 

heeft de inschrijver ingeschreven op de opdracht. Met de inschrijving werd door middel van 

een contractuele clausule akkoord verklaard met de gehanteerde procedure.333 De inschrijver 

had – bij blijvende bezwaren – eerder een kort geding aan moeten spannen. Door dit pas na 

                                                 
325 Vzr. Rb. Den Haag 4 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:54, JAAN 2019/47. 
326 Vzr. Rb. Den Haag 4 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:54, JAAN 2019/47, r.o. 5.3. 
327 Aangezien de Commissie van Aanbestedingsexperts – in tegenstelling tot de rechter – geen vorderingen 
beoordeelt en niet toe of afwijst, hebben deze adviezen een andere opzet. De Commissie geeft – ten overvloede 
– wél een inhoudelijk oordeel indien te laat wordt geklaagd. Kühler, TA 2018/4, p. 13. 
328 Dit is dus anders bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Uit het advies kan volgen dat er strijd is met de 

beginselen van aanbestedingsrecht, maar dat de klager te laat heeft geklaagd. Zie onder meer CvAE 21 april 2015, 

advies 216, JAAN 2016/97 m.nt. L.C. van den Berg, CvAE 13 april 2016, advies 343, CvAE 29 september 2017, 

advies 423 en CvAE 30 april 2018, advies 452. 
329 Vzr. Rb. Rotterdam 14 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4515, JAAN 2016/167. 
330 Vzr. Rb. Rotterdam 14 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4515, JAAN 2016/167, r.o. 4.9 en r.o. 4.10. 
331 Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3625, JAAN 2018/198 m.nt. J.W.A. Meesters. 
332 Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3625, JAAN 2018/198 m.nt. J.W.A. Meesters, 

r.o. 4.3.2. 
333 Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3625, JAAN 2018/198 m.nt. J.W.A. Meesters, 

r.o. 4.3.1. 



58 
 

ontvangst van de voorlopige gunningsbeslissing te doen, was hij – ondanks de mogelijke 

schending van aanbestedingsrecht – te laat. 

Tegengesteld is een uitspraak van de rechtbank Gelderland.334 In deze zaak ging de 

rechter voorbij aan het door de aanbestedende dienst gevoerde Grossmann-verweer én de 

Grossmann-clausule omdat er sprake was van strijd met de beginselen van 

aanbestedingsrecht. De rechter overwoog: 

 

“Wat er van dit alles ook zij, nu sprake is van een methode van beperking van het aantal gegadigden 

die in strijd is met artikel 2.100 van de Aanbestedingswet 2012 en daarom tegenover alle gegadigden 

niet rechtmatig is, is [de aanbestedende dienst] gehouden de beslissing zoals op 18 november 2015 

geuit ten aanzien van de niet-openbare aanbesteding ‘raamovereenkomst asfalt 2016-2019’ in te 

trekken, ongeacht of een gegadigde/inschrijver voor het sluiten van de uiterste aanmeldtermijn zijn 

bezwaren ten aanzien van de lotingssystematiek aan de orde heeft gesteld. Het beroep op het 

Grossmann-arrest (HvJEG 12 februari 2004, C-230/02) c.q. rechtsverwerking kan dan ook niet slagen.” 
335 (onderstreping MC) 

Van den Berg merkt hierover op in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht dat, hoewel de rechter 

hiermee lijkt af te wijken van de geldende leer, het zeer verdedigbaar lijkt dat schendingen 

van het recht niet onomkeerbaar zouden mogen worden door een enkel tijdsverloop. 336 

Jansen pleitte reeds in 2009 in het Tijdschrift voor Bouwrecht voor een dergelijke aanpak 

zoals door de rechtbank Gelderland in bovengenoemde zaak: 

“Bij de beantwoording van de vraag of het geldend maken van een jegens de aanbesteder ingesteld 

vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zal belangrijke 

betekenis moeten toekomen aan het antwoord op de vraag wat het honoreren van het 

rechtsverwerkingsverweer in het concrete geval zou betekenen voor de verdere afwikkeling van de 

aanbestedingsprocedure en voor de daarmee gemoeide belangen van de andere inschrijvers. Wanneer 

die belangen in de knel zouden komen, in de zin dat een eerlijke en transparante afwikkeling van de 

aanbestedingsprocedure niet meer kan worden gewaarborgd, dan zal de rechter mijns inziens geen 

andere optie hebben dan het beroep van de aanbesteder op rechtsverwerking af te wijzen.” 337 

(onderstreping MC) 

Zowel Jansen als de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland betrekken in hun 

betoog niet alleen het belang van de klager, maar ook de belangen van andere inschrijvers. 

Met uitzondering van de rechtbank Gelderland in eerdergenoemde zaak uit 2016, lijkt er in de 

praktijk – ongeacht of er sprake is van (een vermoeden van) grove schending van 

aanbestedingsrecht – aan een rechtsverwerkingsverweer doorslaggevende waarde te worden 

toegekend indien een klager niet, niet juist of niet tijdig heeft geklaagd.  

§ 3.4 Conclusie  
Er zijn in de nationale jurisprudentie grofweg drie grondslagen te vinden op basis waarvan 

een klachtplicht door nationale rechters wordt geconstrueerd, te weten het nationale leerstuk 

                                                 
334 Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet. 
335 Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet, r.o. 
4.19. 
336 Zie noot bij CvAE 21 april 2015, advies 216, JAAN 2016/97 m.nt. L.C. van den Berg. 
337 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente 
Roermond/Vissers-Ploegmakers), p. 872. 
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van de rechtsverwerking, het Grossmann-arrest en een contractuele clausule. De drempel tot 

niet-ontvankelijkheidverklaring van een ondernemer bij een beroep op het nationale leerstuk 

van de rechtsverwerking ligt hoger dan bij een beroep op het Grossmann-arrest. Dit komt 

mede door het feit dat – in tegenstelling tot bij een beroep op het Grossmann-arrest – stilzitten 

alleen niet voldoende is voor het aannemen van rechtsverwerking. De drempel om een 

ondernemer niet-ontvankelijk te verklaren bij aanwezigheid van een Grossmann-clausule is 

verreweg het laagst. De meeste rechters achten een ondernemer bij schending van een 

(termijn uit de) contractuele klachtplichtclausule niet-ontvankelijk in de beroepsprocedure.  

Volgens het leerstuk van de rechtsverwerking is vereist dat de gerechtigde zich heeft 

gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is 

met het vervolgens geldend maken van zijn recht. Er is sprake van onverenigbaarheid als de 

positie van de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de 

gerechtigde zijn recht zou uitoefenen of bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is 

gewekt dat de gerechtigde zijn recht niet meer zal uitoefenen. Volgens vaste rechtspraak is 

enkel tijdsverloop onvoldoende om rechtsverwerking te mogen aannemen: hiernaast zijn 

bijzondere omstandigheden vereist.  

Naast het leerstuk van de rechtsverwerking wordt in nationale jurisprudentie een 

grondslag voor een klachtplicht in het Grossmann-arrest gevonden. In dergelijke procedures 

verweert de aanbestedende dienst, die wordt aangesproken door een inschrijver op een 

gebrek in de aanbestedingsprocedure, zich met de stelling dat verwacht mag worden dat al 

tijdens de aanbestedingsprocedure bezwaren tegen de gang van zaken kenbaar worden 

gemaakt op straffe van verval van het recht dat later nog in rechte te doen.  

Een derde grondslag voor een klachtplicht kan gevonden worden in de aanwezigheid 

van een contractuele rechtsverwerkingsclausule. Dit is een clausule waarin de aanbestedende 

dienst de inschrijver verplicht te klagen en onrechtmatigheden/onduidelijkheden binnen een 

bepaalde termijn aan de aanbestedende dienst te melden, op straffe van verval van recht.  

Over de toepassing van een Grossmann-clausule is de rechtspraak niet eenduidig. In de 

meeste zaken hecht de rechter grote waarde aan een dergelijke clausule, zodat een inschrijver 

die op grond van (de fatale termijn in) de clausule te laat klaagt, niet-ontvankelijk is in zijn 

vorderingen. Een aanbestedende dienst kan echter niet alles afdichten met een contractuele 

clausule. In bepaalde gevallen wordt door rechters aan een clausule geen waarde toegekend. 

Sommige rechters betogen principieel dat een dergelijke clausule niet eenzijdig mag worden 

opgelegd. Andere rechters achten een clausule ongeldig indien er strijd is met de beginselen 

van aanbestedingsrecht.  

Een aantal omstandigheden is relevant bij het slagen van een beroep op de 

klachtplicht. Zo achten sommige rechters het van belang of de ondernemer wel of niet heeft 

ingeschreven op de aanbestedingsprocedure. Bestudering van rechtspraak leert echter dat 

inschrijven op een opdracht geen garantie geeft voor toegang tot beroepsprocedures, maar 

niet-inschrijven níet betekent dat toegang tot beroepsprocedures zonder meer wordt 

ontzegd. Zowel de inschrijver als de niet-inschrijver lijken op grond van nationale 

jurisprudentie een plicht tot klagen te hebben. Verder wordt wisselend geoordeeld indien 

klachten over een andere inschrijver pas na de gunningsbeslissing worden geuit: het hangt 

van de omstandigheden van het geval af of een inschrijver zijn rechten heeft verwerkt. Uit 

nationale jurisprudentie volgt dat een “proactief handelen” van de klager mag worden 

verwacht. Een proactieve houding houdt in dat een inschrijver (mogelijke) inbreuken op het 

op de aanbestedingsprocedure van toepassing zijnde recht bij de aanbesteder dient te 
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signaleren zodra hij die redelijkerwijze behoorde op te merken. Wat in de rechtspraak 

voornamelijk leidend is in het bepalen van de mate van proactiviteit van de ondernemer, is 

het onderscheid tussen “vragen”, “doorvragen” en “klagen/bezwaar maken”. Er is geen 

eenduidige lijn in de rechtspraak van wat in dit kader als voldoende proactief kan worden 

beschouwd. Desondanks lijken de meeste rechters het erover eens dat een inschrijver 

voldoende proactief is indien hij vóór het aflopen van de inschrijvingstermijn bezwaren over 

gunningscriteria kenbaar maakt bij de aanbestedende dienst. Over de noodzakelijkheid van 

een al dan niet gemaakt voorbehoud door de inschrijver bij inschrijving, verschillen de 

meningen in nationale jurisprudentie. Sommige rechters oordelen dat een inschrijver zijn recht 

om nadien te klagen verwerkt door geen voorbehoud te maken, terwijl andere rechters 

betogen dat een inschrijver “met zijn rug tegen de muur” staat. Bij een gemaakt voorbehoud 

worden inschrijvingen namelijk dikwijls door de aanbestedende dienst ongeldig verklaard. Het 

tijdstip wanneer moet worden geklaagd door een gegadigde om te voldoen aan de 

klachtplicht, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In algemene zin wordt van 

een gegadigde verwacht dat hij zijn bezwaren kenbaar maakt zo spoedig mogelijk nadat hij 

kennis had of had behoren te hebben van de gestelde gebreken in de procedure. Zo is 

volgens nationale jurisprudentie een inschrijver na de gunningsbeslissing te laat met zijn 

klachten over hetgeen bij inschrijving bekend was. Dit is anders indien het bezwaren betreft 

die na de gunningsbeslissing aan het licht komen, zoals klachten over de motivering, (onjuiste) 

toepassing van bestekseisen bij de beoordeling of een kennelijk andere interpretatie door de 

aanbestedende dienst. Een inschrijver die pas na de voorlopige gunningsbeslissing bekend 

is geworden met hetgeen waartegen hij nu bezwaar maakt, heeft voldaan aan zijn klachtplicht, 

mits dit gebrek voor een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver niet eerder 

kenbaar was of had moeten zijn. De regel is dat een inschrijver dient op te komen tegen 

mogelijke fouten in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt. 

Sommige rechters overwegen dat dit stadium zich uitstrekt totdat het contract met de 

winnende inschrijver is gesloten. De aanbesteding kan namelijk tot die tijd worden 

ingetrokken en er kan een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gestart. Vaker wordt 

echter hiermee bedoeld dat klachten over de onduidelijkheid of onvolledigheid moeten 

worden geuit in het stadium waarin vragen kunnen worden gesteld. Een en ander kan dan 

worden opgehelderd in de Nota van Inlichtingen. Indien de fout in dit stadium hersteld wordt, 

brengt dit de minste kosten en tijdsverlies met zich. Uit dit hoofdstuk is gebleken dat indien 

een gegadigde niet, niet juist, of niet tijdig heeft geklaagd, hij in beginsel niet-ontvankelijk is 

in zijn vorderingen. De klacht wordt dan niet meer inhoudelijk behandeld. Indien er sprake is 

van (een vermoeden van) grove schending van aanbestedingsrecht blijkt dat rechters 

doorgaans de klager in een dergelijk geval desondanks niet-ontvankelijk verklaren vanwege 

te laat klagen en de aanbestedingsprocedure in stand laten. Enkel de rechtbank Gelderland 

overwoog dat, omdat er in die zaak sprake was van onrechtmatigheid jegens alle gegadigden, 

het Grossmann-verweer en de Grossmann-clausule de aanbestedende dienst niet konden 

baten. De conclusie die ik inmiddels wel kan trekken, is dat er in de Nederlandse rechtspraak 

wisselend wordt geoordeeld als het gaat om de klachtplicht in aanbestedingsprocedures. Er 

bestaat een ongeschreven klachtplicht en er kan een contractuele klachtplicht door de 

aanbestedende dienst in de stukken zijn opgenomen. Wát de ongeschreven klachtplicht 

precies inhoudt, is geen eenduidig antwoord op te geven. De invullingen van gezichtspunten 

zijn in de rechtspraak niet eensluidend. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat 
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wachten met klagen tot na de gunningsbeslissing over iets dat reeds bij inschrijving bekend 

was, te laat is.  
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HOOFDSTUK 4: TOETSING VAN DE NATIONALE KLACHTPLICHT 

AAN HET UNIERECHTELIJKE TOETSINGSKADER 

§ 4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 heb ik de klachtplicht in aanbestedingsprocedures uiteengezet zoals die is 

ontwikkeld binnen de nationale jurisprudentie. In dit hoofdstuk onderzoek ik of die 

ontwikkeling in overstemming is met het Unierecht. Hierop vooruitlopend, zet ik in de 

komende paragraaf eerst een paar noemenswaardige algemene constateringen ten aanzien 

van mijn bevindingen uit hoofdstuk 3 uiteen.  

§ 4.2 Algemene constateringen 

§ 4.2.1 Ontbreken eenduidige lijn 

Wat bij bestudering van hoofdstuk 3 opvalt, is dat een eenduidige lijn in de nationale 

jurisprudentie ontbreekt. In de literatuur is dat eveneens geconstateerd. 338  Dat ook de 

rechtspraak zich hiervan bewust is, blijkt wel uit de volgende overweging van een Utrechtse 

voorzieningenrechter: 

 

“De voorzieningenrechter hecht eraan om op te merken dat er in de Nederlandse jurisprudentie op 

verschillende manieren tegen het rechtsverwerkingsverweer in aanbestedingszaken wordt 

aangekeken. Er is geen sprake van een eenduidige lijn op dit punt. Het is daarom dan ook niet per se 

zo dat de jurisprudentie waarnaar [de aanbestedende dienst] verwijst ook in de onderhavige zaak dient 

te worden toegepast.” 339  

Dat het ontbreken van een eenduidige lijn de rechtszekerheid voor partijen ondermijnt, blijkt 

wel uit het vorige hoofdstuk. Dát een eenduidige lijn ontbreekt, is mijns inziens te wijten aan 

een aantal factoren. Zo is er geen nationale klachtplicht voor aanbestedingsprocedures 

vastgelegd in een formele wet. Er zijn wettelijk ook geen concrete termijnen gesteld om te 

klagen, op straffe van verval van recht. Daarnaast ontbreekt het jammer genoeg aan 

uitspraken van de Hoge Raad inzake Europese aanbestedingsprocedures waarin een 

rechtsverwerkings- of Grossmann-verweer wordt gevoerd. De Hoge Raad kan zorgen voor 

rechtseenheid. Wat het creëren van een eenduidige lijn thans niet ten goede komt, is dat 

sommige rechters een klachtplicht in aanbestedingsprocedures construeren aan de hand van 

het leerstuk van de rechtsverwerking, terwijl andere rechters het Grossmann-arrest als 

onderliggende basis hiervoor zien. Hiernaast kan een contractuele clausule de grondslag 

vormen voor een klachtplicht. Door hantering van verschillende grondslagen ontstaat er 

rechtsonzekerheid en mogelijk rechtsongelijkheid. Een ondernemer weet vooraf niet welke 

grondslag voor de rechter een klachtplicht rechtvaardigt. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid. 

Rechtsongelijkheid ontstaat zodra gelijke gevallen niet gelijk worden behandeld. Indien de 

rechter een klachtplicht erkent op grond van het leerstuk van de rechtsverwerking, is de 

drempel voor niet-ontvankelijkheid van de klager hoog. Enkel tijdsverloop is immers niet 

voldoende voor het aannemen van rechtsverwerking.340 In gevallen waarbij het Grossmann-

                                                 
338 Ellian, TA 2012/5, p. 517. 
339 Vzr. Rb. Midden-Nederland 29 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2954, JAAN 2015/152 m.nt. A.J. van 
Heeswijck, r.o. 4.16. 
340 Zie onder meer HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0271, NJ 1991/708 (Bankmanagerarrest), HR 29 
september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827, NJ 1996/89 (Van den Bos/Provincial) en HR 20 mei 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AS4406, JA 2005/65 m.nt. M.S.A. Vegter (B/Zee). 
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arrest of een contractuele clausule als grondslag worden gebruikt voor een klachtplicht, is 

enkel tijdsverloop wel degelijk een doorslaggevende factor. 341 De drempel voor het niet-

ontvankelijk verklaren van de klager is in dat geval dus lager. Zo is een klager in de praktijk 

bij de rechtbank Amsterdam een stuk beter af dan bij de rechtbank Den Haag.342 Waar in 

Amsterdam het leerstuk van de rechtsverwerking als grondslag wordt gehanteerd, is dat in 

Den Haag het Grossmann-arrest. De mate van rechtsbescherming is daardoor zelfs 

afhankelijk van het arrondissement waarin wordt geprocedeerd. Een mijns inziens 

zorgwekkende tendens. 

  

§ 4.2.2 Ontwikkeling van het rechtsverwerkingsverweer c.q. Grossmann-verweer 

Het Grossmann-arrest stamt uit 2004. 15 jaar na dato is een duidelijke ontwikkeling 

waarneembaar ten aanzien van het slagen van een beroep op dit arrest en het aannemen van 

rechtsverwerking. Zo was in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht in de Kroniek jurisprudentie 

Aanbestedingsrecht in 2007 nog te lezen: 

 

“[...] met betrekking tot het door aanbestedende diensten veel gevoerde verweer dat de bezwaren van 

de klagende inschrijver tardief worden aangevoerd, oftewel dat de inschrijver zijn rechten tot het maken 

van bezwaar ter zake heeft verwerkt, zijn de uitspraken vrij eenduidig: van rechtsverwerking is vrijwel 

nimmer sprake.” 343 

Inmiddels is het tij gekeerd.344 In de Kroniek jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2018 staat 

zelfs expliciet: 

“Het verweer van aanbestedende diensten dat de betreffende inschrijver te laat is met zijn klacht wordt 

veel vaker wel dan niet gehonoreerd.” 345 

Wat is de reden dat het verweer van aanbestedende diensten dat de betreffende inschrijver 

te laat is met zijn klacht, vaker wel dan niet wordt gehonoreerd? Het kan zijn dat er 

tegenwoordig andere zaken voor de rechter komen dan vroeger. Echter, alles wijst erop dat 

het niet zozeer te maken heeft met de zaken zelf, maar met de interpretatie van de klachtplicht 

door de rechter. Indien we naar de toepasselijke gezichtspunten bij de beoordeling van de 

klachtplicht kijken, lijkt het dat rechters in de loop der jaren steeds hogere eisen zijn gaan 

stellen aan de mate van proactiviteit die een inschrijver moet laten zien. Dat is opmerkelijk 

aangezien de rechter volgens de wetgever de nodige terughoudendheid moet betrachten bij 

het aanvaarden van rechtsverwerking.346 Wellicht werkt een onjuiste interpretatie van het 

Grossmann-arrest door rechters een lagere drempel voor rechtsverwerking in de hand. In de 

Nederlandse rechtspraak lijkt dit arrest namelijk door rechters te worden doorgetrokken naar 

tal van andere gevallen dan daar aan de orde was.347  

                                                 
341 Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47, r.o. 4.4. 
342 Zie in dit kader Lombert, TA 2014/140. 
343 Van den Berge e.a., TA 2007/02, p. 100. 
344 Lombert. TA 2014/140. 
345 Van den Berge e.a., TA 2018/2, p. 92 en van eenzelfde strekking ook Van den Berge e.a., TA 2019/2, p. 52. 
346 Zie MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 68 en EV I, Parl. Besch. Boek 6, p. 75. 
347 Zie § 4.3. 
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§ 4.3 Grossmann-arrest op zichzelf geen grondslag voor een klachtplicht 
In hoofdstuk 3 heb ik de grondslagen voor een klachtplicht besproken aan de hand waarvan 

in de Nederlandse rechtspraak een klachtplicht wordt geconstrueerd. Het is mijns inziens 

terecht dat een (ongeschreven) klachtplicht wordt geconstrueerd aan de hand van het 

leerstuk van de rechtsverwerking. Naar mijn mening kan een klachtplicht ook worden 

geconstrueerd aan de hand van een door de aanbestedende diensten in de 

aanbestedingsstukken opgenomen contractuele clausule. Het leerstuk van de 

rechtsverwerking is een bestaande basis in het recht (namelijk gevestigde rechtspraak) ten 

aanzien van het verwerken van recht. Een contractuele clausule is een privaatrechtelijk middel 

waarmee regels voor rechtsverwerking tussen partijen kunnen worden overeengekomen. Dat 

op basis van het leerstuk van de rechtsverwerking en een contractuele clausule terecht een 

klachtplicht kan worden geconstrueerd, zegt echter nog niets over of het gebruik van het 

middel en de inhoud in overeenstemming zijn met het Unierecht. Het antwoord hierop zal in 

de volgende paragrafen uitgebreid aan bod komen.  

Waar het echter mijns inziens pertinent misgaat in het Nederlandse rechtssysteem, is 

dat voor het gros van de rechters het Grossmann-arrest op zichzelf een grondslag voor een  

klachtplicht vormt. Dit is mijns inziens niet het geval. De Uniejurisprudentie wordt door de 

nationale rechter simpelweg niet juist begrepen en toegepast.348 Blijkens hoofdstuk 2, volgt 

uit het Grossmann-arrest dat op grond van het doel van de rechtsbeschermingsrichtlijn, in 

het nationale recht beperking van toegang tot beroepsprocedures in die specifieke situatie is 

toegestaan vanwege een gebrek aan belang. Het betrof hier een niet-inschrijver die zich 

gediscrimineerd voelde door (onrechtmatige) specificaties in de aanbestedingsstukken, maar 

dit pas ná gunningbeslissing aanvocht. 349  In het Grossmann-arrest wordt een uitspraak 

gedaan over in hoeverre beperkingen mogen worden gesteld, zonder dat de 

rechtsbeschermingsrichtlijn wordt geschonden. Die beperkingen dienen echter wel te worden 

gesteld in nationaal recht, willen ze in de praktijk kunnen worden opgelegd. Een klachtplicht 

kan gekleurd worden door het Grossmann-arrest, maar het Grossmann-arrest op zichzelf kan 

geen onderliggende grondslag voor een klachtplicht in het nationale recht zijn.350 Mijns inziens 

dient het Grossmann-verweer in de sleutel van de rechtsverwerking te worden geplaatst, dat 

een toepassing is van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid.351 Zou het 

Grossmann-arrest wel een zelfstandige grondslag kunnen vormen voor een klachtplicht (quod 

non), dan zou er binnen het Nederlandse rechtssysteem sprake zijn van strijd met het 

gelijkwaardigheidsbeginsel. Het gelijkwaardigheidsbeginsel houdt in dat de regels van 

nationaal procesrecht die gelden voor vorderingen op grond van Europees 

aanbestedingsrecht, niet ongunstiger mogen zijn dan de regels voor vergelijkbare vorderingen 

op grond van nationaal recht.352 In de rechtspraktijk gebeurt het nu dat het gros van de 

rechters voor Europese aanbestedingen een klachtplicht met bijbehorende regels 

                                                 
348 Hoe het Unierecht mijns inziens begrepen en toegepast dient te worden, heb ik uitgebreid besproken in § 
2.4.4. 
349 In een dergelijke situatie mag een ondernemer in nationaal recht toegang tot beroepsprocedures worden 
ontzegd, indien hij tussentijds reeds de mogelijkheid had om zijn klachten te uiten.   
350 Zie in die trant ook Jansen 2009, p. 129-130 en Pijnacker Hordijk e.a. 2009, p. 589. 
351 Zie ook Vzr. Rb. Midden-Nederland 2 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1780, JAAN 2018/128 m.nt. A.J. van 
Heeswijck. 
352 HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe-Zentralfinanz) en HvJ EG 16 december 
1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (Comet). 
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rechtstreeks afleidt uit het Grossmann-arrest.353 In dat geval is enkel stilzitten genoeg voor 

het aannemen van rechtsverwerking. Indien het een nationale vordering betreft, wordt in de 

Nederlandse rechtspraktijk de klachtplicht gegrond op het leerstuk van de 

rechtsverwerking.354 Hier is enkel stilzitten echter niet voldoende voor het aannemen van 

rechtsverwerking: een bijzondere omstandigheid is vereist. Indien een klachtplicht 

rechtstreeks wordt afgeleid van het Grossmann-arrest, is er dus strijd met het 

gelijkwaardigheidsbeginsel aangezien er voor nationale aanbestedingsprocedures een betere 

bescherming is. Er is geen strijd met het gelijkwaardigheidsbeginsel indien voor Europese 

aanbestedingsprocedures op basis van het leerstuk van de rechtsverwerking een klachtplicht 

wordt erkend. Dan gelden immers dezelfde regels als voor nationale 

aanbestedingsprocedures. Mijns inziens is dit de correcte aanvliegroute. Zelfs al zou het 

Grossmann-arrest (mijns inziens onterecht) een zelfstandige grondslag voor een klachtplicht 

vormen, dan nog dienen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel de regels van het 

leerstuk van de rechtsverwerking te prevaleren.  

Uit het voorgaande blijkt wel dat mijns inziens in nationale rechtspraak een grotere 

waarde aan het Grossmann-arrest wordt toegekend dan zou moeten. Het arrest wordt mijns 

inziens veel te ruim geïnterpreteerd. Indien de specifieke casus wordt doorgetrokken naar de 

Nederlandse rechtspraak, valt op dat rechters veel meer afleiden uit dit arrest dan de 

daadwerkelijke letter van de tekst. Jansen zegt hierover onder 10 in zijn noot bij een arrest 

van de Hoge Raad:355 

 

“Bezien vanuit het belang van de kwaliteit van de rechtsbescherming van deelnemers aan Europese 

aanbestedingsprocedures én het belang van rechtseenheid lijkt het dan toch problematisch (vgl. aldus 

bijvoorbeeld Lombert, TA 2014/140 en Brackmann, Klein Hofmeijer en Verlinden-Bijlsma, Tender 

Nieuwsbrief 2018/2, p. 5) dat voorzieningenrechters soms niet alleen (te) ruimhartig maar ook heel 

verschillend plegen om te gaan met het aan het arrest Grossmann Air Services ontleende verweer dat 

de verliezende inschrijver te laat heeft geklaagd.”  

Ik deel de mening van Jansen dat het Grossmann-arrest in Nederland heel extensief wordt 

geïnterpreteerd. Men vergeet dat het hier ging om een specifieke casus. Het was een geval 

waarin de aanbesteder objectief duidelijke eisen stelde, maar waarin die eisen als 

disproportioneel kunnen worden beschouwd.356 Mijns inziens dient het casuïstische karakter 

niet te worden onderschat.357 Ik beaam de opvatting van Ellian dat, gelet op de bewoordingen 

van het arrest, het niet mogelijk is om daar een ruimere betekenis aan toe te kennen.358 

Daarom gaat het mijns inziens té ver om een algemene klachtplicht in aanbestedingszaken 

enkel en alleen te baseren op een casuïstische zaak als in het Grossmann-arrest. In zaken 

waar de feiten wezenlijk anders zijn, dient het Grossmann-arrest niet te ruim te worden 

toegepast anders komt het legaliteitsvereiste in het geding. Ik constateer echter dat het Hof 

van Justitie zelf wellicht enigszins heeft bijgedragen aan de in de praktijk heersende (onjuiste) 

                                                 
353 Zie § 3.2.3. 
354 Deze opdrachten vallen immers niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2014/24/EU. 
355 HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2638, NJ 2018/210 m.nt. C.E.C. Jansen (Cassatie in het belang der 
wet). 
356 Jansen 2009, p. 131. 
357 Ook Ellian benadrukt dit casuïstische karakter in TA 2012/5, p. 523. 
358 Ellian, TA 2012/5, p. 523. 
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opvatting. Rechtsoverweging 37 van het Grossmann-arrest werkt (mijns inziens onbedoeld) 

onjuiste en verregaande interpretatie van dit arrest in de hand:  

“Vastgesteld moet worden dat wanneer een persoon geen beroep instelt tegen een besluit van de 

aanbestedende dienst houdende vaststelling van de specificaties van een oproep tot inschrijving, 

ofschoon hij zich daardoor gediscrimineerd acht omdat zij hem beletten op zinvolle wijze deel te nemen 

aan de betrokken aanbestedingsprocedure, en de kennisgeving van het besluit tot gunning van de 

opdracht afwacht vooraleer deze juist op grond van de discriminerende aard van genoemde 

specificaties aan te vechten voor de verantwoordelijke instantie, zulks niet beantwoordt aan de 

doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid van richtlijn 89/665.” 359 

Het Hof van Justitie had deze rechtsoverweging naar mijn mening duidelijker kunnen 

formuleren.360 Sommige rechters lijken te impliceren dat hier is overwogen dat richtlijnen 

direct verplichtingen opleggen aan individuele justitiabelen. Ook in de literatuur wordt, door 

bijvoorbeeld Van Nouhuys, betoogd dat het Hof van Justitie een directe verplichting uit de 

rechtsbeschermingsrichtlijn afleidt ten aanzien van het individu.361 Deze lezing is mijns inziens 

onjuist. Dóórdat de handelwijze in strijd is met het doel van de richtlijn, mág het nationale 

recht toegang tot beroepsprocedures in dit geval inperken.362 Dát de handelwijze in strijd is 

met het doel van de richtlijn, maakt echter niet dat rechtzoekenden op basis van de richtlijn 

de toegang tot beroepsprocedures wordt ontzegd.363  Aan de hand van het doel van de 

richtlijn, wordt in het Grossmann-arrest door het Hof van Justitie beredeneerd dat Grossmann 

niet behoort tot de groep die toegang tot beroepsprocedures moet worden verleend. Dit is 

echter iets anders dan dat het Hof van Justitie hem op grond van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn een directe verplichting oplegt. De verplichting volgt immers uit 

het nationale recht en het Hof van Justitie oordeelt enkel over de toelaatbaarheid van een 

gestelde beperking. 364 Dat in dit geval een nationale beperking niet ontoelaatbaar is op grond 

van het doel van de richtlijn, wil niet zeggen dat de richtlijn een directe verplichting voor de 

ondernemer inhoudt. Een tijdige en adequate handelwijze kan op grond van nationaal recht 

van de ondernemer worden verwacht (middels regelgeving) en de richtlijn (waarbij het doel 

daarvan ten grondslag ligt aan de motivatie) staat hier niet aan in de weg.  

§ 4.4 Toetsing van de ongeschreven klachtplicht aan het Unierechtelijke 

toetsingskader  

§ 4.4.1 Inleiding 

Zoals uit de vorige paragraaf wel is gebleken, kan een ongeschreven klachtplicht enkel 

worden geconstrueerd aan de hand van het leerstuk van de rechtsverwerking en niet aan de 

hand van het Grossmann-arrest.365 Toetsing van het leerstuk van de rechtsverwerking aan het 

                                                 
359 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 37. 
360 Zie ook Van Nouhuys in de Tender Nieuwsbrief van 14 november 2009. 
361 Van Nouhuys, TA 2006/2, p. 58. 
362 Rechtsoverweging 37 is min of meer een “opmaat” naar de rechtvaardiging dat beperking door middel van 
nationaal recht geoorloofd is. 
363 Overigens kan ik in de rechtsbeschermingsrichtlijn ook geen klachtplicht voor ondernemers ontdekken. Zie 
dienaangaande ook ’t Hart, BR 2009/174, p. 911 en Van Heeswijck 2013, p. 238. 
364 Waarvan ik moet toegeven dat in het geval van Grossmann dit (Oostenrijkse recht) naar mijn mening niet 
voldoet om deze verplichting op te leggen. Echter, overweegt het Hof van Justitie dat niet. Het overweegt enkel 
dat vanwege een gebrek aan belang in een dergelijk geval toegang ontzegd kan worden, niet dat dat in dit 
concrete geval (correct) is gedaan. 
365 In het vervolg bedoel ik dan ook met “ongeschreven klachtplicht”, de ongeschreven klachtplicht op grond van 
het leerstuk van de rechtsverwerking.  
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Unierechtelijke toetsingskader is maar beperkt mogelijk omdat het leerstuk inhoudelijk niet 

zoveel zegt. Het leerstuk van de rechtsverwerking behelst namelijk een open norm. Om die 

norm te laten functioneren, werkt de jurisprudentie met gezichtspunten aan de hand waarvan 

de specifieke feiten en omstandigheden van het geval dienen te worden beoordeeld en 

gewogen, om uiteindelijk de vraag te kunnen beantwoorden hoe de open norm in het concrete 

geval uitpakt. Het Unierechtelijke kader geeft de grenzen aan waarbinnen dat moet gebeuren. 

Zodoende zal – voor het totale beeld – het leerstuk van de rechtsverwerking inclusief 

gezichtspunten uit de rechtspraak in dit hoofdstuk worden getoetst aan het Unierecht.366   

§ 4.4.2 Toetsing van de ongeschreven klachtplicht aan de rechtsbeschermingsrichtlijn 

Bij het toetsen van de ongeschreven klachtplicht op grond van het leerstuk van de 

rechtsverwerking aan de rechtsbeschermingsrichtlijn, zal ik de artikelen die relevant zijn bij 

beoordeling van de klachtplicht bespreken. 

Artikel 1 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

Op grond van de rechtsbeschermingsrichtlijn dient er gezorgd te worden dat op doeltreffende 

wijze en zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld tegen (onrechtmatige) besluiten. Dat 

er effectieve en doeltreffende rechtsbescherming dient te worden geboden, wordt ook in de 

Nederlandse rechtspraak ten aanzien van een al dan niet aan te nemen klachtplicht erkend.367  

Zoals reeds betoogd, is toetsing van het algemene leerstuk van de rechtsverwerking beperkt 

mogelijk. Indien ik de algemene regels van het leerstuk zoals besproken in § 3.2.2 toets aan 

met name artikel 1 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn, maken deze weliswaar inbreuk 

op de rechten van een ondernemer, maar deze inbreuk is mijns inziens niet Unierechtelijk 

ontoelaatbaar. Ondernemers kunnen hun rechten weliswaar verwerken, maar er dient sprake 

te zijn van bijzondere omstandigheden. Zo kan een ondernemer enkel zijn recht verwerken 

indien de positie van de wederpartij onredelijk wordt benadeeld of verzwaard bij uitoefening 

van het recht óf er moet bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen zijn gewekt dat de 

ondernemer het recht niet meer zou uitoefenen. Gerechtvaardigd vertrouwen kan echter niet 

zijn gewekt doordat een ondernemer louter stilzit.368 Rechtsverwerking zal op grond van de 

algemene regels dus niet snel aan de orde zijn. De drempel voor rechtsverwerking is immers 

hoog. De algemene regels van het leerstuk van de rechtsverwerking ondermijnen mijns inziens 

geen effectieve rechtsbescherming. 

Voor verdere toetsing is de invulling van de open norm relevant zoals ik die in § 3.3 

heb besproken aan de hand van gezichtspunten. Artikel 1 lid 1 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn bevat een aantal criteria. Zo wordt er gesproken over “besluiten” 

en dat daar “op doeltreffende wijze” en vooral “zo snel mogelijk” beroep tegen moet kunnen 

worden ingesteld.  

                                                 
366 In § 4.6 toets ik meer specifiek aan de algemene rechtsbeginselen. 
367 “Bij dit alles dient de gegadigde wel een effectieve en doeltreffende rechtsbescherming te genieten.” Zie 
onder meer Hof Den Haag 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2944, JAAN 2015/237 m.nt. A.J. van 
Heeswijck (IT-Staffing/Rijkswaterstaat), r.o. 7, Vzr. Rb. Midden-Nederland 12 februari 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:1480, JAAN 2016/139, r.o. 4.2, Vzr. Rb. Den Haag 11 september 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:10450, JAAN 2017/233, r.o. 4.2 en CvAE 30 april 2018, advies 452, r.o. 1.8. 
368 Dit is anders indien er een contractuele rechtsverwerkingsclausule met vervaldatum is opgenomen. Indien een 
ondernemer niet binnen deze termijn klaagt, kan hij hiermee een gerechtvaardigd vertrouwen bij de 
aanbestedende dienst wekken.  
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De term “besluit” zorgt in de Nederlandse aanbestedingsrechtspraak voor weinig 

discussie. Ik heb geen zaken kunnen ontdekken waarbij iemand de toegang tot 

beroepsprocedures werd ontzegd op grond van een onjuiste en te strenge interpretatie van 

de term “besluit”. Wellicht komt dit mede door de duidelijke en omvangrijke formulering door 

het Hof van Justitie van deze term in het arrest Stadt Halle.369 

Vervolgens kom ik toe aan het begrip “zo snel mogelijk”. Dit begrip wordt onder meer 

in artikel 2 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn verder uitgewerkt. Zo dient tussentijds 

beroep mogelijk te zijn door middel van een kort geding. Dit is het geval in Nederland: reeds 

tijdens de aanbestedingsprocedure kan een zaak aanhangig worden gemaakt. De gedachte 

heerst dat aan gedingen binnen een redelijke termijn een eind dient te komen, zodat de 

betrokken partijen binnen afzienbare tijd duidelijkheid verkrijgen omtrent hun rechtspositie.370 

Een bodemprocedure in aanbestedingszaken is vanuit het oogpunt van snelheid en 

doeltreffendheid bezwaarlijk.371 Daarom bestaat in Nederland de mogelijkheid van het vragen 

van een voorlopige voorziening. 372  Hiermee hebben partijen binnen afzienbare termijn 

duidelijkheid. Zoals uit de praktijk blijkt, kan de klager al tijdens de aanbestedingsprocedure 

een kort geding starten. In zoverre is voldaan aan het vereiste dat een onderneming 

rechtstreeks beroep moet kunnen instellen, zonder het einde van de aanbestedingsprocedure 

af te wachten.373 Wat betreft de snelheid waarmee het beroep in Nederland kan worden 

ingesteld, wordt mijns inziens voldaan aan de Unierechtelijke eisen.  

Ten slotte de uitdrukking “op doeltreffende wijze” uit artikel 1 lid 1 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Kan er in Nederland op doeltreffende wijze beroep worden 

ingesteld zodat er geen strijd is met de rechtsbeschermingsrichtlijn? Het begrip “op 

doeltreffende wijze” kan mijns inziens op twee manieren worden uitgelegd. Allereerst, is er 

een effectieve, ofwel werkelijke wijze voor het instellen van beroep? 374  Dit heeft vooral 

betrekking op het procedurele aspect. Ik zal dit kort toelichten. Op het moment dat het 

inleiden van een geding dusdanig ingewikkeld is – en daarmee voor de klager een drempel 

opwerpt – is er mijns inziens geen sprake van doeltreffendheid. Dit is eveneens het geval 

indien een bij de rechter verkregen vonnis niet ten uitvoer zou kunnen worden gelegd. Zonder 

hier verder al te diep op in te gaan, is mijns inziens aan dit procedurele aspect van 

doelmatigheid in Nederland voldaan. Immers zijn de fysieke toegang tot en de wijze van 

beroep laagdrempelig en is de tenuitvoerlegging gewaarborgd.375 De enige kanttekening die 

ik wel wil maken omtrent de “procedurele doelmatige wijze” is dat hoge kosten van 

procedures in de weg kunnen staan aan doeltreffende rechtsbescherming.376 Naast deze 

                                                 
369 HvJ EU 11 januari 2005, C-26/03, ECLI:EU:C:2005:5 (Stadt Halle), zie mede hoofdstuk 2. 
370 Ancery 2012, p. 7. 
371 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 71. 
372 Vrijwel alle zaken die ik in hoofdstuk 3 heb besproken, zijn door de voorzieningenrechter in kort geding 
behandeld. 
373 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 30.  
374 In § 2.2 heb ik dit (effectiviteitsbeginsel) reeds kort besproken. Een ondernemer moet effectief beroep kunnen 
instellen. Het effectiviteitsbeginsel houdt in dat lidstaten zorg moeten dragen voor een effectief systeem ter 
waarborging van het Unierecht.  Dit betekent onder meer dat de vereisten van nationaal procesrecht het niet in 
de praktijk onmogelijk mogen maken om rechten uit te oefenen die de nationale rechter verplicht is te 
handhaven.   
375 Zo bestaat in Nederland een goede landelijke dekking van 11 rechtbanken en kan het beroep op grond van 
artikel 78 Rv e.v. worden ingeleid per dagvaarding. Zie ook https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Organisatie/Rechtbanken. 
376 De hoge kosten die met een kort geding gemoeid zijn, worden ook als probleem erkend door de Commissie, 
zie Hebly & Heijnsbroek, TA 2008/05, p. 420. Overigens zijn op grond van artikel 8 lid 5 van het reglement van de 
Commissie van Aanbestedingsexperts geen kosten verbonden aan de indiening van een klacht bij de Commissie 
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zienswijze, betoog ik dat het begrip “op doeltreffende wijze” ook zo kan worden uitgelegd , 

dat de vraag is of het beoogde doel op deze wijze wordt bereikt? Het doel van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn is in § 2.3.4 uitgebreid aan de orde geweest. In het kort is dit het 

waarborgen van de daadwerkelijke toepassing van de Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU. 

Met name wordt beoogd de bestaande voorzieningen die de doeltreffende toepassing van de 

aanbestedingsrichtlijnen waarborgen te versterken, in het bijzonder in een stadium waarin de 

schendingen nog ongedaan kunnen worden gemaakt.377 Meer specifiek wordt in artikel 1 lid 

1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn getracht effectieve rechtsbescherming te garanderen. 

Een toelichting van het Hof van Justitie op de invulling van “snelheid” en “doeltreffendheid” 

zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, volgt uit het Grossmann-arrest: 

 

“Vastgesteld moet worden dat wanneer een persoon geen beroep instelt tegen een besluit van de 

aanbestedende dienst houdende vaststelling van de specificaties van een oproep tot inschrijving, 

ofschoon hij zich daardoor gediscrimineerd acht omdat zij hem beletten op zinvolle wijze deel te nemen 

aan de betrokken aanbestedingsprocedure, en de kennisgeving van het besluit tot gunning van de 

opdracht afwacht vooraleer deze juist op grond van de discriminerende aard van genoemde 

specificaties aan te vechten voor de verantwoordelijke instantie, zulks niet beantwoordt aan de 

doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid van richtlijn 89/665.” 378 (onderstreping MC) 

 

Enerzijds dienen de rechten van de ondernemer dusdanig te worden beschermd dat hij snel 

en doeltreffend beroep kan instellen tegen een door de aanbestedende dienst genomen 

(onrechtmatig) besluit. Anderzijds blijkt uit het Grossmann-arrest dat er in gevallen 

beperkingen tot toegang mogen worden gesteld omdat de handelwijze van de ondernemer 

in strijd is met de doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid van artikel 1 lid 1 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Ik zie dan ook geen strijd met het Unierecht in gevallen dat de 

nationale rechter de ondernemer niet-ontvankelijk verklaart indien de ondernemer pas na 

gunningsbeslissing klaagt over discriminerende specificaties uit de aanbestedingsstukken. 

Waar ik wel strijd zie met het Unierecht is in zaak die speelde bij het hof Leeuwarden. Hier 

had de gegadigde vóór het verstrijken van de inschrijftermijn een kort geding aanhangig 

moeten maken. 379  Nu hij dit niet had gedaan, was hij op het moment na de 

gunningsbeslissing, te laat. Hier is mijns inziens sprake van inbreuk op de nuttige werking van 

de rechtsbeschermingsrichtlijn. Indien in een vroeg stadium al de aanbestedende dienst in 

rechte moet worden betrokken, wordt mijns inziens niet voldaan aan snelle en doeltreffende 

rechtsbescherming. Een ondernemer zou dan om ieder wissewasje een kort geding moeten 

aanspannen om zijn rechten veilig te stellen, want anders is hij misschien wel “te laat”. Vele 

kort gedingen zijn dan het gevolg, waarbij ondernemers en aanbestedende dienst op kosten 

worden gejaagd. Daarnaast geldt dat hoe meer kort gedingen worden gestart, hoe groter de 

kans is dat de vonnissen met elkaar in tegenspraak zijn.380 Een ander voorbeeld van een zaak 

waarbij in de rechtspraak het doel uit het oog werd verloren, is waarbij werd geoordeeld dat 

“meeliften” niet is toegestaan. 381  Er kan naar mijn mening geen sprake zijn van het op 

                                                 
van Aanbestedingsexperts. Zie https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/indienen-klacht/reglement-
commissie-van-aanbestedingsexperts. 
377 Zie de considerans van Richtlijn 89/665/EEG. 
378 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 37. 
379 Hof Leeuwarden 5 juni 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten). 
380 Ellian, TA 2012/5, p. 526. 
381 Vzr. Rb. Noord-Holland 23 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9635, JAAN 2017/23, r.o. 4.2. 
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doeltreffende wijze beroep instellen als elke klager dezelfde klacht moet hebben geuit en niet 

mag meeliften op de klacht van een andere klager. In bovengenoemde zaken is duidelijk dat 

er geen sprake is van een “doeltreffende wijze” van beroep.  

Blijkens hoofdstuk 3 zijn de beperkingen die aan het recht van toegang tot 

beroepsprocedures worden gesteld over het algemeen niet zo verregaand dat doelmatigheid 

in het geding komt.382 In zoverre kan worden gesteld dat Nederland voldoet aan artikel 1 lid 1 

van de rechtsbeschermingsrichtlijn. Echter, kan mijns inziens niet van een doeltreffend beroep 

worden gesproken als rechtspraak wisselend is. Een rechtszoekende heeft vooraf geen 

inzicht in waar hij aan toe is. Het probleem is dus niet dat de regels excessief zijn, maar dat 

de regels niet eensluidend zijn. Zoals eerder besproken kunnen beperkingen met betrekking 

tot toegang tot beroepsprocedures (tot op zekere hoogte) worden opgelegd, maar dit gebeurt 

thans niet (correct). Zo is er geen formele wetgeving dienaangaande en is er mijns inziens 

geen sprake van gevestigde rechtspraak.  

Tot besluit wil ik nog opmerken dat thans de toegang tot beroepsprocedures wordt 

afgesneden indien er niet tijdig is geklaagd over andere onderwerpen dan de 

gunningsbeslissing. Mijns inziens is het onduidelijk of dit al dan niet in strijd is met de 

doeltreffendheid van artikel 1 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn. Waarom dient er snel 

en op doeltreffende wijze beroep te kunnen worden ingesteld? Het laatste gedeelte van artikel 

1 lid 1 van de richtlijn geeft daarvoor een verklaring: 

 

“(…) op grond van het feit dat door die besluiten het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten 

of de nationale voorschriften waarin dat Gemeenschapsrecht is omgezet, geschonden zijn.” 

 

Deze tekst impliceert dat het Unierechtelijk belangrijk is om schendingen van dat Unierecht 

tegen te gaan. Het artikel is immers opgenomen om minimumvoorwaarden met betrekking 

tot de toegang tot beroepsprocedures te stellen met het oog op schendingen van de 

aanbestedingsprocedure door de aanbestedende dienst. In hoeverre kan er dan sprake zijn 

van doeltreffendheid als een partij geen toegang tot de inhoudelijke beroepsprocedure wordt 

verleend en de onrechtmatige aanbestedingsprocedure in stand blijft? Ik heb tijdens mijn 

onderzoek geen signalen gevonden waaruit blijkt of dit al dan niet Unierechtelijk is toegestaan. 

Wel heb ik geconstateerd dat het Hof van Justitie in het Wienstrom-arrest heeft overwogen 

dat bij de toepassing van de criteria de procedurevoorschriften en de uit het 

gemeenschapsrecht voortvloeiende fundamentele beginselen in acht moeten worden 

genomen.383 Van Nouhuys betoogt dat onrechtmatigheden in aanbestedingsprocedures, met 

name waar het selectie- en gunningscriteria betreft, blijkens het Wienstrom-arrest maar tot 

één consequentie kunnen leiden: heraanbesteding.384 Reparatie past namelijk niet in de leer 

van het Hof van Justitie. 385  Zover komt het thans echter niet, aangezien het niet-

ontvankelijkheidsverweer als procedureel verweer eerst wordt behandeld.  

De vraag is of de EU-wetgever zich heeft gerealiseerd dat toegang tot 

beroepsprocedures wordt afgesneden indien er niet tijdig is geklaagd over andere 

onderwerpen dan de gunningsbeslissing. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat dit soort gevallen zich in 

                                                 
382 Hiermee bedoel ik dat er mijns inziens een evenwicht gevonden wordt tussen de klager die 
rechtsbescherming toekomt versus de aanbestedende dienst die niet tot in de lengte der dagen klachten hoeft 
te verwachten.  
383 HvJ EG 4 december 2003, C-448/01, ECLI:EU:C:2003:651 (Wienstrom).   
384 Van Nouhuys, TA 2006/2, p. 61.  
385 Van Nouhuys, TA 2006/2, p. 61. 
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de praktijk veelvuldig voordoet. In de loop der jaren lijkt de klager steeds vaker niet-

ontvankelijk te worden verklaard, waardoor de aanbestedingsprocedure mét fundamentele 

schending in stand blijft. Mijns inziens is er reden tot twijfel of op dit punt de nationale 

rechtspraak overeenkomt met de tekst en strekking van artikel 1 lid 1 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Duidelijkheid hieromtrent kan wellicht worden verkregen door 

middel van het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. 

 

Artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

Volgens artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn dienen beroepsprocedures op zijn 

minst toegankelijk te zijn voor een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning van 

een bepaalde opdracht en die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden geschaad. 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat dit een ruim begrip is. In Nederland beperkt het leerstuk van de 

rechtsverwerking de toegang tot beroepsprocedures. Aan de algemene norm van het leerstuk 

van de rechtsverwerking wordt nader invulling gegeven in nationale jurisprudentie. Voor het 

hebben van belang kan een rol spelen of een ondernemer al dan niet heeft ingeschreven op 

de aanbestedingsopdracht. Uit § 3.3.2 blijkt dat in Nederland zowel inschrijvers als niet-

inschrijvers toegang hebben tot beroepsprocedures. Het is uiteindelijk in deze zaken het late 

klagen (en de mate van proactiviteit) dat de doorslag geeft voor ontvankelijkheid, maar niet 

zijn gedaante als niet-inschrijver of inschrijver. In het Grossmann-arrest werd de niet-

inschrijver ook niet per definitie “veroordeeld” vanwege het feit dat hij niet had ingeschreven. 

In het Grossmann-arrest werd overwogen dat het niet voldoet aan de doelstellingen van 

snelheid en doeltreffendheid van de rechtsbeschermingsrichtlijn indien een ondernemer geen 

beroep instelt tegen een besluit houdende vaststelling van de specificaties van een oproep 

tot inschrijving, terwijl hij zich daardoor gediscrimineerd acht en het gunningsbesluit afwacht 

en pas dan over de discriminerende specificaties klaagt. 386 Aangezien dit niet voldoet aan de 

doelstellingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn, is het geoorloofd een ondernemer op basis 

van nationaal recht in dit geval een gebrek aan belang te verwijten en daarom geen toegang 

tot de beroepsprocedure te verlenen. Het hebben van belang, hangt dus samen met een 

voldoende proactieve houding, namelijk “op tijd” klagen. In dat kader lijkt de Nederlandse 

situatie geen ontoelaatbare inbreuk op artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn te 

maken.  

 

Artikel 1 lid 4 van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

Artikel 1 lid 4 van de rechtsbeschermingsrichtlijn biedt de mogelijkheid de ondernemer te 

verplichten zowel de beweerde inbreuk als zijn voornemen om daartegen beroep in te stellen 

bij de aanbestedende dienst te melden. Uit hoofdstuk 2 volgt dat dit artikel in Nederland niet 

is geïmplementeerd. Er is besloten niet van deze optie gebruik te maken omdat deze optie 

niets toevoegt in het Nederlandse systeem.387 Daarmee lijkt de kous af. Bijzonder is het des 

te meer, dat uit de bestudeerde rechtspraak van hoofdstuk 3 (met name § 3.3.4) volgt dat in 

de nationale rechtspraak veelvuldig wordt geoordeeld dat een ondernemer die niet (vooraf) 

heeft geklaagd bij de aanbestedende dienst, in een latere beroepsprocedure niet-ontvankelijk 

wordt verklaard. In de rechtspraak wordt invulling gegeven aan hoe een ondernemer 

                                                 
386 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann Air Service), r.o. 37. 
387 Zie de transponeringstabel, opgenomen in Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 24. 
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voldoende proactief dient te zijn om zijn recht op (later) beroep veilig te stellen. Deze norm 

lijkt zich in nationale rechtspraak te hebben ontwikkeld en is op grond van artikel 1 lid 4 van 

de rechtsbeschermingsrichtlijn toegestaan. Unierechtelijk voorzie ik dan ook geen problemen. 

Echter, vraag ik mij ernstig af of dit in strijd is met de nationale machtenscheiding. De 

wetgever kiest er om voor haar moverende redenen voor om dit artikel niet te implementeren 

in het Nederlandse recht en de rechter walst hier overheen door dit vereiste dan in nationale 

rechtspraak te stellen en hierop te gronden. Mijn zijn geen signalen bekend dat de wetgever 

niet heeft voorzien in wettelijke regels omdat hij de invulling van deze “meldplicht” aan de 

jurisprudentie over wil laten.388 Vanuit dat oogpunt betoog ik dat de rechter hier duidelijk op 

de stoel van de wetgever gaat zitten. Dit lijkt mij niet wenselijk vanwege vereiste legaliteit en 

rechtszekerheid. Daarentegen zou er in het feit dat dit gebeurt een aanwijzing te vinden 

kunnen zijn, dat er wel degelijk behoefte is aan dergelijke (formele) wetgeving. Mijns inziens 

is het echter aan de wetgever hier verder in te voorzien. 

 

Artikel 2, lid 1, aanhef en onder b van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

Op grond van artikel 2 lid 1 sub b van de rechtsbeschermingsrichtlijn dient een onderneming 

rechtstreeks beroep te kunnen instellen tegen discriminerende specificaties, zonder het einde 

van de aanbestedingsprocedure af te wachten. Uit hoofdstuk 3 volgt dat het in Nederland 

mogelijk is tussentijds beroep in te stellen. Er is hiermee voldaan aan de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Het is in Nederland zelfs zo dat een onderneming over het 

algemeen juist te laat is indien zij geen tussentijds beroep instelt. Deze beperking kan echter 

mijns inziens niet op grond van artikel 2 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn rechtstreeks 

aan een ondernemer worden opgelegd.  

 

Artikel 2 quater van de rechtsbeschermingsrichtlijn 

Op grond van dit artikel dient er een minimale beroepstermijn door de lidstaat te worden 

gehanteerd van 10 kalenderdagen vanaf bekendmaking van het besluit. Hier mag niet ten 

nadele van de belanghebbende van worden afgeweken. Voor tussentijdse besluiten (zie 

laatste volzin van het artikel) dient de beroepstermijn minimaal 10 kalenderdagen te bedragen, 

ingaande vanaf de datum van bekendmaking van het betreffende besluit. Dit artikel is door 

Nederland niet in formele wetgeving geïmplementeerd. Bij nadere bestudering van het 

leerstuk van de rechtsverwerking, blijkt dat geen sprake is van concrete termijnen voor 

rechtsverwerking. Bij het verwerken van recht op grond van het leerstuk van de 

rechtsverwerking is relevant dat door een gedraging van de ondernemer, bij de 

aanbestedende dienst het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de ondernemer niet 

meer in beroep zal gaan tegen een besluit. In plaats van gerechtvaardigd vertrouwen kan er 

ook sprake zijn van onredelijke benadeling of verzwaring van de positie van de ondernemer, 

maar dat dit wordt aangenomen binnen een termijn van 10 dagen na een besluit, lijkt mij 

hoogst uitzonderlijk. Mede omdat de aanbestedende dienst in die periode nog in het 

achterhoofd moet houden dat ondernemers naar aanleiding van het besluit waar ze onlangs 

kennis van hebben genomen, met klachten kunnen komen.  

                                                 
388 Uit de transponeringstabel blijkt dat implementatie niets toevoegt in het Nederlandse systeem. Hier blijkt op 
geen enkele wijze uit dat de wetgever verlangt dat jurisprudentie in regels over een dergelijke “meldplicht” moet 
voorzien. Zie Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 24. 
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Echter, ik kan me zo voorstellen, dat bij een gerechtvaardigd gewekt vertrouwen een 

belanghebbende eerder zijn recht kan verwerken dan de minimale termijn van 10 dagen die 

op grond van de rechtsbeschermingsrichtlijn voor beroep is voorgeschreven. Een 

ondernemer kan kort na het besluit de mededeling aan de aanbestedende dienst doen “niet 

in beroep te gaan”, maar kan zich (bijvoorbeeld na grondige bestudering van het 

desbetreffende besluit) bedenken. Zo kan het zijn dat hij, ondanks dat er nog geen 10 

kalenderdagen zijn verstreken, geen mogelijkheden meer heeft de gepretendeerde schending 

door de aanbestedende dienst te laten toetsen door een rechter. Er lijkt dan strijd te zijn met 

het effectiviteitsbeginsel. Naar mijn mening is dit daarentegen niet het geval. Deze “strijd” is 

dan immers veroorzaakt door het directe handelen van de ondernemer. Hij had immers een 

effectief recht van beroep. Enige voorzichtigheid is daarom op zijn plek bij het prijsgeven van 

rechten door de ondernemer. 

Ook in de rechtspraak hebben zich geen concrete termijnen voor rechtsverwerking 

ontwikkeld. Althans, er wordt geen eenduidige termijn gehanteerd. Tevens blijkt uit hoofdstuk 

3 dat in de rechtspraak (veelal korte) beroepstermijnen in contractuele clausules worden 

gesteld. Bestudering van de uitspraken die ik behandeld heb in hoofdstuk 3, leert echter dat 

er in de rechtspraak geen dermate korte termijnen voor beroep worden gehanteerd, dat deze 

minder dan 10 kalenderdagen bedragen vanaf bekendmaking van het besluit. Wel constateer 

ik dat termijnen met een Grossmann-clausule dusdanig kunnen worden beperkt in het 

voordeel van de aanbestedende dienst. De onduidelijkheid die de wisselend gehanteerde 

termijnen nu met zich meebrengt, is mijns inziens onwenselijk en doet afbreuk aan de 

rechtszekerheid. Dat daarom wettelijke termijnen gewenst zijn, zal ik later in deze scriptie 

bepleiten. 

Ondanks enkele kanttekeningen blijkt niet dat in de huidige Nederlandse rechtspraktijk 

artikel 2 quater van de rechtsbeschermingsrichtlijn wordt overtreden.  

      

§ 4.4.3 Toetsing van de ongeschreven klachtplicht aan relevante EU-jurisprudentie 

 

Grossmann 

 

In het Grossmann-arrest is bepaald dat het in casu niet afdoet aan de nuttige werking van de 

richtlijn dat Grossmann in dit geval toegang tot de beroepsprocedures wordt ontzegd wegens 

een gebrek aan belang. In deze specifieke situatie waarbij Grossmann én niet offreerde én 

geen beroepsprocedure aanhangig maakte tegen het besluit tot vaststelling van specificaties, 

mag toegang tot een beroepsprocedure worden ontzegd. Bij bestudering van de Nederlandse 

rechtspraak blijkt dat dit arrest door rechters (onterecht) wordt erkend als grondslag voor een 

algemene klachtplicht in aanbestedingsprocedures. Zie hierover mijn relaas in § 4.3. Hierin 

heb ik mede betoogd dat veel meer wordt afgeleid uit het arrest dan er daadwerkelijk staat. 

Zo constateer ik in nationale rechtspraak dat Grossmann ook ter tafel komt in andere zaken 

dan die over discriminatoire eisen. Ook wordt uit het Grossmann-arrest in nationaal recht 

afgeleid dat ook een inschrijver toegang tot beroepsprocedures kan worden ontzegd. Dat het 

mijns inziens schort aan een juiste interpretatie en toepassing van het Grossmann-arrest in 

nationaal recht, moge inmiddels duidelijk zijn.  

 

Amt e.a  
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In de literatuur heerst de opvatting dat de rechtsbeschermingsrichtlijn zich niet zonder meer 

verzet tegen toepassing van het leerstuk van de rechtsverwerking in 

aanbestedingsprocedures.389 Mijns inziens is dit juist en wordt een formeel wettelijke basis 

door de Unie niet vereist.390 In het Amt-arrest werd een nationale beperking namelijk ook 

gesteld in gevestigde rechtspraak. Nergens uit het arrest volgt dat dit niet is toegestaan. Ik 

erken in dat opzicht dat in Nederland het leerstuk van de rechtsverwerking valt onder de 

noemer “gevestigde rechtspraak”. Dit is immers een helder en uitgekristalliseerd (desondanks 

algemeen) leerstuk. Uit hoofdstuk 3 volgt dat nationale beperkingen echter ook worden 

gesteld door middel van gezichtspunten in de rechtspraak. Zo wordt er invulling gegeven aan 

onder meer een bepaalde mate van proactiviteit van de gegadigde. Mijns inziens kan hier 

echter niet gesproken worden over “gevestigde rechtspraak”. Uit de bestudeerde 

jurisprudentie blijkt dat er zeer uiteenlopende invullingen worden gegeven, met name aan de 

mate van voldoende proactiviteit. Waar de ene rechter klagen genoeg vindt, acht de andere 

dat er doorgevraagd moet worden en weer andere rechters vinden dat een geding moet 

worden aangespannen. Er wordt door sommige rechters zelfs medeverantwoordelijkheid voor 

de juistheid van de stukken betoogd. “Meeliften” op vragen van andere inschrijvers mag van  

de ene rechter wel en van de andere weer niet. Deze voorbeelden zijn nog maar het topje van 

de ijsberg: er wordt consequent niet eenduidig rechtgesproken. Het ontbreekt aan 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.  

 

Uniplex 

 

In het Uniplex-arrest wordt benadrukt dat de rechtsbeschermingsrichtlijn geen specifieke 

bepaling bevat inzake termijnen voor het instellen van beroep tegen (gepretendeerde) 

schendingen door de aanbestedende dienst. Het is aan de lidstaat om dit in de nationale 

rechtsorde vast te stellen. Deze termijnregeling dient echter zo nauwkeurig, duidelijk en 

voorzienbaar te zijn, dat de particulier zijn rechten en plichten kan kennen.391 Daarnaast mag 

de termijn pas gaan lopen vanaf de datum waarop de verzoeker van de schending (door de 

aanbestedende dienst) kennis had of kennis had moeten hebben. De klachtplicht kan dus pas 

ontstaan nadat iemand weet of behoort te weten dat er een aanbestedingsfout is gemaakt. 

Ondernemers dienen een effectief recht van beroep te hebben. Nederland kent geen 

wettelijke klachtplicht (een plicht tot klagen) in het aanbestedingsrecht. Wel wordt het leerstuk 

van de rechtsverwerking met betrekking tot klagen toepast: wie niet klaagt, kan zijn recht in 

bepaalde omstandigheden verwerken. Het leerstuk van de rechtsverwerking is een beperking 

op het recht van beroep. Dit houdt in zoverre een termijn in dat de termijn waarbinnen een 

klager een effectief recht van beroep heeft, loopt totdat bij de aanbestedende dienst het 

gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de ondernemer geen procedure meer ten aanzien 

van die klacht zal beginnen.392 Bij toetsing van de Nederlandse rechtspraak aan de vereisten 

                                                 
389 Onder meer Pijnacker Hordijk e.a. 2009, p. 593 en Jansen 2009, p. 134-138.  
390 Een juridische basis wordt wel vereist. 
391 Zie HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 39 met verwijzing naar HvJ EG 30 
mei 1991, C-361/88, ECLI:EU:C:1991:224 (Commissie/Duitsland), r.o. 24 en HvJ EG 7 november 1996, C-
221/94, ECLI:EU:C:1996:424 (Commissie/Luxemburg), r.o. 22. 
392 Een andere bijzondere omstandigheid is dat de positie van de aanbestedende dienst onredelijk zou worden 
benadeeld of bezwaard. Uit de behandelde jurisprudentie in hoofdstuk 3 blijkt dat in aanbestedingsprocedures 
vrijwel altijd rechten worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd gewekt vertrouwen. Daarom zal ik die 
bijzondere omstandigheid hier behandelen.   
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uit het Uniplex-arrest, valt het volgende op. Over het algemeen wordt in de Nederlandse 

rechtspraak aangenomen dat van een gegadigde mag worden verwacht dat hij zijn bezwaren 

kenbaar maakt zo spoedig mogelijk nadat hij kennis had of had behoren te hebben van de 

gestelde gebreken in de procedure. 393  Eveneens wordt over het algemeen genomen 

geoordeeld dat een klager die pas eerst bij gunningsbeslissing zijn bezwaren kenbaar maakt 

ten aanzien van onrechtmatigheid in het bestek, te laat is. Tot zoverre de eensluidendheid. Er 

wordt namelijk ook ánders geoordeeld.394 Een concrete termijn voor klagen, kan niet worden 

gesteld.395 Het is zelfs zo dat de ene inschrijver langer de tijd heeft om een beroepsprocedure 

aan te spannen, dan de andere. Zoals uit § 3.3.4 blijkt, speelt de mate van proactiviteit van 

de inschrijver een rol bij de bepaling van de lengte van de beroepstermijn.396 Zo blijkt uit de 

praktijk dat een inschrijver die bekend werd met een mogelijke schending door de 

aanbestedende dienst en daarover vraagt, korter de tijd heeft om een beroepsprocedure te 

beginnen (lees: een korte tijd heeft tot het moment van rechtsverwerking) dan een inschrijver 

die in een voorstadium heeft doorgevraagd. De praktijk wijst uit dat je bij sommige 

rechtbanken – als je maar proactief genoeg bent – de termijn dat je ontvankelijk bent in een 

beroep, kunt “oprekken” tot na de gunningsbeslissing. Uit hoofdstuk 3 volgt dat het uiterst 

onzeker is wanneer een inschrijver zijn recht op toegang tot de inhoudelijke beroepsprocedure 

verwerkt. De (lengte van de) termijn van klagen blijkt niet alleen samen te hangen met de mate 

van proactiviteit van de klager, maar ook met het feit dat rechtbanken ieder een andere mate 

van proactiviteit als voldoende lijken te beschouwen. Zo volgt uit § 3.3.4 dat, om het recht op 

beroep veilig te stellen, de ene rechter het genoeg vindt als een inschrijver tijdens de 

aanbestedingsprocedure vragen heeft gesteld, terwijl een ander dit niet genoeg vindt omdat 

er had moeten worden doorgevraagd. Van belang is dat er – op het moment dat een 

richtlijnartikel niet wordt geïmplementeerd – wel extra nadruk moet liggen op de bepaaldheid 

en duidelijkheid van het nationale recht in verband met de vereiste rechtszekerheid.397 Dit is 

in Nederland echter totaal niet het geval. De termijn is voor een rechtzoekende niet voldoende 

voorzienbaar, terwijl op grond van Uniplex deze voorzienbaar dient te zijn en dus niet 

afhankelijk van de beslissing van een rechter.398 Dat rechten kunnen worden verwerkt, is mijns 

inziens op grond van het leerstuk van de rechtsverwerking voorzienbaar. Maar niet wanneer 

deze worden verwerkt. Het hangt van de rechter in kwestie af of een rechtzoekende in een 

gegeven geval “op tijd” of “te laat” is met zijn klacht. Blijkens hoofdstuk 3 wordt thans in de 

rechtspraak verschillend met de klachtplicht en termijnen omgegaan. Er wordt mijns inziens 

niet voldaan aan de door het Hof van Justitie in het Uniplex-arrest gestelde vereisten met 

betrekking tot termijnen. De invulling van open normen in aanbestedingsprocedures door een 

rechter dient consequent te gebeuren en daar schort het momenteel aan in de rechtspraak. 

Een formeel wettelijke termijnregeling of een termijnregeling op grond van gevestigde 

rechtspraak (dús eensluidend) kan hier verandering in brengen. 

 

                                                 
393 Zie § 3.3.6. 
394 Zie onder meer Vzr. Rb. Rotterdam 23 februari 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL5256, JAAN 2010/22, r.o. 4.4.7 
en Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet, r.o. 
4.19. 
395 Die worden vaak wel in Grossmann-clausules gesteld, echter ontbreekt het hier regelmatig (mede door korte 
termijnen) aan rechtsbescherming voor de inschrijver.    
396 Anders gezegd: de mate van proactiviteit van de inschrijver is doorslaggevend bij bepaling van het moment 
waarop hij zijn rechten verwerkt.  
397 Van Heeswijck 2013, p. 48. 
398 Parret, NtEr 2012/05, p. 163. 
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Santex 

 

Op grond van het Santex-arrest mag een onstandvastige houding van de aanbestedende 

dienst niet de uitoefening van Unierecht uiterst moeilijk maken voor de gegadigde. In de 

praktijk lijkt dat niet te gebeuren. Als er al een onstandvastige houding is, bijvoorbeeld als de 

aanbestedende dienst iets ánders doet dan dat hij in de aanbestedingsstukken heeft beloofd, 

wordt een beroep op rechtsverwerking c.q. het Grossmann-arrest niet gehonoreerd.399 Dit 

heeft echter meer te maken met het feit dat de bezwaren pas ontstonden, nádat de gegadigde 

vernam dat de toepassing in strijd was met de aanbestedingsstukken. Ik heb in de 

Nederlandse rechtspraktijk niet gezien dat het een gegadigde uiterst moeilijk werd gemaakt 

nog recht te halen door een onstandvastige houding van de aanbestedende dienst. 

 

Succhi di Frutta 

 

Ten slotte volgt uit Succhi di Frutta uit 2004 dat de aanbestedende dienst dient te zorgen voor 

een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige formulering van de aanbestedingsstukken. Uit de 

Nederlandse rechtspraktijk blijkt dat het hier nog wel eens aan schort. Waar de ene rechter 

oordeelt dat het op de weg van de aanbestedende dienst ligt om te zorgen voor een 

beschrijving die niet voor meerderlei uitleg vatbaar is, betoogt de andere rechter een 

“medeverantwoordelijkheid” voor de inschrijver om de stukken voldoende duidelijk, precies 

en ondubbelzinnig te doen zijn.400 Bij bestudering van de rechtspraak valt het mij op dat een 

steeds grotere verantwoordelijkheid bij de inschrijver wordt neergelegd. Volgens het Succhi 

di Frutta-arrest dient een inschrijver behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend te zijn. Een 

“medeverantwoordelijkheid om de stukken voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig te 

doen zijn” gaat mij dan ook veel te ver. Uit de eerder aangehaalde Groningse zaken volgt dat 

het niet genoeg is om enkel vragen te stellen; de inschrijver dient door te vragen tot de 

onduidelijkheid weg is. Dat impliceert dat zólang er onduidelijkheid is, dit voor rekening van 

de inschrijver komt. Dát er hier onduidelijkheid was, werd hier volledig op het bordje van de 

inschrijver gelegd. Een medeverantwoordelijkheid zou naar mijn mening ook een soort 

“medezeggenschap” over de aanbestedingsprocedure moeten inhouden. Dat is niet het 

geval. In dat opzicht heeft de inschrijver niets in te brengen. De realiteit is dat er 

medeverantwoordelijkheid bestaat voor iets waar de inschrijver zelf niet bij betrokken is 

geweest. Modaliteiten worden eenzijdig opgelegd door de aanbestedende dienst en hij is 

hiervoor mijns inziens dan ook zelf verantwoordelijk.401 Overigens wil ik nog opmerken dat, 

indien een grote verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsstukken op de inschrijver rust, 

de drempel om hem niet-ontvankelijk te verklaren in een procedure omdat hij niet aan zijn 

“plichten” heeft voldaan, lager zal worden. De rechten van een inschrijver worden mijns 

inziens onvoldoende beschermd indien nationale rechters een dergelijk verregaande 

proactieve houding van de inschrijver vereisen.  

                                                 
399 Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Leeuwarden 25 juni 2008, ECLI:NL:RBLEE:2008:BD5542, JAAN 2008/63, r.o. 3.9 en 
Vzr. Rb. Leeuwarden 23 september 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8525, JAAN 2009/122, r.o. 6.4. 
400 Vzr. Rb. Den Haag 1 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6454, JAAN 2015/154, r.o. 4.5. 
Medeverantwoordelijkheid wordt betoogd in: Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, 
ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47, r.o. 4.4 en Vzr. Rb. Groningen 12 oktober 2012, 
ECLI:NL:RBGRO:2012:BY3312, JAAN 2013/24, r.o. 4.3. Zie over deze laatste uitspraak ook Knoups, VGR 2013-
1, p. 25-26. 
401 ’t Hart, BR 2009/174, p. 903. 
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§ 4.4.4 Conclusie 

Na toetsing van de gezichtspunten bij beoordeling van de klachtplicht aan het Unierechtelijke 

kader, kom ik tot de conclusie dat het belangrijkste probleem is dat er én geen formeel 

wettelijke regels hieromtrent zijn én er niet gezegd kan worden dat er sprake is van gevestigde 

rechtspraak. Door rechters worden immers verschillende normen gehanteerd die op 

verschillende manieren worden ingevuld. Moet een klager voor ontvankelijkheid in een latere 

beroepsprocedure nu “vragen”, “doorvragen” of “procederen”?402 Het antwoord hangt af van 

welke rechter je de vraag stelt. Een totaal onwenselijke situatie. De rechtspraak is niet 

eensluidend en een rechtzoekende kan zijn plichten niet goed kennen. Het ontbreekt aan 

voorzienbaarheid. Jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt onjuist geïnterpreteerd en 

toegepast. Zo wordt Grossmann op legio situaties van toepassing geacht, terwijl het Hof van 

Justitie alleen maar heeft geoordeeld dat in deze specifieke situatie door het nationale recht 

beperkingen mogen worden gesteld aan de toegang tot beroepsprocedures. Op grond van 

Succhi di Frutta wordt in de rechtspraak gesteld dat de inschrijver behoorlijk geïnformeerd en 

normaal oplettend moet zijn, terwijl in de praktijk in gevallen een “medeverantwoordelijkheid” 

wordt aangenomen. Uit de praktijk blijkt dat de aanbestedende dienst vaker wegkomt met 

een fundamentele schending van het aanbestedingsrecht omdat de klager te laat klaagt. Dit 

heeft in de eerste plaats te maken met het gebruik van contractuele 

rechtsverwerkingsclausules. Ook wordt een beroep op het Grossmann- c.q. 

rechtsverwerkingsverweer in de Nederlandse rechtspraak mijns inziens zo vaak gehonoreerd, 

vanwege de hoge mate van proactiviteit die met regelmaat in de Nederlandse rechtspraak 

van een inschrijver wordt verwacht. Indien de inschrijver volgens (de invulling van) de rechter 

niet proactief genoeg is geweest, heeft hij in de meeste gevallen zijn rechten verwerkt. De 

aanbestedingsprocedure met (gepretendeerde) fundamentele schendingen loopt in dat geval 

“gewoon” door. Mijns inziens heeft de Europese Unie in onvoldoende mate voor ogen gehad 

dat dit soort situaties zouden kunnen ontstaan. De rechter moet mijns inziens de nodige 

terughoudendheid betrachten bij het aanvaarden van rechtsverwerking.403 Het slagen van een 

beroep op rechtsverwerking c.q. het Grossmann-arrest brengt mee dat de ondernemer niet-

ontvankelijk wordt verklaard en er niet meer wordt toegekomen aan de (inhoudelijke) 

behandeling van zijn klacht. Het is daarom zorgelijk dat de drempel voor slagen steeds lager 

lijkt te worden. Het Grossmann-verweer is te ver is doorgeslagen in het voordeel van de 

aanbestedende diensten. 404  Ten slotte wil ik benadrukken dat het leerstuk van de 

rechtsverwerking weliswaar afbreuk doet aan de rechtsbescherming van de ondernemer, 

maar die afbreuk gaat niet zover dat er van voldoende effectieve rechtsbescherming geen 

sprake meer zou zijn. Het probleem zit vooral in het feit dat in de rechtspraak gehanteerde 

gezichtspunten niet eensluidend zijn en niet consequent hetzelfde worden toegepast. 

Hierdoor is er beperking van Unierecht op basis van rechtspraak, maar niet op basis van 

gevestigde rechtspraak. De legaliteit komt hiermee mijns inziens in het geding. Indien 

consequent het leerstuk van de rechtsverwerking, ingekleurd met duidelijke en eensluidende 

                                                 
402 Zie § 3.3.4. 
403 Zie MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 68 en EV I, Parl. Besch. Boek 6, p. 75, zie ook HR 20 mei 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AS4406, JA 2005/65 m.nt. M.S.A. Vegter (B/Zee), r.o. 5. 
404 Zie ook het verslag van de vierde lustrumviering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht: 
https://www.sdu.nl/content/art-verslag-vierde-lustrumviering-van-de-nederlandse-vereniging-voor-
aanbestedingsrecht. 
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criteria voor aanbestedingssituaties in gevestigde rechtspraak, zou worden toegepast bij 

klachten in aanbestedingsprocedures, kan mijns inziens aan de regels van Unierecht worden 

voldaan. 

§ 4.5 Toetsing van de contractuele klachtplicht aan het Unierechtelijke 

toetsingskader 
In deze paragraaf zal ik de klachtplicht zoals die door de aanbestedende diensten in de 

aanbestedingsstukken wordt opgenomen (contractuele clausule) toetsen aan het 

Unierechtelijke toetsingskader.405 Om te beginnen merk ik op dat er een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen twee benaderingen. Allereerst kan het middel worden getoetst aan 

het Unierechtelijke kader. Hiermee kan worden vastgesteld of het gebruik van een 

contractuele clausule al dan niet in strijd is met Unierecht. 406 Ten tweede kan de inhoud 

worden getoetst aan het Unierechtelijke kader. Hiermee kan worden vastgesteld of een 

contractuele clausule inhoudelijk al dan niet in strijd is met het Unierecht.  

Wat betreft het gebruik, constateer ik dat het opnemen van een contractuele clausule 

in de aanbestedingsstukken nergens in het Unierecht expliciet wordt verboden, echter wordt 

het ook nergens expliciet toegestaan.407 Wel volgt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie 

dat de rechtsbeschermingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling die bepaalt 

dat tegen een besluit van een aanbestedende dienst binnen een daartoe gestelde termijn 

beroep moet worden ingesteld.408 Zoals door de rechtbank en het hof Leeuwarden (niet 

geheel onterecht) wordt opgemerkt, ontbreekt een dergelijke vervaltermijn in nationale 

regelgeving.409 Zij komen tot het oordeel dat het niet aan de aanbestedende dienst is om, bij 

gebreke van een nationale regeling, eenzijdig te bepalen dat afgewezen inschrijvers zich op 

straffe van niet-ontvankelijkheid binnen een korte termijn tot de rechter dienen te wenden. 

Echter, dat het Hof van Justitie overweegt dat de rechtsbeschermingsrichtlijn zich niet verzet 

tegen een nationale regeling, houdt mijns inziens niet in dat de rechtsbeschermingsrichtlijn 

zich wél verzet tegen een contractuele clausule. Ik betoog dat in de huidige Nederlandse 

situatie een contractuele clausule Unierechtelijk is toegestaan. Het rechtszekerheidsbeginsel 

is door het Hof van Justitie aanvaard als beginsel dat onder omstandigheden zelfs een 

beperking van de toepassing van het Unierecht kan rechtvaardigen.410 Hieruit blijkt wel dat 

het Hof van Justitie grote waarde toekent aan het rechtszekerheidsbeginsel. Thans is er voor 

de inschrijver een gebrek aan rechtszekerheid omtrent de (invulling van) klachtplicht en deze 

rechtszekerheid kan met een contractuele clausule worden verschaft. Door middel van een 

contractuele clausule wordt immers expliciet uitgesproken wat er van de inschrijver wordt 

verwacht, zodat hij zijn handelwijze daarop kan afstemmen.  

Inhoudelijk kan ik de contractuele clausule niet toetsen aan het Unierechtelijke kader 

zolang ik de inhoud van de clausule niet weet. De inhoud van de clausule kan voor iedere 

                                                 
405 In § 4.6 toets ik meer specifiek aan de algemene rechtsbeginselen. 
406 Overigens zou betoogd kunnen worden dat een contractuele klachtclausule niet hoeft te worden getoetst aan 
het Unierecht, omdat het tussen partijen overeengekomen is. Hiermee overstijgt het geldende wet- en 
regelgeving. In dat opzicht is het in ieder geval privaatrechtelijk toegestaan.    
407 Zoals betoogd in hoofdstuk 2, dient mijns inziens in artikel 1 lid 4 van de rechtsbeschermingsrichtlijn niet het 
woord “aanbestedende dienst” te worden gelezen in plaats van “lidstaat”.  
408 HvJ EG 12 december 2002, C-470/99, ECLI:EU:C:2002:746 (Universale-Bau), HvJ EG 27 februari 2003, C-
327/00, ECLI:EU:C:2003:109 (Santex) en HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex). 
409 Hof Leeuwarden 6 februari 2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BI8587, NJF 2009/205 (Palet/De Dienst c.s.), r.o. 7 en 
Vzr. Rb. Leeuwarden 18 november 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BK3744, JAAN 2009/148, r.o. 5.2. 
410 Van Heeswijck 2013, p. 17. 
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aanbesteding anders zijn. De rechter zal dan ook van geval tot geval moeten toetsen of die 

inhoud al dan niet in strijd is met het recht. Wat mij opvalt naar aanleiding van mijn 

jurisprudentieonderzoek, is dat Nederlandse rechters bij aanwezigheid van een contractuele 

clausule, naar de vorm kijken – namelijk een privaatrechtelijke overeenstemming – en dan 

vaak niet inhoudelijk lijken te toetsen.411 Dit zou mijns inziens wel moeten gebeuren. Het 

Unierecht omzeilen met een contractuele clausule is ongewenst.   

Privaatrechtelijk is een contractuele clausule legitiem, maar de vraag blijft of het ook 

Unierechtelijk legitiem is. Ondanks dat nergens in de rechtsbeschermingsrichtlijn of 

jurisprudentie van het Hof van Justitie specifiek is overwogen of een dergelijke clausule al dan 

niet is geoorloofd, betoog ik dat zolang de inhoud van de contractuele clausule in 

overeenstemming is met het Unierecht, er geen strijd is met de rechtsbeschermingsrichtlijn. 

Alles hangt dus af van de reikwijdte van de clausule. Indien de regels correct en binnen de 

grenzen van de rechtsbeschermingsrichtlijn zijn geformuleerd, acht ik een contractuele 

clausule Unierechtelijk toelaatbaar.  

§ 4.6 Toetsing van de nationale klachtplicht aan de algemene 

rechtsbeginselen 
In de rechtsbeschermingsrichtlijn is reeds uitwerking gegeven aan algemene 

Europeesrechtelijke beginselen. Daarom zijn algemene Europeesrechtelijke beginselen met 

name relevant als de rechtsbeschermingsrichtlijn niet van toepassing is.412 Aangezien niet alle 

artikelen uit de rechtsbeschermingsrichtlijn zijn geïmplementeerd, acht ik het van belang de 

nationale klachtplicht ook expliciet aan de algemene beginselen te toetsen.413  

Rechtszekerheidsbeginsel 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat rechtzoekenden hun rechten en verplichtingen 

moeten (kunnen) kennen.414 Het rechtszekerheidsbeginsel verlangt in het bijzonder dat een 

regeling die nadelige gevolgen voor particulieren heeft, duidelijk en nauwkeurig is en dat de 

toepassing ervan voor de justitiabelen voorzienbaar is.415 Mijns inziens is het leerstuk van de 

rechtsverwerking (ondanks dat het niet is vastgelegd in een formele wet) duidelijk. Er is sprake 

van gevestigde rechtspraak. Het leerstuk van de rechtsverwerking is naar mijn mening echter 

niet nauwkeurig. Dat heeft mijns inziens een aantal redenen. Ten eerste is het een algemeen 

leerstuk. Het is niet enkel en specifiek toegespitst op aanbestedingsprocedures. Ten tweede 

behelst het leerstuk van de rechtsverwerking een open norm. Er wordt in de rechtspraak met 

verschillende gezichtspunten gewerkt om de open normen in te kleuren. Echter, werken niet 

alle rechters met dezelfde “gezichtspuntencatalogus”. De open norm uit het leerstuk van de 

rechtsverwerking wordt dus niet ingekleurd met gevestigde rechtspraak. Hierdoor ontstaat 

                                                 
411 Althans, dit blijkt niet uit de uitspraken. Het lijkt zo te zijn dat, indien de contractuele termijn verstreken is voor 
de klager om te kunnen klagen, de klager niet-ontvankelijk wordt verklaard. Hierbij wordt zelden geoordeeld of 
de inhoud van de clausule in overeenstemming is met aanbestedingsrecht. Zo kan een bepaalde contractuele 
clausule Unierechtelijk niet zijn toegestaan, maar privaatrechtelijk wel. 
412 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 24. 
413 In de transponeringstabel, opgenomen in Kamerstukken II 2008/09, 32027, 3, p. 24, staat een overzicht van 
de artikelen van de rechtsbeschermingsrichtlijn waarbij staat aangegeven of ze al dan niet zijn geïmplementeerd. 
Zo is bijvoorbeeld artikel 1, eerste lid, derde alinea van de rechtsbeschermingsrichtlijn niet geïmplementeerd 
omdat het volgens Nederland een inspanningsverplichting betreft die geen implementatie behoeft. 
414 HvJ EG 7 juni 2005, C-17/03, ECLI:EU:C:2005:362 (VEMW e.a.), AB 2010/68, m.nt. Backes, noot punt 7. 
415 HvJ EG 7 juni 2005, C-17/03, ECLI:EU:C:2005:362 (VEMW e.a.), r.o. 80 en HvJ EG 3 juni 2008, C-308/06, 
ECLI:EU:C:2008:312 (Intertanko), r.o. 68. 
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rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. Ten derde bevat het leerstuk geen concrete 

termijnen. Hierdoor weet een ondernemer niet concreet wanneer hij zijn rechten verwerkt. In 

zoverre brengt dit met zich dat de toepassing ervan voor ondernemers niet voorzienbaar is, 

omdat het ervan afhangt welke invulling de rechter in kwestie geeft aan de open normen en 

hiermee het concrete “tijdstip” voor rechtsverwerking. Voor het tweede (open normen) en het 

derde geval (ontbreken concrete termijnen) kan het echter uitkomst bieden dat deze worden 

ingevuld door aanvullende criteria in rechtspraak. Dit gebeurt echter onvoldoende, niet 

eensluidend en niet consequent. Hierdoor weet een klager niet waar hij aan toe is en wat de 

spelregels precies inhouden. Het rechtszekerheidsbeginsel wordt met betrekking tot 

aanbestedingszaken in de Nederlandse rechtspraak overduidelijk geschonden.        

 

Gelijkheidsbeginsel 

De strekking van het gelijkheidsbeginsel (non-discriminatie) is dat gelijke gevallen gelijk 

moeten worden behandeld. 416  Het beoogt de ontwikkeling van een gezonde en 

daadwerkelijke mededinging tussen de aan de aanbestedingsprocedure voor een 

overheidsopdracht deelnemende ondernemingen te bevorderen en vereist dat alle 

inschrijvers bij het opstellen van het in hun offerte gedane voorstel dezelfde kansen krijgen: 

voor alle mededingers moeten dezelfde voorwaarden gelden.417 De aanbestedende diensten 

dienen zich van dit beginsel bewust te zijn en het te eerbiedigen ten aanzien van inschrijvers 

in een aanbestedingsprocedure.418 Het gaat te ver voor deze scriptie om te toetsen of dit 

beginsel door de aanbestedende dienst voldoende wordt gewaarborgd. Voor deze scriptie is 

het gelijkwaardigheidsbeginsel relevanter, omdat dit betrekking heeft op de verplichting voor 

de rechter.   

 

Gelijkwaardigheidsbeginsel 

Het gelijkwaardigheidsbeginsel geeft uitdrukking aan het beginsel van gelijke behandeling.419 

Het gelijkwaardigheidsbeginsel houdt in dat de regels van nationaal procesrecht die gelden 

voor vorderingen op grond van Europees aanbestedingsrecht, niet ongunstiger mogen zijn 

dan de regels voor vergelijkbare vorderingen op grond van nationaal recht. 420  Bij 

rechtsverwerking in aanbestedingsrecht zijn de regels van het leerstuk van de 

rechtsverwerking gunstiger dan die op basis van Grossmann. 421   Indien voor Europese 

aanbestedingen de Grossmann-jurisprudentie wordt toegepast en voor nationale 

aanbestedingen het leerstuk van de rechtsverwerking, ontstaat strijd met het 

gelijkwaardigheidsbeginsel.422 Zo oordeelde de rechtbank Groningen dat met een beroep op 

het Grossmann-arrest rechtsverwerking wel degelijk kan bestaan uit enkel stilzitten.423 Uit 

hoofdstuk 3 volgt dat op grond van het leerstuk van de rechtsverwerking louter stilzitten 

                                                 
416 https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/Verdragsbeginselen.pdf. 
417 Vzr. Rb. Gelderland 6 maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1157, JAAN 2018/98, r.o. 4.5. 
418 Overigens is het gelijkheidsbeginsel ook vastgelegd in artikel 1.8 van de Aanbestedingswet. 
419 HvJ EG 19 juni 2003, C-34/02, ECLI:EU:C:2003:366 (Pasquini). 
420 HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe-Zentralfinanz) en HvJ EG 16 december 
1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (Comet).  
421 Uit § 2.4.1 volgt dat, in tegenstelling tot het leerstuk van de rechtsverwerking, op basis van Grossmann enkel 
stilzitten voldoende is voor het aannemen van rechtsverwerking. 
422 Dat dit in de praktijk gebeurt, zal blijken uit hoofdstuk 3. 
423 Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47, r.o. 4.4.  
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onvoldoende is voor het verwerken van recht. Hier biedt het nationale leerstuk betere 

bescherming en ontstaat strijd. Het Grossmann-arrest mag alleen om die reden al niet als 

grondslag dienen voor een klachtplicht.424 Helaas volgt uit hoofdstuk 3 dat dit wel gebeurt en 

hiermee schending van het gelijkwaardigheidsbeginsel regelmatig voorkomt.    

 

Effectiviteitsbeginsel 

Het effectiviteitsbeginsel houdt in dat lidstaten zorg moeten dragen voor een effectief systeem 

ter waarborging van het Unierecht.425 Dit betekent onder meer dat de vereisten van nationaal 

procesrecht het in de praktijk niet onmogelijk mogen maken om rechten uit te oefenen die de 

nationale rechter verplicht is te handhaven.426 Ik ben geen dusdanige schendingen van het 

effectiviteitsbeginsel tegengekomen, behalve het voorbeeld dat er sprake is van schending 

van het effectiviteitsbeginsel wanneer een rechter oordeelt dat een klager te laat is indien hij 

de aanbestedende dienst niet vóór inschrijven in rechte betrekt.427 Echter is het belangrijk om 

niet uit het oog te verliezen dat het recht om te klagen niet oneindig is. Het Hof van Justitie 

overwoog met betrekking tot de eisen te stellen aan beroepstermijnen primair dat het 

toepassen van redelijke nationale beroepstermijnen niet in strijd was met het vereiste van 

effectiviteit, ook al kon dit tot gevolg hebben dat burgers de aan het EG-recht ontleende 

rechten niet konden uitoefenen omdat zij inmiddels een fatale beroepstermijn hadden 

overschreden.428 

§ 4.7 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik onderzocht of de ontwikkeling van de klachtplicht binnen de nationale 

jurisprudentie in overeenstemming is met het Unierecht. Allereerst heb ik gesignaleerd dat er 

een eenduidige lijn ontbreekt bij toepassing in de jurisprudentie. Daarnaast heb ik moeten 

constateren dat er een ontwikkeling waarneembaar is in het slagen van een beroep op het 

rechtsverwerkingsverweer c.q. Grossmann-verweer. Uit jurisprudentie blijkt dat – waar 

voorheen vrijwel nimmer sprake was van rechtsverwerking – tegenwoordig het verweer van 

aanbestedende diensten dat de betreffende inschrijver te laat is met zijn klacht veel vaker wel 

dan niet wordt gehonoreerd. Zo lijken rechters steeds hogere eisen te stellen aan de mate 

van voldoende proactiviteit van de inschrijver. In § 4.3 heb ik betoogd dat een klachtplicht 

mijns inziens terecht kan worden geconstrueerd op basis van het leerstuk van de 

rechtsverwerking en op een contractuele clausule. Waar het echter mijns inziens pertinent 

misgaat in het Nederlandse rechtssysteem, is dat voor het gros van de rechters het 

Grossmann-arrest op zichzelf een grondslag voor een  klachtplicht vormt. Dit is mijns inziens 

niet het geval. Dóórdat de handelwijze van Grossmann in strijd is met het doel van de richtlijn, 

mág het nationale recht toegang tot beroepsprocedures in dit geval inperken. Dát de 

handelwijze in strijd is met het doel van de richtlijn, maakt echter niet dat rechtzoekenden op 

basis van de richtlijn de toegang tot beroepsprocedures wordt ontzegd. Mijns inziens dient 

het Grossmann-verweer in de sleutel van de rechtsverwerking te worden geplaatst, dat een 

                                                 
424 Het Grossmann-arrest houdt mijns inziens überhaupt geen zelfstandige grondslag voor een klachtplicht in, zie 
ook § 4.3. 
425 HvJ EG 19 juni 1990, C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257 (Factortame). 
426 HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe-Zentralfinanz) en HvJ EG 16 december 
1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (Comet).  
427 Hof Leeuwarden 5 juni 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7551, JAAN 2012/102 (HMC/De Gemeenten). 
428 Steyger, NtEr 2010/6, p. 196, HvJ EG 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe-Zentralfinanz) 
en HvJ EG 16 december 1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (Comet). 
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toepassing is van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid. Hiernaast lijken 

rechters veel meer af te leiden uit het Grossmann-arrest dan de daadwerkelijke letter van de 

tekst. In het Grossmann-arrest had de klager niet ingeschreven op de aanbestedingsopdracht 

en werd door hem pas na gunningsbeslissing geklaagd over disproportionele eisen. Uit de 

Nederlandse rechtspraak blijkt dat dit ook naar heel andere situaties wordt doorgetrokken, 

waarbij bijvoorbeeld de klager wel heeft ingeschreven of over andere zaken dan 

disproportionele eisen klaagt. In § 4.4 heb ik het leerstuk van de rechtsverwerking aan het 

Unierechtelijke kader getoetst. 429  Het leerstuk van de rechtsverwerking is ontwikkeld in 

nationale gevestigde rechtspraak. Ook de beperkingen die in het Amt-arrest werden gesteld, 

volgden uit nationale gevestigde rechtspraak en waren niet gebaseerd op een formeel 

wettelijke basis. In zoverre acht ik het feit dat de regels omtrent de klachtplicht in Nederland 

niet formeel wettelijk zijn vastgelegd, toegestaan en niet in strijd met het Unierecht. Of de 

inhoud van het leerstuk van de rechtsverwerking voldoet aan het Unierecht, is een vraag van 

andere orde. Toetsing van de inhoud van het leerstuk van de rechtsverwerking aan de 

artikelen van de rechtsbeschermingsrichtlijn is beperkt mogelijk omdat het leerstuk van de 

rechtsverwerking inhoudelijk niet zoveel zegt. Het leerstuk behelst een open norm en of het 

voldoet aan de eisen van het Unierecht, hangt voornamelijk af van hoe het in de praktijk wordt 

ingekleurd. Uit de beperkte toets die mogelijk is, kan ik concluderen dat de algemene regels 

van het leerstuk van de rechtsverwerking voldoen aan het Unierecht aangezien ze duiden op 

een hoge mate van rechtsbescherming van de ondernemer. Zo kan een ondernemer op basis 

van het leerstuk van de rechtsverwerking zijn rechten pas verwerken door handelen of 

nalaten, dus niet door louter stilzitten. Vervolgens heb gekeken of de “inkleuring” van de open 

norm van het leerstuk van de rechtsverwerking in overeenstemming is met Unierecht. Op 

grond van artikel 1 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn gezorgd te worden dat op 

doeltreffende wijze en zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld tegen (onrechtmatige) 

besluiten. In Nederland kan snel beroep worden ingesteld door middel van het aanspannen 

van een kort geding. Het beroep is doelmatig in die zin dat de fysieke toegang tot en de wijze 

van beroep laagdrempelig zijn en de tenuitvoerlegging is gewaarborgd. Tot dusverre is dit in 

overeenstemming met het Unierecht. Zodra de vraag aan de orde is of het beoogde doel 

daadwerkelijk wordt bereikt, constateer ik enkele bezwaren. Waar in de 

rechtsbeschermingsrichtlijn enigszins blijkt van een soort evenwicht tussen de 

rechtsbescherming van de klager versus een efficiënt en spoedig verloop van de 

aanbestedingsprocedure, lijkt in de rechtspraak in gevallen afbreuk te worden gedaan aan de 

rechtsbescherming van de klager. Zo blijkt in sommige zaken dat volgens de rechter de 

gegadigde vóór het verstrijken van de inschrijftermijn een kort geding aanhangig had moeten 

maken, op straffe van verval van recht. Hier is mijns inziens sprake van inbreuk op de nuttige 

werking van de rechtsbeschermingsrichtlijn. Ook waar rechters overwogen dat het 

zogenoemde “meeliften” niet was toegestaan, zie ik strijd met het Unierecht. Er kan naar mijn 

mening geen sprake zijn van het op doeltreffende wijze instellen van beroep als elke klager 

dezelfde klacht moet hebben geuit en niet mag meeliften op de klacht van een andere klager. 

Over het algemeen wijst hoofdstuk 3 echter uit dat de regels die worden gehanteerd, wel 

voldoen aan het criterium “doeltreffendheid”. Het leerstuk van de rechtsverwerking  doet 

weliswaar afbreuk aan de rechtsbescherming van de ondernemer, maar die afbreuk gaat niet 

                                                 
429 Ter afronding van paragraaf § 4.4 heb ik in § 4.4.4 geconcludeerd, enigszins vooruitlopend op het navolgende 
in deze conclusie. 
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zover dat er van voldoende effectieve rechtsbescherming geen sprake meer zou zijn. Er 

ontstaat echter strijd met het Unierecht vanwege het feit dat in de rechtspraak gehanteerde 

gezichtspunten niet eensluidend zijn en niet consequent hetzelfde worden toegepast. Het is 

naar mijn mening in strijd met een doeltreffende wijze van beroep dat eensluidendheid in de 

rechtspraak ontbreekt en rechtszekerheid wordt ondermijnd. Ook heb ik twijfels over of het 

doeltreffend is dat in zoveel gevallen een klager niet-ontvankelijk wordt verklaard naar 

aanleiding van een gevoerd Grossmann- of rechtsverwerkingsverweer. De vraag is of de EU-

wetgever zich heeft gerealiseerd dat toegang tot beroepsprocedures wordt afgesneden 

indien er niet tijdig is geklaagd over andere onderwerpen dan de gunningsbeslissing. In vrijwel 

alle zaken wordt geoordeeld dat, indien een klager te laat is met klagen, niet-ontvankelijkheid 

daarvan het gevolg is, ongeacht of er door de aanbestedende dienst fundamentele beginselen 

zijn geschonden. 430   Mijns inziens is er reden tot twijfel of de nationale rechtspraak 

overeenkomt met de tekst en strekking van artikel 1 lid 1 van de rechtsbeschermingsrichtlijn. 

Aan artikel 1 lid 3 van de rechtsbeschermingsrichtlijn lijkt in de Nederlandse rechtspraak te 

worden voldaan. Op grond van dit artikel dienen beroepsprocedures op zijn minst 

toegankelijk te zijn voor een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning van een 

bepaalde opdracht en die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden geschaad. In 

Nederland blijkt dat zowel inschrijvers als niet-inschrijvers toegang hebben tot 

beroepsprocedures. Het is uiteindelijk in deze zaken het late klagen (en de mate van 

proactiviteit) dat de doorslag geeft voor ontvankelijkheid. Artikel 1 lid 4 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn is niet in het Nederlandse recht geïmplementeerd. Echter dient 

een inschrijver te klagen bij de aanbestedende dienst om te voldoen aan de vereiste 

proactieve houding. Deze norm lijkt zich in nationale (gevestigde) rechtspraak te hebben 

ontwikkeld en is op grond van artikel 1 lid 4 van de rechtsbeschermingsrichtlijn toegestaan. 

Aan artikel 2, lid 1, aanhef en onder b van de rechtsbeschermingsrichtlijn wordt in Nederland 

voldaan, aangezien het mogelijk is om rechtstreeks beroep in te instellen tegen 

discriminerende specificaties, zonder het einde van de aanbestedingsprocedure af te 

wachten. Artikel 2 quater van de rechtsbeschermingsrichtlijn voorziet in minimale 

vervaltermijnen die moeten worden gehanteerd. In Nederland is echter geen sprake van 

concrete vervaltermijnen. Ondanks dat er in de rechtspraak geen eenduidige termijn voor 

rechtsverwerking lijkt te worden gehanteerd, heb ik niet kunnen constateren dat er dermate 

korte termijnen voor beroep worden gehanteerd, dat deze minder dan 10 kalenderdagen 

bedragen vanaf bekendmaking van het besluit. Wat betreft de jurisprudentie heb ik al 

meermaals betoogd dat het Grossmann-arrest in de Nederlandse rechtspraak te ruim wordt 

geïnterpreteerd. Uit het Amt-arrest blijkt dat beperkingen aan toegang mogen worden gesteld 

in gevestigde jurisprudentie. Dat is waar het in Nederland mijns inziens aan schort: er worden 

zeer uiteenlopende invullingen gegeven aan de gezichtspunten, met name aan de mate van 

voldoende proactiviteit. Hierdoor ontbreekt het aan rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het 

ontbreekt aan bestendige jurisprudentie. Op grond van het Uniplex-arrest is het aan de 

lidstaat om termijnen in de nationale rechtsorde vast te stellen. Termijnen dienen echter zo 

nauwkeurig, duidelijk en voorzienbaar dienen te zijn, dat de particulier zijn rechten en plichten 

kan kennen. Na jurisprudentieonderzoek moet ik concluderen dat dat thans niet het geval is. 

Doordat in de rechtspraak een wisselende invulling wordt gegeven aan de voldoende mate 

                                                 
430 Behoudens Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. 
Bergevoet, r.o. 4.19. 
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van proactiviteit van de klager, is het hem niet duidelijk wanneer hij zijn recht verwerkt. Om 

het recht op beroep veilig te stellen, vindt de ene rechter het genoeg als een inschrijver tijdens 

de aanbestedingsprocedure vragen heeft gesteld, terwijl een ander dit niet genoeg vindt 

omdat er had moeten worden doorgevraagd. Weer andere rechters vinden dat er voor 

inschrijving een kort geding moet zijn aangespannen. Over de verantwoordelijkheid van de 

aanbestedingsstukken is de rechtspraak eveneens niet eensluidend. Waar de ene rechter 

oordeelt dat het op de weg van de aanbestedende dienst ligt om te zorgen voor een 

beschrijving die niet voor meerderlei uitleg vatbaar is, betoogt de andere rechter een 

“medeverantwoordelijkheid” voor de inschrijver om de stukken voldoende duidelijk, precies 

en ondubbelzinnig te doen zijn. Na toetsing van de gezichtspunten bij beoordeling van de 

ongeschreven klachtplicht aan het Unierechtelijk kader, kom ik tot de conclusie dat er noch 

formeel wettelijke regels hieromtrent zijn en noch sprake is van gevestigde rechtspraak. Het 

ontbreekt aan voorzienbaarheid. Jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt onjuist 

geïnterpreteerd en toegepast. In de rechtspraak gehanteerde gezichtspunten worden niet 

eensluidend ingevuld. Hierdoor is er beperking van Unierecht op basis van rechtspraak, maar 

niet op basis van gevestigde rechtspraak. Indien consequent het leerstuk van de 

rechtsverwerking, ingekleurd met duidelijke en eensluidende criteria voor 

aanbestedingssituaties in gevestigde rechtspraak, zou worden toegepast bij klachten in 

aanbestedingsprocedures, kan dit mijns inziens voldoen. Ik constateer dat in de rechtspraak 

steeds vaker gebruik wordt gemaakt van contractuele clausules. Indien ik het gebruik ervan 

aan het Unierecht toets, constateer ik dat het opnemen van een contractuele clausule in de 

aanbestedingsstukken nergens in het Unierecht expliciet wordt verboden, echter wordt het 

ook nergens expliciet toegestaan. De inhoud van de contractuele clausule kan voor iedere 

aanbesteding anders zijn en kan ik dus niet (in algemene zin) toetsen aan het Unierecht. 

Nederlandse rechters lijken bij aanwezigheid van een contractuele clausule, naar de vorm 

lijken te kijken – namelijk een privaatrechtelijke overeenstemming – en dan vaak niet 

inhoudelijk lijken te toetsen. Mijns inziens dient de inhoud wel degelijk te worden getoetst en 

is een contractuele clausule enkel geoorloofd indien de inhoud ervan in overeenstemming is 

met het Unierecht. Ten slotte heb ik in dit hoofdstuk de huidige rechtspraktijk getoetst aan de 

algemene rechtsbeginselen. Het rechtszekerheidsbeginsel wordt met betrekking tot 

aanbestedingszaken in de Nederlandse rechtspraak overduidelijk geschonden. Het leerstuk 

van de rechtsverwerking is een algemeen leerstuk en behelst een open norm die niet telkens 

op dezelfde manier wordt ingekleurd. Het gelijkheidsbeginsel is voornamelijk van toepassing 

op de behandeling van inschrijvers door aanbestedende diensten. Het 

gelijkwaardigheidsbeginsel – dat een uitwerking is van het gelijkheidsbeginsel – is wel relevant 

voor de rechtspraak. Dit beginsel wordt mijns inziens geschonden indien voor nationale 

aanbestedingen het leerstuk van de rechtsverwerking als grondslag voor een klachtplicht 

wordt gebruikt en voor Europese aanbestedingen (de strengere regels van) het Grossmann-

arrest. Het effectiviteitsbeginsel wordt in Nederland geschonden indien door de rechter wordt 

geoordeeld dat een klager te laat is indien hij de aanbestedende dienst niet vóór inschrijven 

in rechte betrekt. Een aanbestedende dienst kan ook op andere (minder verregaande en 

kostbare) manieren op de hoogte worden gebracht van een klacht door de klager. Al met al 

dient de invulling van open normen in aanbestedingsprocedures door een rechter consequent 

te gebeuren en daar schort het momenteel aan in de rechtspraak. Op dit moment wordt mijns 

inziens niet voldaan aan het Unierecht. Voor deze conclusie geeft de doorslag dat niet wordt 

voldaan aan de vereisten uit het Uniplex-arrest. Lidstaten zijn verplicht een termijnregeling in 



85 
 

te voeren die zo nauwkeurig, duidelijk en voorzienbaar is, dat de particulier zijn rechten en 

plichten kan kennen.431 Dat is op dit moment niet het geval. Er is mijns inziens thans geen 

doeltreffend beroep mogelijk en er ontstaat rechtsonzekerheid doordat rechters wisselend 

oordelen over de invulling van de klachtplicht, met name over de proactieve houding van de 

inschrijver. Er wordt daarmee mijns inziens niet voldaan aan artikel 1 lid 1 van de 

rechtsbeschermingsrichtlijn en aan het rechtszekerheidsbeginsel. Daarbij wil ik benadrukken 

dat er mijns inziens vooral sprake is van strijd met Unierecht vanwege deze onzekerheid en 

wisselende rechtspraak. De meeste beperkingen die in hoofdstuk 3 in nationale rechtspraak 

worden gesteld, leveren naar mijn mening geen strijd op met Unierecht.  

                                                 
431 Zie HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 39 met verwijzing naar HvJ EG 30 
mei 1991, C-361/88, ECLI:EU:C:1991:224 (Commissie/Duitsland), r.o. 24 en HvJ EG 7 november 1996, C-
221/94, ECLI:EU:C:1996:424 (Commissie/Luxemburg), r.o. 22. 
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HOOFDSTUK 5: AANBEVELINGEN 

§ 5.1 Inleiding 
Uit het vorige hoofdstuk volgt dat de (toepassing van) de Nederlandse klachtplicht in 

aanbestedingsprocedures momenteel niet in lijn is met het Unierecht. Dat wil zeggen: vooral 

vanwege het ontbreken van formeel wettelijke regelgeving en wisselende rechtspraak weet 

een rechtzoekende niet wat van hem wordt verwacht en wanneer hij precies zijn rechten 

verwerkt. Nu ik in hoofdstuk 4 heb geconstateerd waar thans de pijnpunten liggen, zal ik in 

dit hoofdstuk mijn aanbevelingen uiteenzetten. Ik zal de punten van verbetering bespreken, 

waarbij mijns inziens voorop staat dat:  

 

• Een klager zijn plicht moet kunnen kennen 

• Er gezorgd dient te worden voor eensluidendheid in rechtspraak 

• Er een effectieve klachtplicht met doelmatige rechtsbescherming wordt ingevoerd 

§ 5.2 Overwegingen en aanbevelingen 

§ 5.2.1 Klager moet zijn plicht kunnen kennen 

Een klager moet zijn plicht kunnen kennen. Hij heeft behoefte aan duidelijkheid en 

rechtszekerheid. Onderstaande maatregelen kunnen dit mijns inziens bewerkstelligen.  

 

Reguleren versus niet-reguleren 

De Nederlandse klachtplicht dient naar mijn mening te worden gereguleerd. Uit hoofdstuk 4 

is gebleken dat het op dit moment ontbreekt aan duidelijkheid, rechtsgelijkheid en 

rechtszekerheid. Na onderzoek concludeer ik dat de huidige Nederlandse klachtplicht is als 

een stuurloos schip: zonder ingrijpen is het niet te voorzien welke kant het opgaat. Er dient 

sturing aan te worden gegeven. Ik verwacht dat de huidige situatie in de rechtspraak bij niet-

regulering onverminderd door zal gaan. Unierechtelijk is vereist dat beperkingen met 

betrekking tot toegang tot beroepsprocedures dienen te worden gesteld in formele wetgeving 

of gevestigde rechtspraak. Het zou dus wenselijk zijn als het Hof van Justitie of de Hoge Raad 

zich over de Nederlandse situatie uitlaten en een duidelijk kader scheppen.432 Zij zijn immers 

gezaghebbende instanties. Er zijn mij echter geen signalen bekend dat dit op korte termijn 

gebeurt. Daarom pleit ik voor vastlegging in een formele wet. Mijns inziens behelst formele 

wetgeving en de totstandkoming daarvan de meeste waarborgen voor een klager. Dit heeft 

te maken met het proces van totstandkoming en de in Nederland aanwezige 

machtenscheiding tussen wetgevende macht, rechtsprekende macht en uitvoerende macht. 

Er zijn mijns inziens kanttekeningen te plaatsen indien beperkingen voor de toegang tot 

beroepsprocedures niet door de wetgever worden gesteld, maar door een (lagere) rechter. 

Zo ligt wisselende rechtspraak op de loer. In rechtspraak ontwikkelde regels zijn vaak nimmer 

zo eenduidig als een formele wet, terwijl iedere rechter in Nederland dezelfde regels dient te 

hanteren zodat gelijke gevallen, gelijk behandeld worden. Wisselende rechtspraak zorgt voor 

rechtsonzekerheid. Wat is de achterliggende gedachte van de wetgever om deze beperkende 

voorwaarden niet formeel wettelijk vast te leggen?433 Is er sprake van een omissie? Of is er 

                                                 
432 Dit zou wellicht een aanzet vormen tot “gevestigde rechtspraak”.  
433 Dit in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, zie bijvoorbeeld HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, 
ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex), r.o. 6. 
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een achterliggende reden waarom het niet wenselijk is beperkingen aan te brengen in de 

toegang tot beroepsprocedures? De antwoorden heb ik na grondig onderzoek niet kunnen 

vinden, maar ik heb ook geen signalen gezien die erop duiden dat de wetgever het in dit geval 

aan de (individuele) rechter laat om de antwoorden voor de wetgever “in te vullen”. Door 

reguleren kunnen regels worden ingevoerd die voldoen aan de Unierechtelijke vereisten. 

Hiermee kan onder meer worden voorzien in rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 

  

Algemene regeling versus specifieke regeling 

Het algemene leerstuk van de rechtsverwerking codificeren zie ik in verband met de vereiste 

bruikbaarheid en rechtszekerheid niet voor me. Het leerstuk van de rechtsverwerking behelst 

namelijk een open norm. Gezichtspunten zijn nodig om deze norm verder in te kleuren. In de 

huidige rechtspraak hebben zich dergelijke gezichtspunten ontwikkeld. Niettemin worden 

deze thans wisselend ingevuld. Regievoering door een hoge rechter kan hier verandering 

inbrengen. Er kan echter ook verandering in worden gebracht door middel van het creëren 

van een specifieke regeling in formele wetgeving, waarin gezichtspunten worden opgenomen. 

Een dergelijke specifieke regeling kan geheel worden toegespitst op 

aanbestedingsprocedures. Deze regeling kan een uitwerking zijn van het leerstuk van de 

rechtsverwerking, waarbij de open norm wordt ingevuld met gezichtspunten die van belang 

zijn bij de klachtplicht in aanbestedingszaken. Hierbij denk ik aan duidelijke termijnen en 

invulling van de vereiste proactiviteit van een klager.  

 

Burgerlijk Wetboek versus Aanbestedingswet 

In het Burgerlijk Wetboek zijn reeds toepassingen van het leerstuk van de rechtsverwerking 

gecodificeerd, zie bijvoorbeeld art. 6:89 BW en art. 7:23 BW.434 Een toepassing specifiek 

geënt op aanbestedingsprocedures lijkt mij dan ook niet ondenkbaar. In het geval van art. 

6:89 BW en art. 7:23 BW is alle regelgeving dienaangaande dat onderwerp opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek en niet in een aparte wet. Omdat alle aanbestedingsregelgeving wel is 

vastgelegd in een aparte wet (de Aanbestedingswet) en het Burgerlijk Wetboek geen 

specifieke aanbestedingsregelgeving bevat, verdient het mijns inziens de voorkeur een 

klachtplicht te codificeren in de Aanbestedingswet.    

 

Eén regeling voor alle aanbestedingsprocedures 

In de huidige rechtspraak bestaat onduidelijkheid omtrent rechtsverwerking in nationale en 

Europese aanbestedingsprocedures. De rechtsbeschermingsrichtlijn geldt niet ten aanzien 

van nationale aanbestedingsprocedures en uit de praktijk blijkt dat er onduidelijkheid heerst 

of rechtspraak van het Hof van Justitie van toepassing is op nationale 

aanbestedingsprocedures. In Europese aanbestedingsprocedures worden thans het leerstuk 

van de rechtsverwerking en rechtsverwerking naar aanleiding van het Grossmann-arrest door 

elkaar gebruikt bij honorering van een klachtplicht. Buiten dat dit mijns inziens niet correct is, 

ondermijnt dit ook de rechtszekerheid. Daarom pleit ik voor één regeling. Dit zal ook de 

gelijkwaardigheid ten goede komen. Immers, uit de praktijk blijkt dat voor Europese 

aanbestedingsprocedures op grond van het Grossmann-arrest strengere regels worden 

                                                 
434 Tjittes 2013, p. 10. 
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toegepast dan voor nationale en Europese aanbestedingen op basis van het leerstuk van de 

rechtsverwerking.  

 

Dwingend recht 

Voor een klachtplicht in aanbestedingsrecht dienen mijns inziens regels te worden gemaakt 

van dwingend recht, zodat hier niet van kan worden afgeweken. Afwijken van gestelde regels 

is vanuit het oogpunt van rechtsbescherming, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, niet 

gewenst. Zodra afwijking mogelijk wordt, kunnen immers rechten van de klager worden 

ingeperkt. Hooguit kan afwijking mogelijk worden in het voordeel van de inschrijvers. In 

hoofdstuk 4 heb ik opgemerkt dat het maar de vraag is of een Grossmann-clausule 

Unierechtelijk legitiem is. Indien een klachtplicht met termijnen wettelijk zou worden 

vastgelegd, zal een Grossmann-clausule in de praktijk niet meer nodig zijn omdat reeds 

wettelijk in klachttermijnen wordt voorzien. Om te voorkomen dat alsnog een dergelijke 

clausule wordt gebruikt om recht te omzeilen (ofwel: recht ontoelaatbaar in te perken), pleit ik 

voor een nieuw vast te leggen klachtplicht van dwingend recht. 

 

Klachtenprocedure 

 

Ook het introduceren van een klachtenprocedure waarin in fases kan worden geklaagd kan 

mijns inziens bijdragen aan een betere kenbaarheid voor de inschrijver. Ik doel hiermee op 

een dergelijke klachtenprocedure zoals door Hebly en Heijnsbroek als “best practice” is 

geïntroduceerd in aanloop naar de International Public Procurement Conference van 2008.435 

Bij een interne klachtenprocedure kunnen klachten in de aanbestedingsprocedure 

rechtstreeks bij het betreffende bestuursorgaan worden ingediend. De snelheid is 

gegarandeerd omdat op grond van de wet binnen een termijn van zes weken dienen te 

antwoorden. Daarnaast is een interne klachtprocedure doelmatig omdat beslissingen in de 

klachtenprocedure over het algemeen worden nageleefd door het bestuursorgaan.436 Een 

klachtenprocedure kan worden opgedeeld in een aantal fases. Hebly & Heijnsbroek bepleiten 

in hun voorstel een klachtenprocedure bestaande uit vier fases, waarbij geklaagd kan worden 

(1) bij de publicatie van de aankondiging van de aanbestedingsopdracht, (2) naar aanleiding 

van het selectiebesluit, (3) bij het verstrekken van de aanbestedingsstukken en (4) over het 

gunningsbesluit. De datum tot wanneer per fase kan worden geklaagd, kan worden vermeld 

in de aanbestedingsdocumenten. Klachten in de specifieke fase mogen alleen kwesties 

betreffen die niet in een eerder stadium hadden kunnen worden aangekaart. Dit komt de 

rechtszekerheid ten goede. Doordat de aanbestedingsprocedure in fases wordt verdeeld, 

worden termijnen om te klagen afgebakend en weten partijen waar zij aan toe zijn. Eventuele 

onrechtmatigheden zullen (en moeten) eerder aan het licht worden gebracht. Overigens kan 

indien wordt geklaagd, eerst op een informele manier tot een oplossing worden gekomen. Als 

dit niet lukt, dient het bestuursorgaan gemotiveerd op de klacht te beslissen. Indien nodig, 

kan alsnog een kort geding worden gestart.  

Naast dat een dergelijke klachtenprocedure de kenbaarheid van de klachtplicht bevordert, 

zijn er nog een aantal voordelen. De drempel om een klacht via een klachtenprocedure in te 

dienen is lager dan om een rechtszaak aan te spannen. Als een klager een rechtszaak tegen 

                                                 
435 Hebly & Heijnsbroek, TA 2008/05, p. 418-427. 
436 Hebly & Heijnsbroek, TA 2008/05, p. 423. 
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de aanbestedende dienst aanspant, zet hij daarmee de verhoudingen op scherp en de goede 

relatie op het spel.437 Door eerst via een klachtenprocedure bij hem aan de bel te trekken, 

wordt gekozen voor de minder formele en minder kostbare weg. Het voeren van een kort 

geding brengt immers voor beide partijen aanzienlijke kosten (griffierecht, advocaatkosten) 

met zich. Door de klacht te behandelen in een klachtenprocedure in plaats van een kort 

geding wordt een inschrijver niet op kosten gejaagd terwijl nog geen enkele zekerheid bestaat 

of hij überhaupt kans maakt op gunning van de opdracht. 

Een dergelijke klachtenregeling zou mijns inziens geïncorporeerd kunnen worden in 

het nationale recht. Zo ontstaat er één klachtenregeling. Het leerstuk van de rechtsverwerking 

en het gros van de in de rechtspraak ontwikkelde gezichtspunten worden met een dergelijke 

klachtenregeling overbodig bij klachten in aanbestedingsprocedures. Als je maar klaagt in de 

juiste fase, ben je als klager altijd ontvankelijk in de procedure en zal je klacht inhoudelijk 

worden getoetst. De termijn is bij een klachtenregeling duidelijk en hoeft niet meer te worden 

vastgesteld naar aanleiding van onder meer de proactiviteit van de klager. Er kan hooguit nog 

discussie ontstaan omtrent ontvankelijkheid indien een (door de klager gepretendeerde) 

aanbestedingsfout in een later stadium aan het licht komt dan in de fase waarin had moeten 

worden geklaagd. 

 

Contractuele clausule 

Zoals ik eerder in deze paragraaf al heb betoogd, moet een klager zijn plicht kunnen kennen. 

Hij heeft behoefte aan duidelijkheid en rechtszekerheid. De aanwezigheid van een 

contractuele klachtclausule zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid, maar kan 

desondanks de rechten van de inschrijver (ontoelaatbaar) inperken. Uit § 4.5 blijkt dat in het 

Unierecht nergens is uitgemaakt dat het opnemen van een contractuele klachtclausule in de 

aanbestedingsstukken is toegestaan, echter ook niet dat dit is verboden. Enerzijds vind ik het 

opnemen van een contractuele clausule aanvaardbaar. Het is immers privaatrechtelijk 

legitiem om een klachtplicht af te leiden uit een in de aanbestedingsstukken opgenomen 

contractuele clausule. De clausule is namelijk tot stand gekomen door aanbod (van de 

aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken) en aanvaarding (door de ondernemer die 

inschrijft op de opdracht).438 Afspraken staan duidelijk op papier en pacta sunt servanda. 

Zeker in de huidige rechtspraktijk waar sprake is van rechtsonzekerheid, biedt het gebruik 

van contractuele clausules uitkomst. Partijen weten dan waar ze aan toe zijn. Anderzijds vind 

ik het bezwaarlijk dat de clausule in de praktijk door de aanbestedende dienst eenzijdig wordt 

opgelegd. Want heeft de ondernemer eigenlijk wel een keuze? In de praktijk staat hij “met zijn 

rug tegen de muur”. Hij heeft immers concurrentie te dulden en onderhandelen over de 

clausule is nimmer aan de orde. De aanbestedende dienst bepaalt. Indien de ondernemer niet 

akkoord gaat met een dergelijke clausule in de aanbestedingsstukken, wordt zijn inschrijving 

ter zijde gelegd en maakt hij geen kans (meer) op de aanbestedingsopdracht. Er zit niets 

anders op dan de voorwaarden “te slikken”. Indien de regels correct en binnen de grenzen 

van het aanbestedingsrecht zijn geformuleerd, levert dit geen schending op. Het gevaar is 

echter dat een clausule dusdanig kan worden geformuleerd dat er wél strijd is met de regels 

van aanbestedingsrecht. Privaatrechtelijke omzeiling van rechtsregels vind ik niet wenselijk. 

                                                 
437 In § 5.2.3 zal ik hier nader op ingaan.   
438 Zie ook § 3.2.4 en Jansen 2009, p. 40 e.v.  
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De betreffende clausule zou proportioneel en rechtmatig moeten zijn. 439  In zijn totaliteit 

bezien, acht ik het gebruik van contractuele klachtclausules niet wenselijk. Vrijheid kan hierin 

immers worden misbruikt en het gevaar is dat de inhoud van de clausule doorschiet naar het 

ontoelaatbare. Daarnaast kunnen bij het gebruik van rechtsverwerkingsclausules grote 

verschillen ontstaan tussen rechtsverwerking van de ondernemer in de ene 

aanbestedingsprocedure en in de andere. Naar mijn mening blijft het uitgangspunt dat de 

lidstaten de regels goed op orde dienen te hebben zodat gegadigden voldoende 

rechtsbescherming wordt geboden. Dit “gat” moet mijns inziens niet worden gedicht met een 

privaatrechtelijke oplossing als een contractuele clausule. Dat gebruik wordt gemaakt van 

contractuele rechtsverwerkingsclausules betekent mijns inziens dat thans het recht niet 

voldoende voorziet in duidelijke regels voor rechtsverwerking in aanbestedingsprocedures. 

Indien er (duidelijke) nationale wetgeving hieromtrent zou zijn, is een contractuele 

rechtsverwerkingsclausule immers overbodig. 

 

§ 5.2.2 Zorgen voor eensluidendheid in rechtspraak 

Uit hoofdstuk 3 volgt dat thans in de rechtspraak wisselend invulling wordt gegeven aan 

gezichtspunten omtrent de klachtplicht. Zo wordt onder meer verschillend gedacht over 

wanneer een inschrijver “voldoende proactief” is. Om Unierecht te waarborgen, dient er 

gezorgd te worden voor een eenduidige lijn in de rechtspraak. Dit kan worden bewerkstelligd 

door duidelijke regelgeving of centrale regievoering in de rechtspraak. Ook specialisatie kan 

hieraan bijdragen. In dit kader is van belang dat de complexiteit van de ingediende klachten 

bij de Commissie van Aanbestedingsexperts is toegenomen.440 

 

Aanbestedingskamer 

Omdat ook volgens de Regieraad Bouw en het Innovatieplatform (het functioneren van) de 

rechtsbescherming aandacht behoeft, heeft het Innovatieplatform voorgesteld om bij twee of 

drie rechtbanken een aanbestedingskamer te creëren.441 Ook in de literatuur is gesuggereerd 

een afzonderlijke aanbestedingskamer in te stellen.442 Het voordeel van het instellen van één 

of meerdere aanbestedingskamers is dat er geconcentreerde deskundigheid ontstaat 

waardoor ook meer rechtszekerheid voor partijen. Geconcentreerde deskundigheid zal 

namelijk bijdragen aan eenduidigheid in de rechtspraak. Een nadeel van het concentreren van 

deskundigheid is de fysieke afstand naar de desbetreffende aanbestedingskamer. Echter, 

anno 2019 is Nederland mijns inziens dermate bereisbaar dat ik hier geen problemen voorzie. 

Daarnaast dient er enkel naar de desbetreffende aanbestedingskamer te worden gereisd voor 

de kort geding zitting. De overige communicatie gaat per post en/of e-mail. In het verleden is 

in de literatuur wel de vraag gesteld of het aantal aanbestedingsgeschillen voldoende kritische 

                                                 
439 Naar het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts ontneemt een contractuele 
rechtsverwerkingsclausule een inschrijver niet het recht om na het indienen van een inschrijving alsnog een kort 
geding aanhangig te maken, al is het maar om deze bepaling op rechtmatigheid te laten toetsen. Zie CvAE 6 
april 2017, advies 405, JAAN 2017/241. 
440 Dit blijkt uit de jaarrapportage 2017-2018 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, p. 5, te raadplegen 
via 
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/afbeelding
en/periodieke_rapportage_van_de_commissie_van_aanbestedingsexperts_14-05-2018_1_maart_2017_-
_1_maart_2018.pdf. 
441 Kamerstukken II 2005/06, 30501, 3, p. 20.  
442 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 109. 
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massa vertegenwoordigt om instelling van een speciale kamer te rechtvaardigen.443 Uit het 

feit dat inmiddels in 2013 de Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door de 

Minister, volgt mijns inziens een aanwijzing dat het antwoord op de vraag positief is.444 Hier is 

dan wel niet sprake van een speciale kamer, maar dat de Commissie van 

Aanbestedingsexperts succesvol is, blijkt wel uit het feit dat in 5 jaar tijd 407 klachten zijn 

ingediend en 238 adviezen zijn uitgebracht.445 Betoogd kan dus worden dat er reeds een 

kundige instantie bestaat, namelijk de Commissie van Aanbestedingsexperts, en dat het 

oprichten van aanbestedingskamers onnodig is. De adviezen van de Commissie zijn – in 

tegenstelling tot uitspraken van een rechter of aanbestedingskamer – echter niet bindend. 

  

Bindende uitspraken door Commissie van Aanbestedingsexperts 

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft tot doel om snel, zorgvuldig en 

laagdrempelige aanbestedingsklachten te behandelen en daarmee bij te dragen aan het 

oplossen van conflicten/onregelmatigheden/onjuistheden. 446  Daarnaast wil de Commissie 

van Aanbestedingsexperts leereffecten teweegbrengen bij ondernemingen en 

aanbestedende diensten.447 De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn 

niet bindend. Naar mijn mening is dit niet bevredigend omdat de leden van deze Commissie 

experts zijn op het gebied van aanbestedingsrecht, terwijl een rechter (die wel bindende 

uitspraken doet) vaak niet over deze specifieke kennis beschikt. Doordat de Commissie van 

Aanbestedingsexperts bestaat uit experts, maakt dat gezaghebbende adviezen worden 

gegeven. 448  Aanbestedende diensten kunnen deze adviezen daarom niet ongemotiveerd 

naast zich neerleggen. 449  Echter, uit een rapport van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts blijkt dat in het jaar 2017-2018 in 5 van de 8 gevallen waarin een klacht 

(gedeeltelijk) gegrond is verklaard en er kritieke termijnen speelden, de aanbestedende dienst 

het advies naast zich neer heeft gelegd.450 451  

Indien de Commissie van Aanbestedingsexperts bindende uitspraken zou kunnen 

doen, is dit vergelijkbaar met een aanbestedingskamer, namelijk: al het specialisme op het 

gebied van aanbestedingsrecht onder één dak. Omdat de Commissie van 

Aanbestedingsexperts een reeds bestaande instantie is, lijkt het mij vanuit het oogpunt van 

efficiëntie en kostenbesparing, gunstiger deze bindende uitspraken te laten doen dan om een 

geheel nieuwe aanbestedingskamer op te richten. Zij hebben de expertise immers al in huis.   

                                                 
443 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 111. 
444 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, Stcrt. 2013, 6182. Zie art. 4.27 Aw. 
445 Juni 2018, zie Kühler, TA 2018/4, p. 14. 
446 Toelichting op Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, Stcrt. 2013, 6182. 
447 Kühler, TA 2018/4, p. 13. 
448 Wagemakers & Van Loenen-De Wild, BR 2016/15, p. 90 en Kühler, TA 2018/4, p. 13. 
449 Kamerstukken II 2010/11, 32440, nr. 10. 
450 Dit blijkt uit de jaarrapportage 2017-2018 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, p. 5, te raadplegen 
via 
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/afbeelding
en/periodieke_rapportage_van_de_commissie_van_aanbestedingsexperts_14-05-2018_1_maart_2017_-
_1_maart_2018.pdf. 
451 Overigens nemen de meeste rechters het door de Commissie van Aanbestedingsexperts gegeven advies wel 
ter harte. Tot en met eind 2015 bleken rechters in 6 van de 8 gevallen het advies van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts te hebben gevolgd. In deze gevallen had de klager eerst een advies van de Commissie 
van Aanbestedingsexperts verkregen en daarna een kort geding aanhangig gemaakt bij de civiele rechter, met 
verwijzing naar het (voor hem gunstige) advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zie Ommeren, van, 
Huisman & Jansen 2018, p. 196. 
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Casseren of een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie 

Op dit moment ontbreekt het aan centrale regievoering die ertoe bijdraagt dat de klachtplicht 

zich ontwikkelt met inachtneming van de Unierechtelijke kaders. Duidelijkheid inzake de 

klachtplicht kan worden verkregen door de band van eenmaking van het recht door een 

hogere rechter. Zodra de gelegenheid zich voordoet, dient mijns inziens dan ook gecasseerd 

te worden. De Hoge Raad draagt door het beantwoorden van rechtsvragen bij aan de 

ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming.452 De Hoge Raad kan hiermee voor 

rechtseenheid zorgen. Zodra de gelegenheid zich voordoet, kan ook een prejudiciële vraag 

worden gesteld aan het Hof van Justitie. Mijns inziens kan er een einde komen aan de 

rechtsonzekerheid die thans aan de orde is bij de klachtplicht in aanbestedingsprocedures, 

indien een hogere rechter duidelijkheid verschaft. 

 

§ 5.2.3 Een effectieve klachtplicht met doelmatige rechtsbescherming 

Er dient gezorgd te worden voor een effectieve klachtplicht met doelmatige 

rechtsbescherming. De klachtplicht dient aanvaardbare termijnen te bevatten en doelgericht 

te zijn. Zo bevordert “meeliften” onder meer deze doelgerichtheid. 

  

Termijn klagen 

Dat een wettelijke regeling met vervaltermijn dient te worden vastgelegd, werd in de literatuur 

al meerdere malen geopperd.453 Ook uit de rechtsbeschermingsrichtlijn kan worden afgeleid 

dat lidstaten verplicht zijn te voorzien in vervaltermijnen (vanwege de noodzaak de 

rechtszekerheid van overheidsbeslissingen na verloop van tijd te verzekeren). 454 

Dienaangaande benadruk ik dat het belangrijk is dat er een termijn gesteld wordt die kenbaar 

is. Uit hoofdstuk 3 en 4 blijkt wel dat het hier thans aan schort. Uit het Uniplex-arrest volgt 

dat het Hof van Justitie vereist dat een ondernemer zijn plicht moet kunnen kennen.455 Stel 

dus een termijn die kenbaar is. Hierbij adviseer ik om een redelijke termijn te stellen. Om zowel 

de doeltreffendheid als snelheid van de aanbestedingsprocedure niet te belemmeren, is het 

zaak een termijn te stellen die lang genoeg is om rechtsbescherming voor de inschrijver te 

garanderen en kort genoeg om de aanbestedingsprocedure snel en efficiënt te laten verlopen. 

De minimumtermijnen uit artikel 2 quater van de rechtsbeschermingsrichtlijn dienen hierbij in 

acht te worden genomen. De termijn dient op grond van het Uniplex-arrest nauwkeurig, 

duidelijk en voorzienbaar te zijn. Ten behoeve van de rechtszekerheid dient duidelijk te 

worden beschreven wanneer de termijn een aanvang neemt. 456  De klachtplicht kan pas 

beginnen te lopen vanaf de datum dat degene die de zaak bij de rechter wil starten, wist of 

behoorde te weten dat er sprake is van schending van aanbestedingsrecht, aangezien op 

grond van Unierecht effectief beroep moet kunnen worden ingesteld. 457  Termen als 

“onverwijld” behoren in de wettekst te worden vermeden.458 Er mogen in de wettekst geen 

                                                 
452 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-
Raad. 
453 Hebly & Wilman, BR 2009/72, p. 389. 
454 ’t Hart, BR 2009/174, p. 903. 
455 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex). 
456 HvJ EU 28 januari 2010, C-456/08, ECLI:EU:C:2010:46 (Commissie/Ierland). 
457 HvJ EU 28 januari 2010, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45 (Uniplex). 
458 HvJ EU 28 januari 2010, C-456/08, ECLI:EU:C:2010:46 (Commissie/Ierland). 
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discretionaire bevoegdheden aan de rechter worden toegekend op basis waarvan hij de 

termijn mag verlengen of verkorten, tenzij er kenbare criteria aan ten grondslag liggen.459 Mijns 

inziens zou een klachttermijn in een vorm kunnen worden gegoten zoals ik in § 5.2.1 heb 

besproken: er kan in meerdere fases worden geklaagd over de onregelmatigheden die in die 

betreffende fase aan het licht zijn gekomen. Voor tussentijdse beslissingen kan in de 

regelgeving een standstilltermijn (en vervaltermijn) worden opgenomen.460 Het codificeren van 

termijnen met betrekking tot een klachtplicht zal ten goede komen aan de rechtszekerheid en 

rechtsgelijkheid. Het opnemen van contractuele clausules hieromtrent wordt dan overbodig. 

  

Vastleggen van criteria, met name de voldoende proactieve houding voor een klager  

Uit de rechtspraak blijkt dat thans wisselende invulling wordt gegeven aan diverse criteria die 

bepalen of een inschrijver al dan niet ontvankelijk is in de beroepsprocedure. Dit ondermijnt 

de rechtszekerheid, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en doet hiermee afbreuk aan 

effectieve rechtsbescherming. Daarom dienen criteria mijns inziens te worden vastgelegd. Ik 

doel hiermee met name op het criterium van een voldoende proactieve houding van een 

klager. Hier dient een eenduidige invulling aan te worden gegeven. Daarbij kan eventueel 

onderscheid worden gemaakt tussen de kennis en kunde van een kleine ondernemer en een 

professionele inschrijver. Wat betreft inhoudelijke vereisten voor een proactieve houding pleit 

ik ervoor dat vragen van verduidelijkende aard, geen vragen zijn waarmee een beweerde 

schending kenbaar wordt gemaakt aan de aanbesteder.461 Dus niet vragen, maar klagen. 

Indien je als inschrijver ergens problemen mee hebt, dien je dit uit te spreken zodat de 

aanbestedende dienst hiervan op de hoogte is en wellicht kan anticiperen. Eventueel kan dit 

mijns inziens anoniem, zodat de inschrijver geen drempel ervaart bij het klagen. Dit zou in de 

praktijk mogelijk moeten zijn, aangezien op grond van het gelijkheidsbeginsel en de 

benodigde transparantie alle inschrijvers op de hoogte dienen te worden gesteld van de vraag 

en het antwoord van de aanbestedende dienst daarop. 462  Het zogenaamde “meeliften” 

bevordert naar mijn mening een effectieve en doeltreffende rechtsbescherming. Een vraag is 

immers gesteld of een klacht is immers geuit. Het is ongewenst om de toegang tot 

beroepsprocedures afhankelijk te stellen van wie de aanbestedende dienst op de 

desbetreffende schending heeft gewezen. Het zou zijn doel voorbijstreven als iedere vraag 

door iedere inschrijver afzonderlijk moet zijn gesteld of iedere klacht door iedere inschrijver 

afzonderlijk moet zijn geuit. Hoofdzaak is dat de aanbestedende dienst op de hoogte is en op 

de vraag of klacht kan anticiperen.463 

    

Verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsstukken 

Vandaag de dag wordt in de rechtspraak veel verantwoordelijkheid op het bordje van de 

inschrijver gelegd. Er wordt zelfs in gevallen gesproken over een “medeverantwoordelijkheid” 

                                                 
459 Steyger, NtEr 2010/6, p. 197. 
460 Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 13. 
461 Zie ook Ellian, TA 2012/5, p. 528. 
462 Dit kan bijvoorbeeld in de Nota van Inlichtingen. Zie ook Hebly & Heijnsbroek, TA 2008/05, p. 418. 
463 Indien er bij dit “anticiperen” sprake is van een wezenlijke wijziging door de aanbestedende dienst, zal de 
aanbestedingsprocedure opnieuw moeten. Dat reikt echter te ver om in deze scriptie verder te bespreken.  
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voor de aanbestedingsstukken. 464  Een medeverantwoordelijkheid voor de 

aanbestedingsstukken gaat mij te ver.465 De aanbestedende dienst dient te zorgen voor een 

duidelijke, precieze en ondubbelzinnige formulering van de aanbestedingsstukken.466 Mijns 

inziens blijft thans de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst voor de 

aanbestedingsstukken onderbelicht. De aanbestedende dienst heeft (1) de stukken 

opgesteld, heeft (2) hierbij wellicht bijstand gehad van een jurist en heeft (3) hier alle tijd voor 

gehad terwijl de inschrijver daarentegen in een kort tijdsbestek zijn inschrijving moet indienen. 

De primaire verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsdocumenten moet daarom bij de 

aanbestedende dienst rusten.467 Ik ben me ervan bewust dat dit reeds geldend recht is, maar 

zoals eerder betoogd lijkt de rechtspraak er bij tijd en wijle een ruimere invulling aan te geven. 

Mijns inziens moet de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst niet (gedeeltelijk) 

naar de inschrijver worden verlegd, ook niet door middel van een contractuele clausule. De 

verantwoordelijkheden voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijver dienen mijns 

inziens op basis van de criteria uit Succhi di Frutta te worden vastgelegd, in wetgeving of in 

een gedragscode. Dit zal de rechtsbescherming van de inschrijver ten goede komen omdat 

er geen verregaande verplichtingen en verantwoordelijkheden aan hem meer zullen worden 

opgelegd. 

  

Sympathiekere wijze van communiceren 

Ik erken dat in beginsel niet zonder meer kan worden gesteld, dat bij aanbestedingen sprake 

is van een machtspositie van de aanbesteder.468 Dit is namelijk afhankelijk van factoren, zoals 

hoeveel opdrachten er op de markt zijn, de aard en omvang van de opdracht en mate van 

concurrentie tussen ondernemers. Uit de praktijk blijkt echter dat de drempel voor een 

ondernemer om een gerechtelijke procedure te beginnen hoog is. Vanwege het risico 

sympathie bij de aanbestedende dienst te verliezen en daarmee zijn kansen op de opdracht 

te verspelen, denkt een ondernemer wel twee keer na voordat hij de aanbestedende dienst in 

rechte betrekt.469 Uit de praktijk blijkt dat het vaak voorkomt dat een ondernemer pas in een 

laat stadium van de aanbestedingsprocedure aan de bel trekt indien hij hier klachten over 

heeft. Een inschrijver zal eerder bereid zijn vragen te stellen en klachten te melden, indien hij 

zich geen zorgen hoeft te maken over verlies van sympathie. Partijen zullen vaak in de 

toekomst weer met elkaar samenwerken en hebben belang bij een goede verstandshouding. 

Een praktische oplossing waarmee een klager kan worden bewogen eerder zijn klachten te 

uiten, is wanneer op een sympathiekere wijze door de aanbestedende dienst wordt 

gecommuniceerd. 470  Hierbij kunnen aanbestedende diensten gegadigden in de 

                                                 
464 Vzr. Rb. Groningen 1 februari 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BV3104, JAAN 2012/47, r.o. 4.4 en Vzr. Rb. 
Groningen 12 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY3312, JAAN 2013/24, r.o. 4.3. Zie over deze laatste 
uitspraak ook Knoups, VGR 2013-1, p. 25-26. 
465 Zie ook § 4.4.3. 
466 HvJ EG 29 april 2004, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta), r.o. 111. 
467 Zie in dit kader ook de bijdrage van Heemskerk & Zwiers op pagina 5 van de Tender Nieuwsbrief van maart 
2008. 
468 Chao-Duivis & Kluitenberg 2013, p. 54. 
469 Dit probleem speelt niet alleen in Nederland: ook in Groot-Brittannië vrezen ondernemers hiermee kansen te 
verspelen, zie het Engelse rapport Wood Review ‘Investigating UK business experiences 
of competing for public contracts in other EU countries’ van november 2004 via 
http://www.ogc.gov.uk/documents/woodreview.pdf en Hebly & Heijnsbroek, TA 2008/05, p. 420.  
470 Zie in dit kader ook de “best practice” die door Van Nouhuys in de literatuur wordt bepleit. Van Nouhuys, TA 
2006/2, p. 57-63. 
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aanbestedingsdocumenten expliciet uitnodigen om vragen te stellen, waarbij kan worden 

gewezen op het feit dat nalaten van die uitnodiging gebruik te maken consequenties zal 

hebben voor hun eventuele aanspraken. 471  Thans wordt immers nog lang niet altijd een 

Grossmann-clausule opgenomen en als die wel wordt opgenomen, laat de wijze van 

communiceren nog wel eens te wensen over. Het moet gegadigden juist stimuleren om 

vragen te stellen, in plaats van af te schrikken. Indien de aanbestedende dienst de gegadigde 

expliciet uitnodigt om vragen te stellen, weet de gegadigde dat hij niet hoeft te vrezen voor 

het verliezen van sympathie, immers: de aanbestedende dienst stelt het juist op prijs. Hierbij 

dienen door de gegadigde zorgvuldige vragen te worden geformuleerd en de aanbestedende 

dienst dient zorgvuldig te antwoorden. Door beide partijen dient hier tijd en moeite in te 

worden gestopt. Ik verwacht dat er zo op een prettige, wellicht minder afstandelijke, wijze 

onderling wordt gecommuniceerd en geschillen gedeeltelijk kunnen worden voorkomen. Mijn 

advies is dan ook dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken de aanzet geeft 

om op een sympathiekere wijze te communiceren. Een en ander kan eventueel ook tot 

uitdrukking worden gebracht in een gedragscode.  

§ 5.3 Wat te doen bij (een vermoeden van) grove schending van 

aanbestedingsrecht? 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat thans in de rechtspraak een grote meerderheid van de rechters vindt 

dat een aanbestedingsprocedure waarbij fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht 

zijn geschonden, in stand kan blijven indien er door een inschrijver te laat is geklaagd. Enkele 

rechters overwegen dat er in dat geval geen sprake kan zijn van rechtsverwerking.472 In dit 

kader valt te bepleiten dat schendingen van het recht niet onomkeerbaar zouden mogen 

worden door een enkel tijdsverloop.473 Deze benaderwijze heb ik in § 3.3.9 besproken. Jansen 

bepleit in de literatuur dat een aanbestedingsprocedure niet verder mag gaan wanneer 

fundamentele rechten van aanbestedingsrecht zijn geschonden en daarbij niet alleen de 

belangen van de klager zijn aangetast, maar ook de belangen van andere inschrijvers in de 

knel zouden komen.474 De rechtbank Gelderland oordeelt soortgelijk in een zaak uit 2016.475 

Zij zijn echter veruit in de minderheid: vaak blijven onrechtmatige aanbestedingsprocedures 

in stand indien de klager te laat is met klagen.  

Ik wil deze problematiek in het kort van twee kanten belichten. Enerzijds ben ik van 

mening dat er niet al te lichtzinnig mag worden omgegaan met het feit dat aanbestedingsrecht 

door een aanbestedende dienst is geschonden. Het houden van een aanbesteding in strijd 

met wet- en regelgeving kwalificeert als onrechtmatige daad.476 Hij mag daar niet zomaar mee 

wegkomen.477 Een  hogere drempel voor het aannemen van rechtsverwerking kan hierin 

uitkomst bieden. Het resultaat is dat klachten over gepretendeerde schendingen van 

                                                 
471 Van Nouhuys baseert dit op het Grossmann-arrest, maar mijns inziens ligt het leerstuk van de 
rechtsverwerking hieraan ten grondslag.  
472 Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet. 
473 Zie ook noot bij CvAE 21 april 2015, advies 216, JAAN 2016/97 m.nt. L.C. van den Berg. 
474 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467, TBR 2009/175 m.nt. C.E.C. Jansen (Gemeente 
Roermond/Vissers-Ploegmakers), p. 872. 
475 Vzr. Rb. Gelderland 22 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1042, JAAN 2016/82 m.nt. J.W.A. Bergevoet, r.o. 
4.19. 
476 De aanbestedende dienst kan tot schadevergoeding worden veroordeeld, in ieder geval ten aanzien van de 
inschrijvingskosten. Zie Pijnacker Hordijk e.a. 2009, p. 645 e.v. 
477 Te betogen valt dat dit op een dergelijke wijze gesanctioneerd wordt, dat sprake is van een preventieve 
werking en de aanbestedende dienst al het mogelijke zal doen “de zaken op orde te hebben”.  
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aanbestedingsrecht vaker inhoudelijk worden getoetst. Dit komt de rechtsbescherming ten 

goede. Als de aanbestedende dienst zijn werk goed heeft gedaan, zal in de meeste gevallen 

de vordering op inhoudelijke gronden worden afgewezen. Indien een vordering wel wordt 

toegewezen, zal dat toe te rekenen zijn aan de aanbestedende dienst omdat hij onrechtmatig 

heeft gehandeld. Anderzijds ben ik me ervan bewust dat je schendingen nooit geheel kunt 

voorkomen. Het is onwenselijk als een inschrijver tot in de lengte van dagen kan klagen over 

aanbestedingsfouten. Hiermee wordt de rechtszekerheid ondermijnt. De aanbestedende 

dienst, de inschrijvers en met name de winnaar hebben er allen belang bij dat er snel en 

definitief een einde aan de aanbestedingsprocedure komt. Het lijkt mij niet wenselijk dat er – 

zelfs na definitieve gunning – naar fouten wordt “gezocht” om zo de aanbestedingsprocedure 

onderuit te halen. Dit is mijns inziens in strijd met het effectiviteitsbeginsel. Het is in het belang 

van alle betrokken partijen dat de aanbestedingsprocedure snel en doeltreffend verloopt. In 

de literatuur wordt betoogd dat het niet zo mag zijn dat indien in een procedure slechts twee 

marginale fouten zijn gemaakt, terwijl op een honderdtal punten niets is aan te merken, de 

hele procedure onderuit gaat. 478  Bepleit wordt dat dat vanuit het oogpunt van efficiënt 

middelengebruik een onwenselijke situatie is. Hoe dan ook valt voor beide standpunten iets 

te zeggen: het kunnen repareren van schendingen van aanbestedingsrecht versus een snelle 

en doeltreffende aanbestedingsprocedure waar rechtszekerheid de boventoon voert. Hier 

dient een balans in te worden gevonden. Zoals betoogd, kunnen mijns inziens grove 

schendingen van aanbestedingsrecht niet geheel worden voorkomen, maar kunnen ze mijns 

inziens wel eerder worden geconstateerd. Ook kan het onbevredigende gevoel dat thans 

heerst indien een aanbestedingsprocedure in stand blijft waarbij grove schending heeft 

plaatsgevonden, gedeeltelijk worden weggenomen. Daarvoor is naar mijn mening allereerst 

formele wetgeving of centrale regievoering door de Hoge Raad of het Hof van Justitie 

noodzakelijk. Het is een inschrijver dan immers kenbaar wanneer hij zijn rechten verwerkt. 

Met alleen duidelijke wetgeving, los je echter niet het probleem op dat een inschrijver in de 

voorfase geen kritische vragen durft te stellen vanwege het verliezen van sympathie bij de 

aanbestedende dienst. 479  Ten tweede pleit ik voor een sympathiekere wijze van 

communiceren, zoals besproken in de vorige paragraaf. Dit zal bijdragen aan een beter 

eindresultaat. Kritische vragen zullen eerder worden gesteld en schendingen van 

aanbestedingsrecht door de aanbestedende dienst komen eerder aan het licht. Al met al 

bepleit ik dat, indien er voor het stellen van kritische vragen voor de inschrijver geen 

“belemmering” meer is én het hem duidelijk is wanneer hij zijn rechten verwerkt, de situatie 

dat een onrechtmatige aanbestedingsprocedure in stand blijft, minder onbevredigend zal zijn 

dan thans het geval is. Ten slotte wil ik nog wijzen op het feit dat de 

rechtsbeschermingsrichtlijn niet in de weg staat aan de bevoegdheid van een 

beroepsinstantie om de aanbestedingsprocedure ambtshalve te toetsen op eventuele 

gebreken.480 Hieromtrent zou in Nederlandse aanbestedingswetgeving een artikel kunnen 

worden opgenomen. 

                                                 
478 Zie de uitlatingen van prof. Arrowsmith van de University of Nottingham in het kader van de vierde 
lustrumviering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht via https://www.sdu.nl/content/art-
verslag-vierde-lustrumviering-van-de-nederlandse-vereniging-voor-aanbestedingsrecht. 
479 Zie ook § 5.2.3. 
480 HvJ EG 19 juni 2003, C-315/01, ECLI:EU:C:2003:360 (GAT/ÖSAG). Zie ook Hebly, De Boer & Wilman 2007, p. 
39. 
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§ 5.4 Tot slot      
Ik ben me ervan bewust dat de meeste opties die ik in voorgaande paragrafen heb 

aangedragen, niet van de een op de andere dag kunnen worden gerealiseerd. Zoals gezegd, 

gaat mijn voorkeur uit naar het vastleggen van een klachtplicht in een formele wet. Echter, is 

een wetgevingsproces tijdrovend. Thans zullen ondernemers daarom genoegen moeten 

nemen met de situatie hoe die nu is. Richting het einde van deze scriptie wil ik hen echter wel 

een advies meegeven om thans hun recht in aanbestedingsprocedures niet te verwerken. 

Inschrijvers, indien u voldaan wilt hebben aan de regels van het leerstuk van de 

rechtsverwerking, is het noodzakelijk dat u de aanbestedende dienst voor inschrijving 

kenbaar maakt dat u hem mogelijk in rechte zult betrekken. Hiermee behoudt u zich dus het 

recht voor en kan stilzitten u niet worden tegengeworpen. De aanbestedende dienst mocht 

verwachten dat u niet berust. 

§ 5.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik mijn aanbevelingen uiteengezet ten aanzien van de klachtplicht. Hierbij 

heb ik punten ter verbetering aangedragen. Een klager moet zijn plicht kunnen kennen. Een 

klager heeft behoefte aan duidelijkheid en rechtszekerheid. Dit kan mijns inziens worden 

bewerkstelligd door het reguleren. Ik verwacht dat de huidige situatie in de rechtspraak bij 

niet-regulering onverminderd door zal gaan. Hier kan mogelijkerwijs verandering in komen 

zodra het Hof van Justitie of de Hoge Raad zich over de Nederlandse situatie uitlaten en een 

duidelijk kader scheppen, maar of en wanneer dit gebeurt is onzeker. Regulering dient mijns 

inziens dan ook te gebeuren door middel van het creëren van formele wetgeving. Hierbij pleit 

ik voor een specifieke regeling waarin gezichtspunten ten aanzien van 

aanbestedingsprocedures worden opgenomen. Hierbij denk ik met name aan het vastleggen 

van specifieke regels omtrent klachttermijnen en een invulling van de vereiste proactiviteit van 

de klager. De Aanbestedingswet is daarvoor de uitgewezen plaats, aangezien hierin 

specifieke aanbestedingsregelgeving is vastgelegd. Ik pleit daarbij voor één en dezelfde 

regeling in nationale en Europese aanbestedingsprocedures. Dit voorkomt onduidelijkheid en 

strijd met het gelijkwaardigheidsbeginsel. Formele wetgeving omtrent de klachtplicht dient 

mijns inziens van dwingend recht te zijn. Zodra afwijking mogelijk wordt, kunnen immers 

rechten van de klager worden ingeperkt. Hooguit kan afwijking mogelijk worden in het 

voordeel van de inschrijvers. Op deze manier worden Grossmann-clausules overbodig, 

aangezien termijnen van dwingend recht formeel wettelijk zijn vastgelegd. Rechten van de 

klager kunnen niet meer met Grossmann-clausules worden omzeild c.q. ontoelaatbaar 

worden ingeperkt. Ten slotte heb ik nog de invoering van een klachtenprocedure waarin in 

fases kan worden geklaagd besproken als aanbeveling die bijdraagt aan een betere 

kenbaarheid voor de inschrijver. Bij een interne klachtenprocedure kunnen klachten in de 

aanbestedingsprocedure rechtstreeks bij het betreffende bestuursorgaan worden ingediend. 

De klachtenprocedure kan worden opgedeeld in een aantal fases en de datum tot wanneer 

per fase kan worden geklaagd, kan worden vermeld in de aanbestedingsdocumenten. 

Klachten in de specifieke fase mogen alleen kwesties betreffen die niet in een eerder stadium 

hadden kunnen worden aangekaart. Een dergelijke klachtenregeling bevordert de 

rechtszekerheid voor partijen. Eveneens is de drempel lager om een klacht via een 

klachtenprocedure in te dienen dan om een rechtszaak te starten en de kosten zijn lager. Een 

dergelijke klachtenregeling zou geïncorporeerd kunnen worden in het nationale recht zodat 

er één termijnregeling ontstaat. Een klager kent echter ook zijn plicht bij aanwezigheid van 



98 
 

een contractuele clausule. Een dergelijke clausule zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid 

maar kan desondanks de rechten van de inschrijver (ontoelaatbaar) inperken. Enerzijds acht 

ik het privaatrechtelijk toegestaan om een contractuele klachtclausule in de 

aanbestedingsstukken op te nemen. Anderzijds wordt een dergelijke clausule de inschrijver 

eenzijdig opgelegd. Hij moet wel met een dergelijke clausule akkoord gaan, anders wordt zijn 

inschrijving door de aanbestedende dienst terzijde gelegd. Het gevaar is dat een clausule 

dusdanig kan worden geformuleerd dat er strijd is met de regels van aanbestedingsrecht. 

Concluderend, acht ik het gebruik van contractuele klachtclausules niet wenselijk. Vrijheid 

kan hierin immers worden misbruikt en het gevaar is dat de inhoud van de clausule doorschiet 

naar het ontoelaatbare. Het uitgangspunt is dat de lidstaten de regels goed op orde dienen 

te hebben zodat gegadigden voldoende rechtsbescherming wordt geboden. Dit “gat” moet 

mijns inziens niet worden gedicht met een privaatrechtelijke oplossing als een contractuele 

clausule. Formeel-wettelijk kunnen regels op orde worden gebracht, maar ook door middel 

van eensluidendheid in de rechtspraak. Thans wordt in de rechtspraak wisselend invulling 

gegeven aan criteria omtrent de klachtplicht. Om Unierecht te waarborgen, dient er gezorgd 

te worden voor een eenduidige lijn in de rechtspraak. Dit kan worden bewerkstelligd door 

duidelijke regelgeving of centrale regievoering in de rechtspraak. Ook specialisatie kan 

hieraan bijdragen. Hiervoor heb ik in dit hoofdstuk een aantal opties aangedragen. Zo kan er 

een aanbestedingskamer worden ingevoerd zodat er geconcentreerde deskundigheid 

ontstaat waardoor ook meer rechtszekerheid voor partijen. Geconcentreerde deskundigheid 

zal namelijk bijdragen aan eenduidigheid in de rechtspraak. Betoogd kan worden dat er reeds 

een kundige instantie bestaat, namelijk de Commissie van Aanbestedingsexperts. Echter, zijn 

– in tegenstelling tot uitspraken van een rechter of aanbestedingskamer – de adviezen van de 

Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend. Mijns inziens kan daarom ook worden 

gekozen voor bindende adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zij hebben 

de kennis en kunde namelijk al in huis en dit zal meer eensluidendheid in de rechtspraak 

bevorderen. Aangezien het een reeds bestaande instantie is, lijkt het mij vanuit het oogpunt 

van efficiëntie en kostenbesparing, gunstiger de Commissie van Aanbestedingsexperts 

bindende uitspraken te laten doen dan om een geheel nieuwe aanbestedingskamer op te 

richten. Wat ten slotte voor meer eensluidendheid in de rechtspraak zal zorgen is centrale 

regievoering. Hierdoor kan de klachtplicht zich ontwikkelen met inachtneming van de 

Unierechtelijke kaders. Wenselijk is mijns inziens dat er – zodra de gelegenheid zich voordoet 

– gecasseerd wordt en/of een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof van Justitie om 

duidelijkheid te verkrijgen. Zodra een hogere rechter zich over de kwestie uitlaat, kan er een 

einde komen aan de rechtsonzekerheid die thans aan de orde is bij de klachtplicht in 

aanbestedingsprocedures. In de vorige paragrafen heb ik tevens bepleit dat er gezorgd dient 

te worden voor een effectieve klachtplicht met doelmatige rechtsbescherming. Mijns inziens 

dienen er daarom termijnen voor klagen te worden gesteld die kenbaar zijn. Om zowel de 

doeltreffendheid als snelheid van de aanbestedingsprocedure niet te belemmeren, is het zaak 

een termijn te stellen die lang genoeg is om rechtsbescherming voor de inschrijver te 

garanderen en kort genoeg om de aanbestedingsprocedure snel en efficiënt te laten verlopen. 

Hierbij dienen termen als “onverwijld” te worden vermeden en mogen geen discretionaire 

bevoegdheden aan de rechter worden toegekend op basis waarvan hij de termijn mag 

verlengen of verkorten, tenzij er kenbare criteria aan ten grondslag liggen. Het codificeren van 

termijnen met betrekking tot een klachtplicht zal ten goede komen aan de rechtszekerheid en 

rechtsgelijkheid. Daarnaast dient mijns inziens te worden vastgelegd wat precies wordt 



99 
 

bedoeld met de voldoende proactieve houding van de klager aangezien hier thans in de 

rechtspraak wisselende invulling aan wordt gegeven. Naar mijn mening is vragen geen klagen 

en dient een inschrijver (eventueel anoniem) uit te spreken als hij ergens problemen mee heeft 

zodat de aanbestedende dienst hiervan op de hoogte is en wellicht kan anticiperen. Meeliften 

zou moeten worden toegestaan aangezien het ongewenst is om de toegang tot 

beroepsprocedures afhankelijk te stellen van wie de aanbestedende dienst op de 

desbetreffende schending heeft gewezen. Het zou zijn doel voorbijstreven als iedere vraag 

door iedere inschrijver afzonderlijk moet zijn gesteld of iedere klacht door iedere inschrijver 

afzonderlijk moet zijn geuit. Voor een effectieve klachtplicht met doelmatige 

rechtsbescherming zijn eensluidende regels van belang met betrekking tot de 

verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsstukken. Het Succhi Di Frutta-arrest heeft hier 

duidelijkheid over verschaft, maar in de rechtspraktijk blijkt een grote verantwoordelijkheid op 

de schouders van de inschrijver te rusten. Zo gaat een medeverantwoordelijkheid mij te ver. 

De primaire verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsdocumenten moet bij de 

aanbestedende dienst rusten. Deze verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst moet 

niet (gedeeltelijk) naar de inschrijver worden verlegd, ook niet door middel van een 

contractuele clausule. Ik pleit voor vastlegging – in wetgeving of een gedragscode – van de 

verantwoordelijkheden op basis van de criteria uit Succhi di Frutta. Ten slotte heb ik in mijn 

aanbevelingen uiteengezet waarom ik denk dat een sympathiekere wijze van communiceren 

bijdraagt aan een betere werking van de klachtplicht in de praktijk. Een inschrijver zal eerder 

bereid zijn vragen te stellen en klachten te melden, indien hij zich geen zorgen hoeft te maken 

over verlies van sympathie. Een inschrijver zal eerder aan de bel trekken en geschillen kunnen 

vroegtijdig in de kiem worden gesmoord. Aan het einde van hoofdstuk 5 ben ik nog kort 

ingegaan op hoe ik denk dat er moet worden omgegaan met de klachtplicht bij (een 

vermoeden van) grove schending van aanbestedingsrecht. Uit de rechtspraak blijkt dat thans 

een grote meerderheid van de rechters vindt dat een aanbestedingsprocedure waarbij 

fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht zijn geschonden, in stand kan blijven indien 

er door een inschrijver te laat is geklaagd. Enerzijds ben ik van mening dat er niet al te 

lichtzinnig mag worden omgegaan met het feit dat aanbestedingsrecht door een 

aanbestedende dienst is geschonden. Dit kwalificeert immers als een onrechtmatige daad. 

Anderzijds ben ik me ervan bewust dat het onwenselijk is als een inschrijver tot in de lengte 

van dagen kan klagen over aanbestedingsfouten. Hiermee wordt de rechtszekerheid 

ondermijnt. Voor beide standpunten valt iets te zeggen: het kunnen repareren van 

schendingen van aanbestedingsrecht versus een snelle en doeltreffende 

aanbestedingsprocedure waar rechtszekerheid de boventoon voert. Hier dient een balans in 

te worden gevonden. Dit kan mijns inziens met name worden bereikt indien grove 

schendingen van aanbestedingsrecht eerder worden geconstateerd. Ook kan het 

onbevredigende gevoel dat thans heerst indien een aanbestedingsprocedure in stand blijft 

waarbij grove schending heeft plaatsgevonden, gedeeltelijk worden weggenomen. Vooral 

kenbaarheid van de klachtplicht speelt hierbij een rol, waarbij ik pleit voor een formele wet. 

Een sympathiekere wijze van communiceren kan voorkomen dat een inschrijver in de voorfase 

geen kritische vragen durft te stellen vanwege het verliezen van sympathie bij de 

aanbestedende dienst. Indien er voor het stellen van kritische vragen voor de inschrijver geen 

“belemmering” meer is én het hem duidelijk is wanneer hij zijn rechten verwerkt, zal de situatie 

dat een onrechtmatige aanbestedingsprocedure in stand blijft, minder onbevredigend zijn dan 

thans het geval is. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIE 
De onderzoeksvraag die centraal stond in deze scriptie was in hoeverre de klachtplicht van 

inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is 

ontwikkeld en wordt toegepast, past binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzonder de 

rechtsbeschermingsrichtlijn. Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik 

allereerst het Unierecht bestudeerd, waarbij ik met name onderzoek heb gepleegd naar de 

algemene rechtsbeginselen, de relevante artikelen van de rechtsbeschermingsrichtlijn en 

jurisprudentie van het Hof van Justitie. Dit was van belang omdat ik aan de hand van de 

uitwerking hiervan een Unierechtelijk kader heb kunnen scheppen. In hoofdzaak blijkt dat 

Unierechtelijk waarde wordt gehecht aan een kenbare klacht- en termijnregeling, waarbij 

beperkingen aan toegang tot beroepsprocedures mogen worden gesteld in formele 

wetgeving of gevestigde rechtspraak. Deze beperkingen worden begrensd aan de hand van 

het Unierecht. De rechten van inschrijvers dienen te worden beschermd, alhoewel deze 

bescherming niet oneindig is. De daadwerkelijke toepassing van  Richtlijnen 2014/24/EU en 

2014/23/EU dient te worden gewaarborgd. Vervolgens heb ik de nationale klachtplicht 

bestudeerd. Deze bestaat uit een ongeschreven klachtplicht zoals door rechters wordt 

gehanteerd en een contractuele klachtplicht zoals door aanbestedende diensten wordt 

opgenomen in de aanbestedingsstukken. Aangezien formele wetgeving inzake de klachtplicht 

ontbreekt, heeft mijn onderzoek zich toegespitst op nationale jurisprudentie inzake Europese 

aanbestedingsprocedures. Zijdelings is in mijn gehele scriptie relevantie literatuur betrokken. 

Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat voor de ongeschreven klachtplicht veelvuldig een 

onjuiste grondslag wordt gehanteerd. In de rechtspraak is frequent een klachtplicht 

geconstrueerd aan de hand van het Grossmann-arrest. Het Grossmann-arrest kan mijns 

inziens echter geen zelfstandige grondslag vormen voor een klachtplicht. Dat heb ik verder in 

hoofdstuk 4 uitgewerkt. Juist is om een klachtplicht te baseren op het nationale leerstuk van 

de rechtsverwerking of een contractuele clausule. Tevens heeft mijn onderzoek uitgewezen 

dat de inkleuring van de open norm van de ongeschreven klachtplicht (op grond van het 

leerstuk van de rechtsverwerking) niet consequent gebeurt. Het hangt van de rechter en het 

arrondissement waar wordt geprocedeerd af of al dan niet is voldaan aan onder meer een 

voldoende proactieve houding door de inschrijver. Doordat de invulling van de 

gezichtspunten van rechter tot rechter verschilt, weet een inschrijver niet waar hij aan toe is. 

Over het algemeen kan wel worden gezegd dat een inschrijver die pas na gunningsbeslissing 

klaagt over bezwaren die hem bij inschrijving reeds bekend waren, te laat is. Bij aanwezigheid 

van een contractuele klachtplicht in de aanbestedingsstukken lijkt de nationale rechter niet 

naar de inhoud te kijken, maar doorslaggevende waarde toe te kennen aan de 

privaatrechtelijke werking tussen partijen. Pacta sunt servanda. Wanneer een inschrijver op 

grond van (de termijn uit) de contractuele clausule te laat heeft geklaagd, wordt hij door de 

rechter vrijwel altijd niet-ontvankelijk verklaard. In hoofdstuk 4 heb ik de nationale klachtplicht 

vervolgens getoetst aan het Unierechtelijke kader. Daarbij heb ik geconcludeerd dat de 

ongeschreven klachtplicht niet doeltreffend is en rechtszekerheid ondermijnt aangezien er 

wisselend wordt geoordeeld. De nationale klachtplicht kan mijns inziens niet voldoen aan de 

eis van een “doeltreffende wijze van beroep” aangezien een klager niet weet wat er van hem 

wordt verwacht. Er wordt niet voldaan aan het rechtszekerheidsbeginsel. Mede op grond van 

het Uniplex-arrest dient een klager zijn plicht te kunnen kennen. Dit is mijns inziens thans niet 

het geval aangezien er gebrek is aan een termijnregeling die nauwkeurig, duidelijk en 
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voorzienbaar is. De ongeschreven klachtplicht berust niet op een formele wet, maar thans 

óók niet op gevestigde rechtspraak. Immers is van bestendige jurisprudentie geen sprake. 

Hiermee komt de legaliteit in het geding. Voor de toets van de ongeschreven klachtplicht aan 

het Unierechtelijke kader is voornamelijk van belang dat niet zozeer de gestelde beperkingen 

thans niet Unierechtelijk door de beugel kunnen, maar de wisselende rechtspraak zorgt voor 

strijd met het Unierecht. Als rechters allemaal met dezelfde gezichtspuntencatalogus zouden 

werken, voorzie ik geen probleem. Een dergelijke (gelijkluidende) gezichtspuntencatalogus 

ontbreekt echter op dit ogenblik. Bij toetsing van de contractuele clausule aan het Unierecht 

is mij niet gebleken dat een dergelijke clausule expliciet wordt verboden of wordt toegestaan. 

Mijns inziens is in de huidige Nederlandse situatie een contractuele clausule Unierechtelijk 

toegestaan. Het Hof van Justitie kent immers grote waarde toe aan het 

rechtszekerheidsbeginsel. Aangezien daar bij de huidige ongeschreven klachtplicht een 

gebrek aan is, kan door middel van een contractuele clausule expliciet worden uitgesproken 

wat er van de inschrijver wordt verwacht. Hier kan hij zijn handelwijze op afstemmen. De 

inhoud van een contractuele clausule dient echter geen beperkingen te bevatten die in strijd 

zijn met Unierecht. Rest mij – na vorenstaande overwegingen – antwoord te geven op de 

centrale onderzoeksvraag die in deze masterscriptie centraal stond. Uit mijn onderzoek is 

gebleken dat de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de 

Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, thans niet past binnen de 

kaders van het Unierecht. Zoals hierboven al betoogd, ligt hieraan hoofdzakelijk de 

wisselende rechtspraak ten grondslag. Ik pleit ervoor (zie hoofdstuk 5) actie te ondernemen 

zodat de nationale klachtplicht in de nabije toekomst wél aan het Unierechtelijke kader kan 

voldoen. Hiervoor heb ik – ook waar niet direct strijd was met Unierecht – aanbevelingen 

gedaan door mogelijke oplossingen aan te dragen die de effectieve rechtsbescherming ten 

goede komen. Meest relevant is dat er mijns inziens dringend behoefte is aan regievoering 

door de Hoge Raad of het Hof van Justitie omtrent de klachtplicht. Een 

gezichtspuntencatalogus kan immers tot ontwikkeling komen wanneer geschillen omtrent de 

tussentijdse klachtplicht in aanbestedingsprocedures bij de Hoge Raad terechtkomen. Bij 

gebreke hiervan adviseer ik een formele wet in te voeren zodat aan het Unierechtelijk kader 

kan worden voldaan.  
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