
sub 1 in hoofdzaak] voor nu worden aangenomen
dat een goede rechtsbedeling zonder de gevraagde
inzage is gewaarborgd.
5.4. De incidentele vordering zal op grond van
het voorgaande worden afgewezen en [gedaagde
sub 1 in hoofdzaak] zal als de in het ongelijk ge-
stelde partij in de proceskosten van het incident
worden veroordeeld.

6 De beslissing
De rechtbank,
in het door [gedaagde sub 1 in hoofdzaak] opge-
worpen vrijwaringsincident:
6.1. staat toe dat de volgende partijen door [ge-
daagde sub 1 in hoofdzaak] worden gedagvaard
tegen de terechtzitting van 5 april 2017;
1. N.V. Nederlandse Spoorwegen;
2. NS Reizigers B.V.;
3. Abellio Transport Holding B.V.;
4. Abellio Nederland B.V.;
5. Abellio Limburg B.V.;
6. QBuzz B.V.;
7. PTRM Groep B.V.;
8. de heer [naam] .
6.2. compenseert de kosten van het incident tussen
partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten
draagt;
in het door NS c.s. opgeworpen vrijwaringsinci-
dent:
6.3. staat toe dat de volgende partijen door NS c.s.
worden gedagvaard tegen de terechtzitting van 5
april 2017:
1. [gedaagde sub 1 in hoofdzaak] ;
2. PTRM Groep B.V.
6.4. wijst het meer of anders gevorderde af;
6.5. compenseert de kosten van het incident tussen
partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten
draagt;
in het incident ex artikel 843a Rv tussen PTRM
en Veolia:
6.6. wijst het gevorderde af;
6.7. veroordeelt PTRM in de kosten van het inci-
dent, aan de zijde van Veolia tot op heden begroot
op € 452,-;
in het incident ex artikel 843a Rv tussen [gedaag-
de sub 1 in hoofdzaak] en Veolia:
6.8. wijst het gevorderde af;
6.9. veroordeelt [gedaagde sub 1 in hoofdzaak] in
de kosten van het incident, aan de zijde van Veolia
tot op heden begroot op € 452,-;
in de hoofdzaak:

6.10. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen
van 5 april 2017 voor beraad rolrechter omtrent
het bepalen van een comparitie.

118
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag
17 januari 2017, nr. C/09/520620/KG ZA 16-1304,
ECLI:NL:RBDHA:2017:2217
(mr. Groeneveld-Stubbe)
Noot mr. H.J. van der Horst

Clusterverbod. Level playing field. Non-discri-
minatiebeginsel. Kwalitatieve gunningscriteria.
Technische specificaties. Motivering gunnings-
beslissing. Afwijking van advies Commissie
van Aanbestedingsexperts.

[Aanbestedingswet 2012 art. 1.5, 2.76, 2.75]

Op 28 juli 2016 heeft B een Europese openbare
aanbestedingsprocedure aangekondigd voor de
opdracht tot levering van leermiddelen en het
aanbieden van onderwijsdiensten (hierna: de Op-
dracht). De Opdracht is onderverdeeld in twee
percelen. Het eerste perceel betreft leermiddelen
voor het vak biologie en het tweede perceel ziet
op het vak wiskunde.
Bij e-mailberichten van 7 oktober 2016 heeft B aan
A te kennen gegeven dat zij voornemens is om de
Opdracht van perceel 1 aan C te gunnen en de
Opdracht van perceel 2 aan D.
A heeft op 13 december 2016 een klacht ingediend
bij de Commissie van Aanbestedingsexperts
(CvAE).

Aanbestedingsprocedure discriminatoir

A heeft allereerst aangevoerd dat de keuze voor
de indeling van de Opdracht in 2 percelen discrimi-
natoir is. In perceel 1 wordt uitsluitend gevraagd
naar het leermiddel “Biologie voor jou” van C en
in perceel 2 wordt uitsluitend gevraagd naar het
leermiddel “Getal en ruimte” van D. Door deze in-
deling in percelen moeten de desbetreffende uitge-
vers te allen tijde in staat zijn de economisch meest
voordelige inschrijving te doen nu zij de laagste
kostprijs per leermiddel hebben. Daarmee zijn zij
in staat om zich een voorsprong te verwerven op
het gunningscriterium kortingspercentage. Nu ook
de kwalitatieve gunningscriteria ten faveure van
de desbetreffende uitgevers zijn, kan A zich op die
(sub)gunningscriteria ten opzichte van de uitgevers
niet revancheren.
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Vooropgesteld wordt dat het opnemen van titels
lesmethodes in het programma van eisen zonder
de vermelding ‘of gelijkwaardig’ niet in strijd is
met het bepaalde in artikel 2.76 lid 5 Aw 2012. Het
opnemen van specifieke titels kan worden aange-
merkt als het noemen van technische specificaties
als bedoeld in artikel 2.75 Aw 2012 en is het uit het
oogpunt van het tegengaan van ongerechtvaardig-
de belemmeringen in de mededinging zoals ge-
noemd in artikel 2.75 lid 2 Aw 2012 niet nodig
daarbij de vermelding ‘of gelijkwaardig’ te plaat-
sen.
Voorts heeft B terecht aangevoerd dat de Aw 2012
wel een verbod op clustering kent, maar niet een
verbod om een opdracht in meerdere percelen
onder te verdelen. B heeft de Opdracht in twee
percelen opgedeeld om nieuwe partijen, te weten
de uitgevers, in staat te stellen de markt te betre-
den.
Weliswaar stelt A, op zich terecht, dat het feit dat
een aanbestedingsprocedure niet discriminatoir
uitpakt niet altijd wil zeggen dat de aanbestedings-
procedure niet discriminatoir is, maar in het onder-
havige geval kan uit het feit dat A op het onderdeel
prijs de hoogste score heeft behaald, mede in het
licht van hetgeen B ter verklaring daarvan heeft
aangevoerd, niet anders worden afgeleid dan dat
daarvan in het onderhavige geval geen sprake is.
Ten aanzien van de stelling dat de kwalitatieve
gunningscriteria discriminatoir zijn wordt overwo-
gen dat A bezwaren tegen de deugdelijkheid van
de kwalitatieve criteria tijdig voor de inschrijving
bekend had moeten maken. Dat heeft A nagelaten.
Door pas in de dagvaarding aan te geven welke
bezwaren zij tegen de kwalitatieve gunningscriteria
heeft, is zij te laat en zal aan deze bezwaren voorbij
worden gegaan.
Gelet op al het voorgaande kan niet worden gezegd
dat de Aanbestedingsprocedure discriminatoir is
vanwege de wijze waarop de percelen zijn vorm
gegeven en vanwege de kwalitatieve en financiële
(sub) gunningscriteria.

Motivering gunningsbeslissing

In de gunningsbeslissingen heeft B aangegeven
wat de totaalscore van A was en wat de totaalscore
van de winnende inschrijver was. Verder heeft B
een motivering gegeven van die onderdelen van
de offerte van A waarop lager werd gescoord dan
de winnende offerte.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter
voldoet deze motivering aan de daaraan te stellen
eisen. Uit de motivering volgt voldoende duidelijk
op welke wijze de beoordeling heeft plaatsgevon-
den en ook maakt de motivering het voor A moge-

lijk om te controleren of de beoordeling de (voor-
lopige) gunningsbeslissingen rechtvaardigt. B heeft
niet de verplichting om aan te geven of en zo ja,
in hoeverre een eventueel voordeel van de uitge-
vers de doorslag heeft gegeven.

Level playing field

A stelt dat de onbekendheid met de consumenten-
prijs van het leermiddel Biologie voor jou er toe
leidt dat zij niet zelf kon bepalen hoe hoog de kor-
ting of opslag in de praktijk daadwerkelijk zou zijn.
C daarentegen was wel bekend met de hoogte van
de korting of opslag die zij kon bieden. Daardoor
is van een level playing field geen sprake, met na-
me niet nu C als uitgever bij deze aanbestedings-
procedure al in het voordeel was.
C heeft aangevoerd dat het niet noodzakelijk is dat
de consumentenprijzen vooraf bekend zijn en dat
in het verleden ook nooit voorafgaand aan iedere
aanbestedingsprocedure het geval is geweest. De
consumentenprijzen worden namelijk altijd slechts
één maal per jaar gepubliceerd. Het is volgens C
ook niet noodzakelijk dat de consumentenprijzen
vooraf bekend zijn.
Gelet op hetgeen door C is aangevoerd acht de
voorzieningenrechter het aannemelijk dat het voor
A voor het bepalen van het door haar te offreren
kortings/opslagpercentage niet noodzakelijk was
dat zij bekend was met de consumentenprijs van
het leermiddel Biologie voor jou. Dat kan voorts
worden afgeleid uit het feit dat zij op het onderdeel
prijsstelling voor perceel 1 een hogere score heeft
behaald dan C. Van het ontbreken van een level
playing field is naar het oordeel van de voorzienin-
genrechter geen sprake.
Dat de CvAE daar in haar advies anders over heeft
geoordeeld doet aan het voorgaande niet af nu dit
advies niet bindend is en C bij de totstandkoming
van dit advies niet betrokken is geweest en dus
ook geen verweer heeft kunnen voeren tegen de
stellingen van A.

Conclusie

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorde-
ringen van A dienen te worden afgewezen.
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de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
[A] ,
zetelend en kantoorhoudende te [plaats 1] ,
eiseres,
advocaten mrs. J.F. van Nouhuys en C.R.V. Lagen-
dijk te Rotterdam,
tegen:
de Stichting [B] ,
gevestigd en kantoorhoudende te [plaats 2] ,
gedaagde,
advocaat mr. H.A.A. Berendsen te Heerlen,
waarin zijn tussengekomen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
[C] ,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaats
3] ,
advocaat mr. P.H.L.M. Kuypers te Breda.
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
[D] ,
statutair gevestigd en kantoorhoudende wonende
te [plaats 4] ,
advocaat mr. D.C. Orobio de Castro te Amster-
dam,

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid
als ‘ [A] ’, ‘ [B] ’, ‘ [C] ’ en ‘ [D] ’.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- de door [B] ingediende aanvullende producties;
- de door [A] overgelegde aanvullende producties;
- de door [C] ingediende incidentele conclusie tot
tussenkomst, althans voeging en de door [C] inge-
diende producties;
- de door [D] ingediende incidentele conclusie
tot tussenkomst/voeging en de door [D] ingedien-
de productie;
- de op 3 januari 2017 gehouden mondelinge be-
handeling, waarbij door alle partijen pleitnotities
zijn overgelegd.
1.2. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.
2 De incidenten
2.1. [C] en [D] hebben gevorderd te mogen tus-
senkomen in de procedure tussen [A] en [B] . Ter
zitting hebben [A] en [B] verklaard geen bezwaar
te hebben tegen de tussenkomst, met dien verstan-

de dat [A] heeft verzocht bepaalde door [B] in het
geding gebrachte stukken die bedrijfsgevoelige
informatie bevatten uit de processtukken te ver-
wijderen, aan welk verzoek ter zitting is voldaan.
[C] en [D] zijn vervolgens toegelaten als tussenko-
mende partij, aangezien zij aannemelijk hebben
gemaakt dat zij daarbij voldoende belang hebben.
Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de
gevorderde tussenkomst in de weg staat aan de
vereiste spoed bij dit kort geding en de goede
procesorde in het algemeen.
3 De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter
zitting wordt in dit geding van het volgende uitge-
gaan.
3.1. Op 28 juli 2016 heeft [B] een Europese open-
bare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor
de opdracht tot levering van leermiddelen en het
aanbieden van onderwijsdiensten (hierna: de
Opdracht). De Opdracht is onderverdeeld in twee
percelen. Het eerste perceel betreft leermiddelen
voor het vak biologie en het tweede perceel ziet
op het vak wiskunde. Op de aanbestedingsproce-
dure is de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) van
toepassing. De aanbestedingsstukken bestaan uit
een Offerteaanvraag en drie nota’s van Inlichtin-
gen.
3.2. In de Offerteaanvraag is onder meer het na-
volgende bepaald:
“1.2. Omvang van de aanbesteding
Deze aanbesteding betreft op de eerste plaats de
levering van leermiddelen voor de lesmethode “Bi-
ologie voor jou” (gehele onderbouw) (perceel 1) en
“Getal en ruimte” (klas 1 schooljaar 2017/2018 en
klas 1 en 2 schooljaar 2018/2019) (perceel 2) voor
zover de betreffende vaksectie in het schooljaar
2016/2017 gebruikt maakt van de betreffende les-
methoden (zie bijlage 1A, 1B en 1C voor het betref-
fende overzicht). Op de tweede plaats betreft deze
aanbesteding het bieden van onderwijsdiensten
welke gerelateerd zijn aan de levering van genoem-
de leermiddelen. Voor zover inschrijvers van me-
ning zouden zijn dat de levering van leermiddelen
in combinatie met het inkopen van deze onderwijs-
diensten in strijd is met artikel 1.5. Aw 2012
(clusterverbod), merkt opdrachtgever op dat deze
onderwijsdiensten gericht zijn op de doorontwikke-
ling en het personaliseren van de te leveren leermid-
delen en daarmee onlosmakelijk verbonden zijn
met de betreffende leermiddelen. Voor een nadere
motivering wordt verwezen naar paragraaf 2.2.
Lees ook rechtsoverweging 4.5.4. Vonnis Rechtbank
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Zeeland-West-Brabant1 De fijndistributie van de
leermiddelen in deze aanbesteding, voor zover
sprake is van folio, is voor de schooljaren waar deze
aanbesteding betrekking op heeft reeds gecontrac-
teerd en maakt dus geen deel uit van deze aanbe-
steding.
1.3.
Percelen
De opdracht is verdeeld in 2 percelen. Perceel 1
betreft de lesmethode “Biologie voor jou” voor de
onderbouwklassen van opdrachtgever met bijbeho-
rende diensten. Perceel 2 betreft de lesmethode
“Getal en ruimte” voor de klassen 1 van opdracht-
gever voor het schooljaar 2017 / 2018 en de klassen
1 en 2 voor het schooljaar 2018 / 2019 met bijbeho-
rende diensten. Voor beide percelen geldt dat deze
aanbesteding alleen geldt voor de klassen van op-
drachtgever die in het schooljaar 2016/2017 ook
daadwerkelijk gebruik maken van de betreffende
lesmethoden biologie voor jou en getal en ruimte.
Zie voor een overzicht van deze klassen de bijlage
1A, 1B en 1C. Percelen worden separaat van elkaar
gegund. Inschrijven is mogelijk voor beide percelen
dan wel voor slechts 1 perceel. Voor elk perceel
dient inschrijver dan ook een volledige offerte in te
vullen en in te leveren (hoofdstuk 5 en 6).
(...)
4.2.
Inhoudelijke beoordeling
Beoordeling van de gunningscriteria gebeurt op de
eerste plaats door beoordeling van de minimumei-
sen. Vervolgens vindt beoordeling plaats van de
kwalitatieve vragen waarvoor inschrijver punten
kan scoren. Bij deze beoordeling worden de ant-
woorden van de verschillende inschrijvers met el-
kaar vergeleken, waarna een beoordeling plaats
vindt. Hierbij vindt op de eerste plaats een indivi-
duele beoordeling plaats. Nadat de beoordelaar het
antwoord op de vraag van elke inschrijver heeft
bestudeerd, geeft hij elke inschrijver een rapportcij-
fer. De beoordelaar kan kiezen uit de volgende
scores:

Het antwoord wordt als uitste-
kend beoordeeld

Rapportcijfer 10

Het antwoord wordt als goed
beoordeeld

Rapportcijfer 8

Het antwoord wordt als matig
beoordeeld

Rapportcijfer 6

Het antwoord wordt als zeer
onvoldoende beoordeeld

Rapportcijfer 4

3.3. Ten aanzien van de gehanteerde gunningscri-
teria is in hoofdstuk 6 van de Offerteaanvraag
onder meer het navolgende opgenomen:
6.1
t/m 6.4
6.0.
Score-overzicht

maximale
score

6.1. Logistiek en beschikbaarheid

25wens 1 leveren aanvullende bestel-
lingen

250wens 2 leermiddelen ander ni-
veaus

25wens 3 inname leermiddelen
250wens 4 werking digitale leermidde-

len browsers
250wens 5 directe beschikbaarheid di-

gitale leermiddelen
25wens 6 voorkomen niet-beschik-

baarheid
825Subtotaal

6.2. kwaliteit
250wens 1 invloed leermiddelen
250wens 2 gepersonaliseerd leren
25wens 3 bewaren historie
525subtotaal
1.350Totaal kwaliteit

6.4. prijsstelling
1.200wens 1 kortingspercentage
150wens 2 verkoop leerboeken
1.350Totaal prijs
2.700Totaal prijs en kwaliteit

6.1.
Logistiek en beschikbaarheid

opmaat.sdu.nlSduJurisprudentie Aanbestedingsrecht 06-06-2017, afl. 4544

«JAAN»118



Minimumeisen
Ja /
Nee

Garandeert inschrijver uitvoering
te geven aan het gestelde in para-
graaf 2.3. Levering leermiddelen?

Eis 1.

Ja /
Nee

Garandeert inschrijver dat leermid-
delen die niet conform paragraaf
2.3. Levering leermiddelen zijn be-

Eis 2.

steld (aanvullende bestellingen), de
folio leermiddelen uiterlijk 10
werkdagen na moment van bestel-
ling worden geleverd op de aangege-
ven locatie en digitale leeriddelen
uiterlijk binnen 5 werkdagen na
moment van bestelling aan de be-
treffende leerling beschikbaar wor-
den gesteld?

Ja /
Nee

Inschrijver garandeert dat het op-
drachtgever is toegestaan gebruik
te maken van leermiddelen die af-

Eis 3.

komstig zijn van de niet-commercië-
le markt (bijvoorbeeld VO- con-
tent)?

Ja /
Nee

Opdrachtgever geeft geen garanties
voor het aantal te bestellen lesme-
thoden en aantallen te bestellen
leermiddelen. Inschrijver accepteert
dit?

Eis 4.

Ja /
Nee

Opdrachtgever maakt gebruik van
het “LIFO- concept” zoals beschre-
ven in hoofdstuk 2.2. Inschrijver
garandeert leermiddelen overeen-
komstig dit concept te leveren?

Eis 5.

Ja /
Nee

Inschrijver garandeert dat bestelde
digitale licenties overeenkomstig
paragraaf 2.3., beschikbaar worden

Eis 6.

gesteld aan de betreffende leerlin-
gen van opdrachtgever. Garandeert
inschrijver dit?

Ja /
Nee

Inschrijver garandeert de Model
bewerkersovereenkomst zoals vast-
gesteld door PO- en VO- raad in

Eis 7.

het convenant privacy te tekenen
indien de opdracht aan inschrijver
wordt gegund?

Vragen met puntenwaardering

Ja /
Nee

Overeenkomstig paragraaf 2.3.
dient inschrijver aanvullende bestel-
lingen betreffende folio leermidde-

Wens
1.

len binnen 15 werkdagen na mo-
ment van bestelling te leveren. In-
dien inschrijver deze leermiddelen
binnen 10 werkdagen na moment
van bestelling kan leveren ontvangt
inschrijver hiervoor 25 punten.
Garandeert inschrijver deze leermid-
delen binnen 10 werkdagen te leve-
ren?
Ja scoort 25 puntenScore

wens 1.
max.
25 pun-
ten

Nee scoort 0 punten

Zodra de leerling van opdrachtge-
ver een digitale licentie van een les-
methode bestelt, wenst opdrachtge-

Wens
2.

ver dat deze leerling ook over de
andere niveaus van deze lesmetho-
de kan beschikken (VMBO/HA-
VO/VWO), zonder dat de leerling
beperkt wordt in het gebruik van
deze licentie. Inschrijver dient het
aanbod toe te lichten. Hoe meer
niveaus van de licentie worden ge-
boden, zonder dat beperkingen in
het gebruik worden gesteld hoe ho-
ger de waardering. Toelichting als
bijlage bijvoegen.
Voor de wijze van beoordeling
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.
betreffende het onderdeel relatieve
beoordeling.

Score
wens 2.
max.
250
pun-
ten
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Uitgangspunt van het gebruik van
leermiddelen is dat alle leermidde-
len verbruiksmateriaal zijn. Op-
drachtgever garandeert dat door
opdrachtnemer geleverde leermid-
delen alleen aan de eigen leerlingen
ter beschikking worden gesteld. In-
dien inschrijver dat wenst kunnen
folio leermiddelen aan het einde
van het schooljaar wel ingenomen
worden door inschrijver. Hier zal
opdrachtgever medewerking aan
verlenen, waarbij opdrachtgever
wel een werkwijze wenst die voor
opdrachtgever tot zo min mogelijk
werkbelasting leidt. Hoe minder
werkbelasting wordt gegarandeerd
voor opdrachtgever, hoe hoger de
waardering. Toelichting als bijlage
bijvoegen.

Wens
3.

Voor de wijze van beoordeling
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.
betreffende het onderdeel relatieve
beoordeling.

Score
wens 3.
max.
25 pun-
ten

(...)
6.4.
Prijsstelling
Uitgangspunten prijsstelling:
- Inschrijver dient één kortingspercentage dan wel
opslagpercentage te offreren;
- De consumentenprijs van alle te leveren leermid-
delen zowel digitaal als folio wordt verminderd
met het geoffreerde kortingspercentage dan wel
vermeerderd met het geoffreerde opslagpercentage;
- Indien de leerling de licentie niet opent is op-
drachtgever geen kosten verschuldigd voor deze li-
centie;
- Voor zover inschrijver kosten in rekening wenst
te brengen dient inschrijver deze kosten mee te ne-
men in het offreren van het kortings- / opslagper-
centage. Kosten worden niet separaat vergoed.

Vragen met knock out waardering
Ja /
Nee

Inschrijver accepteert de boven-
staande uitgangspunten inzake
prijsstelling en
alhier uitvoering aan geven.

Eis 1.

Vragen met punten waardering
kor-
ting
….%
opslag
….%

Inschrijver dient het kortingsper-
centage te vermelden waarmee de
consumentenprijs van alle leer-
middelen wordt verminderd dan
wel het
opslagpercentage te vermelden
waarmee de consumentenprijs
van alle
leermiddelen wordt verhoogd.

Wens
1.

……
%

Opdrachtgever wenst de leerboe-
ken vermeld in bijlage 1A, 1B en
1C, te
verkopen aan inschrijver voor één
vast kooppercentage van de
sumentenprijs per leerboek, onge-
acht de periode dat het leerboek
op
de leermiddelenlijst staat. Het
betreffen alleen de leerboeken van
de
lesmethode waar dit perceel be-
trekking op heeft. Inschrijver
dient één
vast kooppercentage te offreren.

Wens
2.

Inschrijver met het hoogste
kooppercentage ontvangt 150
punten. Overige inschrijvers
ontvangen een score waarbij het
geoffreerde kooppercentage van
de inschrijver wordt
gerelateerd aan het geoffreerde
hoogste kooppercentage (met een
maximum van 45%).
Voorbeeld: inschrijver A offreert
het hoogste kooppercentage van
45% en scoort 150 punten.
Inschrijver B offreert een koopper-
centage van 30% en scoort 30% /
45% * 150 punten = 100
punten. Ook indien het hoogste
kooppercentage meer zou bedra-
gen dan 45%, was de noemer
in de breuk gemaximeerd op
45%.”

Score
wens
2.
max
150
pun-
ten
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3.4. Naar aanleiding van door potentiële inschrij-
vers gestelde vragen heeft [B] twee nota’s van in-
lichtingen opgesteld. Hierin is onder meer uitvoe-
rig ingegaan op de consumentenprijs in combina-
tie met de door de inschrijvers te hanteren kor-
tings- en opslagcombinaties, of levering van leer-
middelen in combinatie met het inkopen van deze
onderwijsdiensten in strijd is met het clusterver-
bod van artikel 1.5 Aw 2012, of [C] en [D] als le-
verancier van de boeken in kwestie bevoordeeld
zijn ten opzichte van distributeurs van leermidde-
len, of in voldoende mate een level playing field
is gecreëerd en of [B] gehouden is alle betreffende
ISBN-nummers kenbaar te maken van de titels
die [B] wenst af te nemen. Daarbij is in zijn alge-
meenheid bezwaar gemaakt tegen de gunningscri-
teria genoemd in paragraaf 6.1, wens 2, 3, 4, 5, en
6 en tegen de gunningscriteria uit paragraaf 6.2,
wens 1, 2 en 3 en de beoordelingssystematiek,
alsmede tegen wens 1, opgenomen onder 6.4.
Vervolgens is een derde nota van inlichtingen
opgesteld waarin een aantal van de in de eerste
twee nota’s van inlichtingen besproken aspecten
nader zijn besproken.
3.5. [A] heeft op 13 december 2016 een klacht in-
gediend bij de Commissie van Aanbestedingsex-
perts (CvAE).
3.6. Bij e-mailberichten van 7 oktober 2016 heeft
[B] aan [A] te kennen gegeven dat zij voornemens
is om de Opdracht van perceel 1 aan [C] te gun-
nen en de Opdracht van perceel 2 aan [D] . Hierin
is ten aanzien van perceel 1 onder meer het navol-
gende aan [A] bericht:
“Op basis van de vastgestelde eisen en wensen en
ontvangen offerten concludeert de Stichting dat het
voornemen bestaat bovengemelde opdracht niet
aan uw organisatie te gunnen maar aan [C] B.V
(verder te noemen [C] ).
Reden hiervoor is het feit dat uw offerte een lagere
totaalscore behaalde dan de offerte van [C] B.V.
Uw offerte scoorde 2.331 punten en de offerte van
[C] scoorde 2.451 punten. Onderstaand treft u een
overzicht aan van de scores voor de afzonderlijke
onderdelen van uw organisatie en van [C] . Over-
eenkomstig artikel 2.130 Aanbestedingswet 2012
(Aw 2012) doe ik u onderstaand tevens een nadere
motivering toekomen van de onderdelen van uw
offerte waarop lager werd gescoord dan de offerte
van [C] .
Paragraaf 6.1 Logistiek en beschikbaarheid:

Wens 2 [A] scoorde 210 punten en de winnende
inschrijver scoorde 250 punten. 2 beoordelaars be-
oordeelden het antwoord van [A] als uitstekend en
7 beoordelaars beoordeelden het antwoord van [A]
als goed. Terwijl het antwoord van [C] door alle
beoordelaars als uitstekend werd gewaardeerd.
Reden voor de lagere beoordeling voor [A] was het
feit dat [C] expliciet alle niveaus ’s binnen het on-
derwijs (inclusief een onderscheid binnen het
VMBO) benoemt en de licentie voor alle niveaus
garandeert. Dit nadrukkelijk noemen van alle ni-
veaus (inclusief de verschillende VMBO niveaus)
ontbreekt bij [A] . Daarnaast is het antwoord van
[A] ook meer gericht op hetgeen de uitgever aan-
biedt en minder op hetgeen [A] aanbiedt aan de
Stichting.
Wens 6 [A] scoorde 11 punten en de winnende in-
schrijver scoorde 20 punten. 2 beoordelaars beoor-
deelden het antwoord van [A] als voldoende en 7
beoordelaars beoordeelden het antwoord van [A]
als onvoldoende. Het antwoord van [C] werd door
alle beoordelaars als goed gekwalificeerd. [C] maakt
in haar antwoord, in tegenstelling tot [A] , een
duidelijk onderscheid in zaken die uitval van digi-
tale licenties voorkomen en zaken gericht op herstel
bij uitval. Verder blijkt uit het antwoord van [A]
in tegenstelling tot [C] , een afhankelijkheid rich-
ting derden bij het oplossen van problemen.
Paragraaf 6.2 Communicatie
Wens 1 [A] scoorde 100 punten en [C] scoorde 200
punten. Alle beoordelaars gaven het antwoord van
[A] een onvoldoende en het antwoord van [C] de
kwalificatie goed. [A] biedt 1 vorm van communi-
catie aan met vaksecties. [C] biedt 4 opties voor
contact met vaksecties. Met name de mogelijkheid
die [C] biedt om concept-methoden vooraf aan
vaksecties aan te bieden wordt gewaardeerd door
de beoordelaars. Verder wordt het directe contact
met de auteur bij [C] gewaardeerd en biedt [A]
minder garanties dat input van vaksecties zal
doorwerken in de methoden.
Wens 2 [A] scoorde 150 punten en [C] scoorde 250
punten. De beoordelaars waren van mening dat
het antwoord van [A] als voldoende werd gekwali-
ficeerd en het antwoord van [C] als uitstekend werd
gekwalificeerd. De onderwijskundige ondersteuning
blijft bij [A] beperkt tot online trainingen. Hierbij
is het bij het antwoord van [A] onvoldoende duide-
lijk op welke wijze de behoeften van de vaksecties
worden geïnventariseerd. [C] gaat op een zeer in-
tensieve wijze en op verschillende wijzen aan de
slag met de vaksecties.
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Wens 3 [A] scoorde 10 punten en [C] scoorde 25
punten. De beoordelaars waren van mening dat
het antwoord van [A] als onvoldoende werd gekwa-
lificeerd en het antwoord van [C] als uitstekend
werd gekwalificeerd. [A] laat in tegenstelling tot
[C] na om een onderscheid te maken tussen docent
en leerling. Daarbij garandeert [C] uitdrukkelijk
voor docent en leerling de bewerkingen meerdere
jaren te bewaren. [A] is hier minder stellig in door
met name ook aan te geven dat een en ander in
samenspraak met de uitgever dient te gebeuren.
(...)

[B] Leermiddelen
perceel 1

[A]maximale
score

6.1. Logistiek en
beschikbaarheid

25,0025wens 1
210,00250wens 2
25,0025wens 3
250,00250wens 4
200,00250wens 5
11,0025wens 6
721,00825subtotaal

6.2. Kwaliteit
100,00250wens 1
150,00250wens 2
10,0025wens 3
260,00525subtotaal
9811350Totaal kwaliteit

6.4. prijsstelling
1200,001200wens 1
150,00150wens 2
1350,001350Totaal prijs
2331,00”2700score totaal

Ten aanzien van perceel 2 heeft [B] onder meer
het navolgende aan [A] meegedeeld:
“Op basis van de vastgestelde eisen en wensen en
ontvangen offerten concludeert de Stichting dat het
voornemen bestaat bovengemelde opdracht niet
aan uw organisatie te gunnen maar aan [D] B.V
(verder te noemen [D] ).
Reden hiervoor is het feit dat uw offerte een lagere
totaalscore behaalde dan de offerte van [D] . Uw
offerte scoorde 2.263 punten en de offerte van [D]
scoorde 2.419,50 punten. Onderstaand treft u een
overzicht aan van de scores voor de afzonderlijke
onderdelen van uw organisatie en van [D] .

Overeenkomstig artikel 2.130 Aanbestedingswet
2012 (Aw 2012) doe ik u onderstaand tevens een
nadere motivering toekomen van de onderdelen
van uw offerte waarop lager werd gescoord dan de
offerte van [D] .
Paragraaf 6.1 Logistiek en beschikbaarheid:
Wens 6 [A] scoorde 11 punten en de winnende in-
schrijver scoorde 20 punten. 2 beoordelaars beoor-
deelden het antwoord van [A] als voldoende en 7
beoordelaars beoordeelden het antwoord van [A]
als onvoldoende. Het antwoord van [D] werd door
alle beoordelaars als goed gekwalificeerd. [D]
maakt in haar antwoord een duidelijk onderscheid
in zaken die uitval van digitale licenties voorkomen
en zaken gericht op herstel bij uitval. Verder blijkt
uit het antwoord van [A] in tegenstelling tot [D] ,
een afhankelijkheid richting derden bij het oplossen
van problemen.
Paragraaf 6.2 Communicatie
Wens 1 [A] scoorde 100 punten en [D] scoorde 150
punten. Alle beoordelaars gaven het antwoord van
[A] een onvoldoende en het antwoord van [D] de
kwalificatie voldoende. [A] biedt 1 vorm van com-
municatie aan met vaksecties. [D] biedt 3 opties
voor contact met vaksecties. De beoordelaars waren
van mening dat [D] met haar antwoord meer ga-
rantie biedt dat commentaar tot aanpassingen leidt
van de lesmethode dan het antwoord van [A] . Een
en ander blijkt met name uit het geboden contact
met de makers van de lesmethode.
Wens 2 [A] scoorde 150 punten en [D] scoorde 250
punten. De beoordelaars waren van mening dat
het antwoord van [A] als voldoende werd gekwali-
ficeerd en het antwoord van [D] als uitstekend
werd gekwalificeerd. De onderwijskundige onder-
steuning blijft bij [A] beperkt tot online trainingen.
Hierbij is het bij [A] onvoldoende duidelijk op
welke wijze de behoeften van de vaksecties worden
geïnventariseerd. Met name de verdiepingstrainin-
gen van [D] werden door de beoordelaars zeer ge-
waardeerd.
Wens 3 [A] scoorde 10 punten en [D] scoorde 19,50
punten. De beoordelaars waren van mening dat
het antwoord van [A] als onvoldoende werd gekwa-
lificeerd en het antwoord van [D] door 8 beoorde-
laars als goed en door 1 beoordelaars als voldoende
werd gekwalificeerd. [A] laat in tegenstelling tot
[D] na om een onderscheid te maken tussen docent
en leerling. Daarbij garandeert [D] voor docent en
leerling de bewerkingen meerdere jaren te bewaren.
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[A] is hier minder stellig in door met name ook
aan te geven dat een en ander in samenspraak met
de uitgever dient te gebeuren.
Paragraaf 6.4 Prijsstelling
Wens 1 [A] scoorde 1.092 punten en [D] scoorde
1.200 punten.
(...)

[B] Leermiddelen
perceel 2

[A]maximale
score

6.1. Logistiek en
beschikbaarheid

25,0025wens 1
250,00250wens 2
25,0025wens 3
250,00250wens 4
200,00250wens 5
11,0025wens 6
761,00825subtotaal

6.2. Kwaliteit
100,00250wens 1
150,00250wens 2
10,0025wens 3
260,00525subtotaal
10211350Totaal kwaliteit

6.4. prijsstelling
1092,001200wens 1
150,00150wens 2
1242,001350Totaal prijs
2263,00”2700score totaal

3.7. Op 18 december 2016 heeft de CvAE advies
uitgebracht. De CvAE heeft de klacht van [A] ge-
grond verklaard voor zover [A] stelt dat zij niet
dezelfde gelijke kans krijgt op het verwerven van
de raamovereenkomst met betrekking tot perceel
1 als de uitgever van de in dat perceel door [A]
gekozen lesmethode voor biologie. Voor het ove-
rige heeft de CvAE de klacht ongegrond verklaard.
4 Het geschil
4.1. [A] vordert – zakelijk weergegeven –:
- primair: [B] te verbieden om tot gunning van
de Opdracht van perceel 1 en perceel 2, althans
de Opdracht van perceel 1 over te gaan, en voor
zover [B] de Opdracht van perceel 1 en perceel 2,
althans perceel 1 nog wenst te vergeven [B] te ge-
bieden een aanbestedingsprocedure te initiëren
die in overeenstemming is met de eisen die daar-
aan op grond van de Aw 2012 worden gesteld,
met inachtneming van de in dit vonnis opgeno-
men aanwijzingen;

- subsidiair:
1) [B] te verbieden om tot gunning van de Op-
dracht van perceel 1 en perceel 2 over te gaan;
2) [B] te gebieden om de inschrijvingen opnieuw
te (doen) beoordelen met gebruikmaking van een
nieuwe beoordelingscommissie;
3) [B] te gebieden om op basis van die herbeoor-
deling nieuwe gunningsbeslissingen te nemen,
deze afdoende te motiveren onder vermelding
van een termijn voor rechtsbescherming van ten-
minste twintig dagen ingaande op de dag ná het
uiten van de afdoende gemotiveerde gunningsbe-
slissing, opdat [A] kan verifiëren dat de uitkomst
van de aanbestedingsprocedure jegens haar
rechtmatig is;
4) [B] te gebieden om de in artikel 2.127 lid 1 Aw
2012 en artikel 2.131 Aw 2012 opgenomen
standstill-termijnen in acht te nemen;
- meer subsidiair:
1) [B] te verbieden om tot gunning van de Op-
dracht van perceel 1 en perceel 2 over te gaan;
2) [B] te gebieden om de gunningsbeslissingen
alsnog afdoende te motiveren onder vermelding
van een termijn voor rechtsbescherming van ten-
minste twintig dagen ingaande op de dag na het
uiten van de afdoende gemotiveerde gunningsbe-
slissing, opdat [A] kan verifiëren dat de uitkomst
van de Aanbestedingsprocedure jegens haar
rechtmatig is;
3) [B] te gebieden om de in artikel 2.127 lid 1 Aw
2012 en artikel 2.131 Aw 2012 opgenomen
standstill-termijnen in acht te nemen;
een en ander op straffe van verbeurte van een
dwangsom.
4.2. Daartoe voert [A] – kort samengevat – het
volgende aan. De uitkomst van de Aanbestedings-
procedure levert jegens [A] een onrechtmatige
daad op, aangezien deze in strijd is met de aanbe-
stedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid, non-
discriminatie, transparantie en proportionaliteit.
4.3. [B] , [C] en [D] voeren gemotiveerd verweer,
dat hierna, voor zover nodig, zal worden bespro-
ken.
4.4. [C] vordert onder meer – zakelijk weergege-
ven – [B] te gebieden om uitvoering te geven aan
haar gunningsvoornemen als verwoord in haar
brief van 7 oktober 2016 en perceel 1 van de Op-
dracht definitief aan [C] te gunnen. [D] vordert
onder meer – zakelijk weergegeven – [B] te gebie-
den om perceel 2 van de Opdracht aan [D] te
gunnen en [A] te veroordelen te gehengen en te
gedogen dat perceel 2 van de Opdracht definitief
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aan [D] wordt gegund. Daartoe stellen [D] en [C]
ieder voor zich dat zij er belang bij hebben dat de
Opdracht definitief aan hun gegund wordt en
derhalve bij afwijzing van de vorderingen van [A]
, nu die definitieve gunning daardoor in gevaar
kan komen.
4.5. De door partijen over en weer ingenomen
stellingen zullen hierna, voor zover nodig, worden
besproken.
5 De beoordeling van het geschil
5.1. [A] legt aan haar vorderingen ten grondslag
dat de uitkomst van de aanbestedingsprocedure
jegens [A] onrechtmatig is, nu deze in strijd is
met de beginselen van gelijkheid, non-discrimina-
tie, transparantie en proportionaliteit.
De onrechtmatigheid valt uiteen in de volgende
onderdelen:
1. de aanbestedingsprocedure is discriminatoir
vanwege de wijze waarop de percelen zijn vorm
gegeven en vanwege de kwalitatieve en financiële
(sub) gunningscriteria;
2. de motivering van de gunningsbeslissingen kan
op geen enkele wijze de uitkomst van de Aanbe-
stedingsprocedure dragen, nu daaruit niet volgt
dat het voordeel dat de uitgevers in de aanbeste-
dingsprocedure hebben, niet de doorslag heeft
gegeven;
3. er is geen sprake geweest van een voldoende
level playing field voor wat betreft perceel 1 omdat
de consumentenprijs van het leermiddel “Biologie
voor jou” niet bekend is gemaakt terwijl de in-
schrijvers concurreren op het kortingspercentage
waarmee de consumentenprijs van het leermiddel
wordt verminderd.
Deze onderdelen zullen hieronder afzonderlijk
worden besproken.
5.2. De aanbestedingsprocedure is discrimina-
toir vanwege de wijze waarop de percelen zijn
vorm gegeven en vanwege de kwalitatieve en
financiële (sub) gunningscriteria
5.2.1. [A] heeft allereerst aangevoerd dat de keuze
voor de indeling van de Opdracht in 2 percelen
discriminatoir is. In perceel 1 wordt uitsluitend
gevraagd naar het leermiddel “Biologie voor jou”
van [C] en in perceel 2 wordt uitsluitend gevraagd
naar het leermiddel “Getal en ruimte” van [D] .
Door deze indeling in percelen moeten de desbe-
treffende uitgevers te allen tijde in staat zijn de
economisch meest voordelige inschrijving te doen
nu zij de laagste kostprijs per leermiddel hebben.
Daarmee zijn zij in staat om zich een voorsprong
te verwerven op het gunningscriterium kortings-

percentage. Nu ook de kwalitatieve gunningscri-
teria ten faveure van de desbetreffende uitgevers
zijn, kan [A] zich op die (sub)gunningscriteria
ten opzichte van de uitgevers niet revancheren.
5.2.2. Vooropgesteld wordt dat het opnemen van
titels lesmethodes in het programma van eisen
zonder de vermelding ‘of gelijkwaardig’ niet in
strijd is met het bepaalde in artikel 2.76, vijfde lid,
Aw 2012. Immers, zoals ook de voorzieningenrech-
ter Zeeland-West-Brabant in de uitspraak van 1
mei 2015 heeft overwogen, kan het opnemen van
specifieke titels worden aangemerkt als het noe-
men van technische specificaties als bedoeld in
artikel 2.75, Aw 2012 en is het uit het oogpunt
van het tegengaan van ongerechtvaardigde belem-
meringen in de mededinging zoals genoemd in
artikel 2.75, tweede lid, Aw 2012 niet nodig daarbij
de vermelding ‘of gelijkwaardig’ te plaatsen.
5.2.3. Voorts heeft [B] terecht aangevoerd dat de
Aw 2012 wel een verbod op clustering kent, maar
niet een verbod om een opdracht in meerdere
percelen onder te verdelen. [B] heeft de Opdracht
in twee percelen opgedeeld om nieuwe partijen,
te weten de uitgevers, in staat te stellen de markt
te betreden. Ter zitting is aangevoerd dat uitgevers
niet in staat zijn om boeken van een andere uitge-
ver te leveren, hetgeen de voorzieningenrechter
niet onaannemelijk voorkomt en overigens ook
onvoldoende is betwist, en door de Opdracht in
percelen te verdelen zijn zij nu wel in staat geweest
om op de Opdracht in te schrijven.
5.2.4. [A] heeft voorts gesteld dat de desbetreffen-
de uitgevers in staat zijn om op het financiële
gunningscriterium kortingspercentage een voor-
sprong te behalen nu zij de laagste kostprijs per
leermiddel hebben waardoor zij de hoogste kor-
tingspercentages aan kunnen bieden.
[B] heeft daartegen ingebracht dat dat niet per
definitie het geval is, nu de uitgever als producent
alle risico’s loopt bij het ontwikkelen van de leer-
middelen en nu er in de Aanbestedingsprocedure
niet alleen wordt gevraagd naar het sec leveren
van leermiddelen maar ook naar een aantal dien-
sten die verband houden met deze leermiddelen
en die mee moeten worden genomen in de prijs-
bepaling. Deze diensten zullen door de distribu-
teurs wellicht goedkoper kunnen worden geleverd,
nu zij over een wijd vertakt netwerk van adviseurs
beschikken. Dit standpunt komt de voorzienin-
genrechter niet onaannemelijk voor, met name
niet nu vaststaat dat [A] op perceel 1 op het sub-
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gunningscriterium prijs inderdaad een hogere
score (en wel de hoogste score) heeft behaald dan
[C] als uitgever.
5.2.5. Weliswaar stelt [A] , op zich terecht, dat het
feit dat een aanbestedingsprocedure niet discrimi-
natoir uitpakt niet altijd wil zeggen dat de aanbe-
stedingsprocedure niet discriminatoir is, maar in
het onderhavige geval kan uit het feit dat [A] op
het onderdeel prijs de hoogste score heeft behaald,
mede in het licht van hetgeen [B] ter verklaring
daarvan heeft aangevoerd, niet anders worden
afgeleid dan dat daarvan in het onderhavige geval
geen sprake is.
5.2.6. Ten aanzien van de stelling dat de kwalita-
tieve gunningscriteria discriminatoir zijn wordt
het volgende overwogen. [D] heeft, als meest
verstrekkende verweer, aangevoerd dat [A] daar-
mee een nieuw argument introduceert om te be-
togen dat zij een onoverbrugbare achterstand
heeft. Dit bezwaar is pas in de dagvaarding ge-
maakt en niet al tijdens de aanbesteding.
Dit argument slaagt. Bezwaren tegen de deugde-
lijkheid van de kwalitatieve criteria had [A] tijdig
voor de inschrijving moeten maken. Dat heeft [A]
nagelaten. Weliswaar heeft zij bij vraag 35 van de
eerste nota van inlichtingen gesteld:
“wij maken in zijn algemeenheid bezwaar tegen
de gunningscriteria uit paragraaf 6.1, wens 2, 3, 4,
5 en 6 en tegen de gunningscriteria uit paragraaf
6.2., wens 1, 2, 3 en de beoordelingssystematiek”
maar dat is onvoldoende. [A] had daarbij aan
dienen te geven waaruit haar bezwaren tegen deze
gunningscriteria bestonden, zodat de aanbesteden-
de dienst deze kon toetsen en eventueel, voor zo-
ver noodzakelijk, verbeteringen had kunnen aan-
brengen in haar aanbesteding. Ook haar klacht
bij de CvAE ziet niet op de kwalitatieve criteria
maar uitsluitend op het criterium prijs, nu zij in
de weergave van haar klacht inhoudelijk alleen
ingaat op het subgunningscriterium kortingsper-
centage. Door pas in de dagvaarding aan te geven
welke bezwaren zij tegen de kwalitatieve gunnings-
criteria heeft, is zij te laat en zal aan deze bezwaren
voorbij worden gegaan.
5.2.7. Gelet op al het voorgaande kan niet worden
gezegd dat de Aanbestedingsprocedure discrimi-
natoir is vanwege de wijze waarop de percelen
zijn vorm gegeven en vanwege de kwalitatieve en
financiële (sub) gunningscriteria.

5.3. de motivering van de gunningsbeslissing
kan de uitkomst van de Aanbestedingsprocedure
niet dragen, nu daaruit niet volgt dat het voor-
deel dat de uitgevers in de aanbestedingsproce-
dure hebben, niet de doorslag heeft gegeven.
5.3.1. In de gunningsbeslissingen heeft [B] aange-
geven wat de totaalscore van [A] was en wat de
totaalscore van de winnende inschrijver was.
Verder heeft [B] een motivering gegeven van die
onderdelen van de offerte van [A] waarop lager
werd gescoord dan de winnende offerte.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter
voldoet deze motivering aan de daaraan te stellen
eisen. Uit de motivering volgt voldoende duidelijk
op welke wijze de beoordeling heeft plaatsgevon-
den en ook maakt de motivering het voor [A]
mogelijk om te controleren of de beoordeling de
(voorlopige) gunningsbeslissingen rechtvaardigt.
[B] heeft niet de verplichting om aan te geven of
en zo ja, in hoeverre een eventueel voordeel van
de uitgevers de doorslag heeft gegeven. Daarbij
komt dat het nog maar de vraag is of de uitgevers
daadwerkelijk in het voordeel waren en of dat
vermeende voordeel de doorslag heeft gegeven
bij de puntentoekenning. Immers, zoals hiervoor
al is overwogen, op het onderdeel prijs bestond
een dergelijk voordeel kennelijk niet, aangezien
[A] op perceel 1 de hoogste score op dit onderdeel
heeft behaald. [B] heeft ter zitting voorts aange-
voerd dat [A] wellicht op een aantal kwaliteitscri-
teria in het nadeel is geweest maar dat zij op ande-
re kwaliteitscriteria in het voordeel was, wat ook
volgt uit de toegekende punten. Verder heeft zij
aangevoerd dat [A] punten heeft laten liggen door
in haar motivering op verschillende onderdelen
onvoldoende in te gaan op de gestelde eisen.
5.4. Er is geen sprake geweest van een voldoende
level playing field voor wat betreft perceel 1
omdat de consumentenprijs van het leermiddel
“Biologie voor jou” niet bekend is gemaakt,
terwijl de inschrijvers concurreren op het kor-
tingspercentage waarmee de consumentenprijs
van het leermiddel wordt verminderd.
5.4.1. [A] stelt dat de onbekendheid met de con-
sumentenprijs van het leermiddel Biologie voor
jou er toe leidt dat zij niet zelf kon bepalen hoe
hoog de korting of opslag in de praktijk daadwer-
kelijk zou zijn. [C] daarentegen was wel bekend
met de hoogte van de korting of opslag die zij kon
bieden. Daardoor is van een level playing field
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geen sprake, met name niet nu [C] als uitgever bij
deze aanbestedingsprocedure al in het voordeel
was.
5.4.2. [C] heeft aangevoerd dat het niet noodzake-
lijk is dat de consumentenprijzen vooraf bekend
zijn en dat in het verleden ook nooit voorafgaand
aan iedere aanbestedingsprocedure het geval is
geweest. De consumentenprijzen worden namelijk
altijd slechts één maal per jaar gepubliceerd. Het
is volgens [C] ook niet noodzakelijk dat de consu-
mentenprijzen vooraf bekend zijn.
[B] vraagt dan ook niet naar de consumentenprij-
zen maar alleen naar het kortingspercentage dan
wel opslagpercentage dat wordt geoffreerd. De
inschrijver met het hoogste kortingspercentage
krijgt het maximale puntenaantal. Tussen [C] en
haar distributeurs, waaronder [A] , worden geen
wederverkoopprijzen maar kortingspercentages
afgesproken, welke kortingspercentages leiden tot
een marge voor de distributeurs. Deze marge kan
de distributeur goed schatten, nu de distributeur
de vaste korting kent terwijl het variabele gedeelte
afhangt van het behalen van de prestatie indicato-
ren die doorgaans voor minimaal 80% worden
behaald. Gelet op deze methodiek was het voor
[A] wel degelijk mogelijk om eventuele kortingen
die zij in de aanbestedingsprocedures wil aanbie-
den te berekenen.
5.4.3. Gelet op hetgeen door [C] is aangevoerd
acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat
het voor [A] voor het bepalen van het door haar
te offreren kortings/opslagpercentage niet nood-
zakelijk was dat zij bekend was met de consumen-
tenprijs van het leermiddel Biologie voor jou. Dat
kan voorts worden afgeleid uit het feit dat zij op
het onderdeel prijsstelling voor perceel 1 een ho-
gere score heeft behaald dan [C] . Van het ontbre-
ken van een level playing field is naar het oordeel
van de voorzieningenrechter geen sprake.
Dat de CvAE daar in haar advies anders over heeft
geoordeeld doet aan het voorgaande niet af nu dit
advies niet bindend is en [C] bij de totstandko-
ming van dit advies niet betrokken is geweest en
dus ook geen verweer heeft kunnen voeren tegen
de stellingen van [A] .
5.5 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de
vorderingen van [A] dienen te worden afgewezen.
Nu [B] voornemens is de opdrachten ook defini-
tief te gunnen aan [C] en [D] , brengt voormelde
beslissing mee dat [C] en [D] geen belang (meer)
hebben bij toewijzing van hun vorderingen, zodat
deze worden afgewezen. [C] en [D] zullen worden

veroordeeld in de kosten van [B] , welke kosten
worden begroot op nihil, nu niet is gebleken dat
[B] als gevolg van deze vorderingen extra kosten
heeft moeten maken. Ondanks de afwijzing moet
[A] in haar verhouding tot [C] en [D] worden
aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij.
Het doel van [C] en [D] was immers te voorko-
men dat de opdracht aan [A] zou worden gegund,
welk doel is bereikt. [A] zal dan ook worden ver-
oordeeld in de proceskosten van [C] en [D] .
Voorts zal [A] , als de in het ongelijk gestelde
partij, worden veroordeeld in de proceskosten
aan de zijde van [B] .
Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen
grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze
nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR
19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ
2011/237).

6 De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1. wijst de vorderingen van [A] af;
6.2. wijst de vorderingen van [C] en [D] af;
6.3. veroordeelt [C] en [D] voor wat betreft de
door hun ingestelde vorderingen jegens [B] in de
kosten van [B] , tot dusver begroot op nihil;
6.4. veroordeelt [A] in de overige proceskosten,
tot dusver begroot aan de zijde van [B] op €
1.434,--, waarvan € 618,-- aan griffierecht en €
816,-- aan salaris gemachtigde en aan de zijde van
[C] en [D] telkens op € 1.435,--, waarvan
€ 619,-- aan griffierecht en € 816,-- aan salaris
advocaat;
6.5. bepaalt ten aanzien van [C] dat de verschul-
digde proceskosten dienen te worden voldaan
binnen veertien dagen na de betekening van dit
vonnis, bij gebreke waarvan daarover de wettelijke
rente verschuldigd is;
6.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar ten aanzien
van de proceskosten;
6.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

Toepassing van normen, merkspecificaties en ‘of
gelijkwaardig’

Inleiding

In deze verzamelannotatie staan centraal drie
adviezen over specificaties van de Commissie
van Aanbestedingsexperts (CvAE): 318, 368 en

opmaat.sdu.nlSduJurisprudentie Aanbestedingsrecht 06-06-2017, afl. 4552

«JAAN»118



387 en het vonnis van de Rechtbank Den Haag
van 17 januari 2017. In de adviezen van de CvAE
staan normen en in de markt gebruikelijke
standaarden centraal. In het vonnis van de
Rechtbank Den Haag komt onder meer de toe-
voeging ‘of gelijkwaardig’ bij titels van leerboe-
ken aan de orde.

Specificaties spelen een fundamentele rol bij
het aanbesteden van overheidsopdrachten.
Enerzijds vormen specificaties de input voor het
opstellen van bijzondere voorwaarden, faculta-
tieve uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en
gunningscriteria – voor iedere aanbesteding.
Anderzijds bepalen specificaties in belangrijke
mate de toegankelijkheid tot de markt van
overheidsopdrachten.

In de praktijk blijkt nogal eens dat specificaties
een middel zijn om de nationale markt te be-
schermen of de opdracht aan een bepaalde leve-
rancier toe te bedelen. Een bekend voorbeeld
uit de rechtspraktijk van het afschermen van de
nationale markt, is de zaak C-45/87 (Dundalk)
van 22 december 1988.1 In deze zaak betrof het
de levering van buizen aan een Iers waterleiding-
bedrijf, waarvoor in 1987 geen aanbestedings-
plicht gold.2 Hier werd de eis gesteld dat de
buizen moesten voldoen aan Irish Industrial
Research and Standards (IIRS). Aan deze eis kon
slechts één onderneming voldoen: een Iers be-
drijf dat door IIRS was erkend en bevoegd was
de norm Irish Standard Mark te gebruiken. De
Spaanse leverancier van buizen die voldeden
aan ISO 160-1980, werd afgewezen, zonder dat
gecontroleerd was of de buizen aan IIRS-norm
voldeden. Het moge duidelijk zijn dat het Ierse
waterleidingbedrijf in het ongelijk werd gesteld.3

Specificaties dienen uit aanbestedingsrechtelijk
oogpunt dan ook op een zodanige wijze te wor-
den geformuleerd dat inschrijvers ongeacht hun
nationaliteit gelijke toegang krijgen tot de markt
van overheidsopdrachten. Of zoals het zesde lid

ECLI:EU:C:1988:4351
Met de inwerkingtreding van Richtlijn 93/38/EEG
(Pb. L 1993, L 199/84) op 1 juli 1994 werden
nutsbedrijven aanbestedingsplichtig.

2

Het HvJ-EU baseerde zijn arrest op artikel 30
EEG-verdrag (thans artikel 36 EU-verdrag).

3

van artikel 2.75 huidige Aanbestedingswet (Aw)
het formuleert: technische specificaties bieden
de inschrijvers gelijke toegang en leiden niet tot
ongerechtvaardigde belemmeringen in de
openstelling van overheidsopdrachten voor
mededinging. De 24ste overweging van Richtlijn
2014/24/EU licht het als volgt toe.
“De door de aanbestedende diensten opgestelde
technische specificaties moeten de openstelling
van overheidsopdrachten voor mededinging en
de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstel-
lingen mogelijk maken.
Bijgevolg moeten de technische specificaties
zodanig worden opgesteld dat kunstmatige
concurrentiebeperking, die erin bestaat eisen te
stellen die een bepaalde ondernemer bevoorde-
len omdat zij afgestemd zijn op de hoofdkenmer-
ken van de leveringen, diensten of werken zoals
deze gewoonlijk door die ondernemer worden
aangeboden, wordt voorkomen.”

De aanbestedingswetgeving maakt een onder-
scheid tussen technische en functionele specifi-
caties. In het geval men kiest voor technische
specificaties kan naar technische specificaties
worden verwezen of naar normen.4

Een technische specificatie is een omschrijving
van de door de aanbestedende dienst vereiste
kenmerken van een product, zoals het niveau
van kwaliteit, het niveau van milieuvriendelijk-
heid en klimaatprestaties, een ontwerp dat aan
alle vereisten voldoet (met inbegrip van de toe-
gankelijkheid voor gehandicapten), gebruiksge-
schiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van
het product, met inbegrip van de voor het pro-
duct geldende voorschriften inzake handelsbe-
naming, terminologie, symbolen, proefnemin-
gen en proefnemingsmethoden, verpakking,
markering en etikettering, gebruiksaanwijzingen,
productieprocessen en -methoden tijdens de
verschillende stadia van de levenscyclus van de
levering of dienst, en conformiteitsbeoordelings-
procedures.5 Bij een technische specificatie voert
de leverancier de opdracht conform de voorge-
schreven specificaties uit. Blijkt achteraf dat de

Art. 2.76 Aw.4
Bijlage VII (b) van Richtlijn 2014/24/EU5
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specificaties niet toereikend waren, dan kan de
leverancier daarvoor niet verantwoordelijk
worden gesteld.

Functionele specificaties beschrijven daarente-
gen de functie die een gebouw, een product of
een dienst moet vervullen. Dit houdt in dat men
de eigenschappen omschrijft waaraan de te le-
veren prestaties moeten voldoen, zodat het ge-
bouw, het product of de dienst ‘fit for purpose’
is. Hoe het product wordt vervaardigd is de
verantwoordelijkheid van de leverancier. Bij de
toepassing van functionele eisen, is het de leve-
rancier die aan de hand van de functionele eisen
technisch specificeert hoe de opdracht wordt
uitgevoerd, teneinde te voldoen aan de functio-
nele eisen. Voorwaarde is wel dat de aanbeste-
der heeft vastgesteld dat de functionele specifi-
caties ‘vertaalbaar’ zijn in technische. Anders
dan bij technische specificaties is bij functionele
specificaties de leverancier verantwoordelijk
voor het eindresultaat.

In het geval van technische specificaties kan de
aanbesteder ook kiezen te verwijzen naar nor-
men. Een norm is een door een erkende norma-
lisatie-instelling vastgestelde technische specifi-
catie voor herhaalde of voortdurende toepas-
sing, waarvan de naleving niet verplicht is.6 Dat
kan een internationale normalisatie-instelling
zijn, zoals de International Organization for
Standardization (ISO) of een Europese normali-
satie-instelling, zoals Comité Européen de Nor-
malisation(CEN) of Comité Européen de Norma-
lisation Electrotechnique voor elektrotechnische
standaarden. De Europese normen dienen zon-
der enige wijziging door de nationale normalisa-
tie-instellingen te worden overgenomen.7 In
Nederland is het Nederlands Normalisatie Insti-
tuut verantwoordelijk voor de omzetting in na-
tionale normen. Voor de Nederlandse markt
dragen Europese normen dan de codering NEN-
EN. In Duitsland is dat DIN-EN. Hanteert een
aanbestedende dienst een internationale, Euro-
pese of nationale norm dan dient deze gepaard

Art. 1 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van 25
oktober 2012, Pb L 316, blz. 12 van 14 november
2012.

6

https://www.nen.nl/pdfpreview/pre-
view_177814.pdf.

7

te gaan met de bewoordingen ‘of gelijkwaardig’
(artikel 2.76 lid 2 Aw). In de praktijk, zoals wij
ook kunnen lezen in de hieronder besproken
advies 368, wordt deze toevoeging nogal eens
vergeten.

Naast het beginsel van wederzijdse erkenning
speelt normalisatie een centrale rol voor een
goede werking van de interne markt. Geharmo-
niseerde Europese normen helpen namelijk het
vrij verkeer van goederen binnen de interne
markt te waarborgen en stellen Europese onder-
nemingen in staat concurrentiekrachtiger te
worden.

Advies 318

In het advies 318 van de CvAE betreft het de
opdrachtspecificatie voor de te leveren minicon-
tainers, bestemd voor het inzamelen van restaf-
val, GFT, papier en toebehoren, die discrimina-
toir, disproportioneel en mededingingsbeper-
kend zijn, aldus klager. De beklaagde had voor
de minicontainers de norm NEN-EN 840, deel
1,5 en 6 met een aantal aanvullende specificaties
voorgeschreven. Zo was de hoogte van de romp
op 950 mm gesteld, terwijl de NEN-EN 840 de
eis stelde tussen 860 en 1030 mm. Voor de
wanddikte van de romp gold de eis 3,8 mm,
zonder dat noodzaak daarvan was aangetoond.
Door het stellen van deze aanvullende eisen,
was slechts één leverancier in staat de gevraag-
de minicontainers te leveren. De kern van de
klacht was of door deze aanvullende eisen er
sprake is van discriminatoir, disproportioneel
en mededingingsbeperkend handelen. De klager
stelde dat wanneer een minicontainer voldoet
aan de NEN-EN 840, en dus in staat is om een
massa van 72 kg te dragen– één van de bestek-
seisen –, dan kan met een dunnere wanddikte
worden volstaan. De klager stelde 3,5 mm voor.
Hier ging de beklaagde niet mee akkoord.

Bewust afwijken van een norm is toegestaan,
mits dat op objectieve gronden kan worden ge-
rechtvaardigd. Op basis van het advies van de
CvAE kan worden geconcludeerd dat beklaagde
door het stellen van een combinatie van aanvul-
lende maatwerkeisen zonder dat nader te moti-
veren, en waar slechts één leverancier aan kon
voldoen, deze zijn afgestemd op de hoofdken-
merken van minicontainers van deze ene leve-
rancier. Of zoals de CvAE het formuleert, de
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aanvullende eisen zijn toegeschreven op een
bepaalde onderneming. Daarmee heeft beklaag-
de in strijd gehandeld met artikel 2.76 lid 5 Aw.8

In het hierna te bespreken advies staat centraal
de juiste wijze van het toepassen van een natio-
nale norm.

Advies 368

Deze klacht had betrekking op een nationale
openbare aanbesteding voor de levering van
stalen damwandenplanken, waarop het ARW
2012 van toepassing was verklaard. ‘De stalen
damwandplanken dienden te voldoen aan de
NEN-EN 10248-1:1995 nl’ en ‘NEN-EN 10248-
2:1995 nl. Onder gelijkwaardig damwand-profiel
t.o.v. de genoemde profielen komen alleen in
aanmerking: warmgewalste profielen’, aldus
beklaagde. Klager maakte bezwaar tegen de eis
dat de damwandplanken warmgewalst moesten
zijn en dat koudgewalste damwandplanken niet
waren toegestaan. Klager verzoekt de normering
NEN-EN 10248-1:1995 nl’ en ‘NEN-EN 10248-
2:1995 nl te laten vervallen.9 Klager stelde dat
er sprake is van het voorschrijven van een be-
paalde productiemethode, hetgeen in strijd is
met artikel 2.75 lid 5 van de vorige Aanbeste-
dingswet 2012 en artikel 2.4.9 Aanbestedingsre-
glement Werken 2012. Artikel 2.4.9 Aanbeste-
dingsreglement Werken 2012 geldt voor zowel
nationale als Europese aanbestedingen en be-
paalt het volgende: ‘De aanbesteder maakt in
de technische specificaties geen melding van
een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst
of een bijzondere werkwijze, […], een bepaalde
oorsprong of een bepaalde productie, waardoor
bepaalde ondernemingen of bepaalde producten
worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit
door het voorwerp van de opdracht gerechtvaar-
digd is.’
Klager stelde zich op het standpunt dat koudge-
walste damwandplanken eveneens in aanmer-
king moeten komen, indien wordt aangetoond
dat deze gelijkwaardig zijn.
CvAE motiveert uitgebreid wat het kwaliteitsver-
schil is tussen warm- en koudgewalste damwand-
planken zijn. Warmgewalste damwanden wor-

Op deze aanbesteding was de vorige Aanbeste-
dingswet van toepassing; Stbl. 2012, 542.

8

Er is een aparte norm voor koudgewalste
damwanden: NEN-EN 10249- 2006.

9

den toegepast voor lange en zware damconstruc-
ties en koudgewalste voor lichte tot middelzware
grond- en waterkerende constructies.

Uitgangspunt is dat een aanbestedende dienst
in beginsel vrij is te bepalen wat hij wil inkopen.
Daarbij zal hij zoveel mogelijk moeten aansluiten
bij de in de markt gehanteerde standaarden of
zijn eisen functioneel moeten specificeren (zie
artikel 2.76, lid 1 Aw 2012). In casu had beklaag-
de gekozen voor warmgewalste damwanden
die bestemd waren voor de vervanging van oe-
vervoorzieningen over een lengte van ca. 1,8
km. In het onderhavige geval was het gerecht-
vaardigd warmgewalste damwanden, die be-
stemd waren voor een zware damconstructie,
die geproduceerd moeten zijn volgens NEN-EN
10248-1:1995 nl’ en ‘NEN-EN 10248-2:1995 nl, te
verlangen. Gelet op het feit dat deze NEN-EN
norm wordt gesteld, moeten meerdere leveran-
ciers in staat worden geacht de verlangde dam-
wanden te produceren en kan er niet gesproken
worden over een beperking van de concurrentie.
Dat een aanbestedende dienst een bepaalde
(productie)technologie mag voorschrijven, in-
dien dat objectief te rechtvaardigen is, wordt in
een tweetal arresten van het hof Den Haag be-
vestigd. Het betrof hier het voorschrijven van
een bepaalde technologie voor het afnemen van
testen van baarmoederhalskanker. Dat is geoor-
loofd, indien dat naar de stand van de weten-
schap de meest optimale werkwijze is en als dat
de concurrentie niet beperkt, aldus het hof.10

Terecht merkt de CvAE tot slot op dat de beklaag-
de de klacht had kunnen voorkomen, indien hij
in de Nota van Inlichtingen duidelijk had toege-
licht waarom hij voor de warmgewalste damwan-
den had gekozen, zoals artikel 2.13 Aanbeste-
dingsreglement Werken 2012 voorschrijft, in
plaats van naar het bestek te verwijzen.

Advies 387

Anders dan in de vorige adviezen gaat het hier
niet om normen, maar om aansluiten bij de in
de markt gehanteerde standaarden. Het betreft

Hof Den Haag 9 juni 2015,
ECLI:NL:GHDHA:2015:1457 en Hof Den Haag 9
juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1456.

10
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een klacht over een Europese openbare aanbe-
steding voor het sluiten van een raamovereen-
komst voor de levering van kantoorartikelen. De
kern van de klacht heeft betrekking op de door
beklaagde gestelde eisen met betrekking tot
verpakkingseenheden. Deze eisen zijn dat de
verpakkingseenheid die wordt aangeboden
maximaal 50% mag afwijken van de in het prij-
zenblad opgenomen hoeveelheid artikelen per
verpakkingseenheid. De eisen betreffende de
verpakkingseenheden zijn door beklaagde op
grond van de logistieke processen binnen zijn
organisatie gesteld. Hierdoor kunnen de logis-
tiekmedewerkers eenvoudig en met name
efficiënt de bestellingen intern afleveren.
Klager stelt zich op het standpunt dat de gestel-
de verpakkingseisen afwijken van hetgeen in de
markt gebruikelijk is. Hierdoor is het niet te ga-
randeren dat alle inschrijvers kunnen aanbieden
in de verlangde verpakkingseenheden.
Twee potentiële inschrijvers, waaronder klager,
hebben in de Nota van Inlichtingen aangegeven
dat zij disproportionele aanpassingen moeten
doen, waarvan zij de extra kosten in hun prijzen
moeten verdisconteren om te kunnen voldoen
aan de verpakkingseisen van beklaagde, aldus
klager. De huidige leverancier heeft door het
stellen van de verpakkingseisen een substantieel
concurrentieel voordeel, aldus klager.

In de industrie is het niet ongebruikelijk dat leve-
ranciers de te leveren goederen moeten afstem-
men op de logistieke productieprocessen van
de onderneming. Daarbij dient te worden opge-
merkt dat het doorgaans omvangrijke contracten
betreft, vaak met innovatieve aspecten – kwali-
teitszorg, co-design, co-makership –, die voor
langere tijd worden gesloten. In casu betreft het
een raamovereenkomst met een looptijd van
vier jaar. De vraag is of van leveranciers vanuit
het oogpunt van de beginselen van aanbeste-
dingsrecht kan worden verlangd dat zij hun
verpakkingsproces, in afwijking van de in de
markt gebruikelijke standaardverpakkingen, voor
een periode van vier jaar moeten aanpassen,
teneinde een efficiënt bestelproces van de aan-
bestedende dienst te bewerkstelligen.
Voor de beoordeling van de vraag of een
efficiënt bestelproces – kostenbesparingen – een
valide argument is om af te wijken van gebruike-
lijke standaarden, zal moeten worden beoor-
deeld of de eisen in een redelijke verhouding

staan tot het voorwerp van de opdracht (artikel
1.10 jo artikel 2.75 lid 2 Aw). Kosten op zich zijn
geen reden om van gebruikelijke standaarden
af te wijken. Of zoals de voorzieningsrechter
Midden-Nederland oordeelde: ‘Kosten van vali-
datie/conversie zijn inherent aan iedere inkoop-
procedure waarbij wordt overgestapt op een
ander merk.’11 Van de standaard afwijkende
producten is evenwel geoorloofd, indien dat tot
doel heeft duurzame of innovatieve oplossingen
te bewerkstelligen, mits daardoor de concurren-
tie niet onnodig wordt beperkt. Uit het advies
van CvAE blijkt dat de verpakkingseisen niet zijn
ingegeven door innovatie te stimuleren, maar
zijn afgestemd op de huisleverancier. Kostenbe-
sparingen speelden daarbij een doorslaggeven-
de rol.

Tot slot is het mijns inziens opmerkelijk dat het
vermelden van het fabricaat, inclusief codes,
zonder vermelding van ‘of gelijkwaardig’ niet
door klager aan de orde is gesteld. Kennelijk is
dat in deze markt gebruikelijk.

Voorzieningsrechter Rechtbank Den Haag 17 janua-

ri 201712

Het geschil heeft weliswaar in hoofdzaak betrek-
king op de kwalitatieve en financiële gunnings-
criteria en de motivering van de gunningsbeslis-
sing, maar is in het kader van deze bijdrage inte-
ressant omdat de titels van boeken met vermel-
ding van ISBN-nummers in het programma van
eisen zijn voorgeschreven zonder toevoeging
van ‘of gelijkwaardig’, waartegen klager bezwaar
maakte. Met een verwijzing naar het vonnis van
de Voorzieningsrechter van de Rechtbank Zee-
land-West-Brabant,13 oordeelt de Voorzienings-
rechter van de Rechtbank Den Haag ‘dat het
opnemen van specifieke titels kan worden aan-
gemerkt als technische specificaties als bedoeld
in artikel 2.75 Aw 2012 en is het uit het oogpunt
van het tegengaan van ongerechtvaardigde be-
lemmeringen in de mededinging zoals genoemd

Rb. Midden-Nederland 19 juni 2015,
ECLI:NL:RBMNE:2015:4685.

11

ECLI:NL:RBDHA:2017:2217.12
Rb. Midden-Nederland 1 mei 2015,
ECLI:NL:RBZWB:2015:2951.

13
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in artikel 2.75, tweede lid, Aw 2012 niet nodig
daarbij de vermelding ‘of gelijkwaardig’ te
plaatsen.’
De Voorzieningsrechter van de Rechtbank Zee-
land-West-Brabant kwam tot zijn oordeel dat
schoolboektitels met vermelding van ISBN-
nummer zonder toevoeging van ‘of gelijkwaar-
dig’ zijn toegestaan door te verwijzen naar het
standpunt van de Europese Commissie, als
vermeld in de Memorie van Antwoord van de
wijziging van diverse onderwijswetten.14

‘De Commissie is van mening dat scholen
boektitels mogen specificeren (met ISBN-num-
mer) bij de aanbesteding van schoolboeken,
zonder daaraan toe te hoeven voegen ’of gelijk-
waardig’. Dit geldt zowel in de leverings- als in
de dienstenvariant. Gezien de bijzondere context
is de Commissie van mening dat scholen het
onderwerp van de overheidsopdracht mogen
vaststellen door de enkele vermelding van de
titel van een specifiek boek in de aanbestedings-
documenten. Scholen zijn vrij om dit te doen
voor schoolboeken die zij om pedagogische re-
denen willen gebruiken.’
‘Het toch vereisen van de melding ‘of gelijkwaar-
dig’ dient geen redelijk doel omdat dit bij voor-
baat neerkomt op het schrijven van een zinloze
formaliteit. Die eis hoeft bij de levering van (di-
gitale) boeken dan ook niet te worden gesteld,’
aldus de Voorzieningsrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant.

‘Of gelijkwaardig’

Aanbesteders hanteren nogal eens lichtvaardig
een merknaam met de toevoeging ‘of gelijkwaar-
dig’. Dat is alleen toegestaan, indien de aanbe-
stedende dienst werkelijk niet in staat is op een
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke wijze
het voorwerp van de opdracht te beschrijven.
In dat geval is bij uitzondering een merknaam
toegestaan met de toevoeging ‘of gelijkwaardig.’
Dat met het verwijzen naar merknamen men
zeer terughoudend dient te zijn, blijkt uit het
persbericht van de Europese Commissie van 13
oktober 2004 over een inbreukprocedure.15 In
2004 deed de Commissie naar aanleiding van

Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 325,
C, p. 8.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-
1210_nl.htm.
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klachten, een onderzoek bij een twaalftal aanbe-
stedende diensten in verschillende lidstaten naar
de eis dat microcomputers, servers of werkstati-
ons moesten zijn voorzien van microprocessoren
van het merk Intel ‘of gelijkwaardig’, dan wel
dat microprocessoren een minimale kloksnelheid
moesten hebben.16 Volgens de Commissie was
hier sprake van een discriminerende eis, daar
Intel door deze merknaam en de minimale klok-
snelheid werd bevoordeeld. Er zijn andere mid-
delen om microprocessoren en vooral de ver-
langde prestaties ervan te omschrijven, bijvoor-
beeld aan de hand van diverse benchmarks, al-
dus de Commissie.

Het verwijzen naar een bepaald fabricaat, of een
bepaalde herkomst met vaak de ‘cosmetische’
toevoeging ‘of gelijkwaardig’ heeft niet alleen
tot gevolg dat de markt van overheidsopdrach-
ten op ‘slot’ wordt gedaan, maar daarmee cre-
ëert de aanbestedende dienst ook zijn eigen
monopolist en daar hangt een prijskaartje aan,
zoals blijkt uit een recent onderzoek naar het
gebruik van merknamen voor knie- en heupim-
plantaten door medische specialisten.17

Conclusies en aanbevelingen

Specificaties – technische, functionele en nor-
men – bepalen niet alleen in belangrijke mate
het uiteindelijke inkoopresultaat – fit for purpose
en best value for money -, maar ook de toegan-
kelijkheid tot de markt van overheidsopdrachten.
Om die laatste reden is het niet toegestaan een
bepaald fabricaat voor te schrijven, tenzij dat op
objectieve gronden niet mogelijk is. In dat geval
moet worden toegevoegd ‘of gelijkwaardig’. De
oorzaak van het voorschrijven van een bepaald
fabricaat kan zijn dat men vertrouwd is met de
eigenschappen van een bepaald product. Daar-
mee meent men technische afbreukrisico’s te
kunnen voorkomen. Men zou deze afbreukrisi-
co’s kunnen voorkomen door functionele eisen
op te stellen op het gebied van de te leveren
prestaties. Dit vereist dan wel verificatie van het
aangeboden product, bijvoorbeeld door het

Het betrof een zogenoemde inbreukprocedure
op grond van artikel 258 EU-verdrag.
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Het rapport ‘Ezeltje trek je'. Een studie naar
winst, macht en regulering in de Nederlandse
gezondheidszorg van 13 maart 2017.
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houden van (acceptatie) testen. Vaak vindt men
dit te bewerkelijk en schrijft men liever een be-
paald merk of type voor. In dat geval kunnen wij
spreken van intellectual laziness.

Het verbod van merkspecificaties geldt eveneens
voor opdrachten met een waarde beneden de
aanbestedingsdrempels, indien er sprake is van
een duidelijk grensoverschrijdend belang. Van
dat grensoverschrijdend belang is naar het oor-
deel van het HvJ-EU sprake als ‘met name het
aanzienlijke bedrag van de betrokken opdracht,
in combinatie met de plaats van uitvoering van
de werken of de technische kenmerken van de
opdracht een rol spelen. De verwijzende rechter
kan bij zijn algemene beoordeling van het be-
staan van een duidelijk grensoverschrijdend
belang tevens rekening houden met het bestaan
van klachten van in andere lidstaten gevestigde
marktdeelnemers, mits wordt nagegaan of het
werkelijke klachten en geen schijnklachten be-
treft.’18

Voor het opstellen van technische en functionele
specificaties is het noodzakelijk dat de aanbeste-
der tijdens de voorbereidingsfase op de aanbe-
steding duidelijk in kaart heeft gebracht wat de
functionele inkoopbehoefte is. Daarbij spelen
de gebruikers een belangrijke rol. Dat wordt
nogal een vergeten.
Geharmoniseerde normen zijn in het leven ge-
roepen om de tot een goede werking van de in-
terne markt te komen. Ook bij de toepassing van
normen geldt de toevoeging van ‘of gelijkwaar-
dig’, zodat bijvoorbeeld een Duitse leverancier
ook het product kan aanbieden dat voldoet aan
de gelijkwaardige DIN-EN.
Normen met aanvullende eisen is alleen dan
geoorloofd indien dat op objectieve gronden
noodzakelijk is. Op de aanbesteder rust in dat
geval de motiveringsplicht.

H.J. van der Horst,
zelfstandig aanbestedingsexpert

C-278/14 van 16 april 2015, ECLI:EU:C:2015:228,
r.o. 20.
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Programma van wensen. Uitleg gunningscrite-
ria. Cao-norm. Transparantiebeginsel. Gelijk-
heidsbeginsel. Motivering gunningsbeslissing.

Stichting Katholieke Universiteit/Radboud Univer-
sitair Medisch centrum (hierna: Radboud UMC) is
op 16 juni 2016 een openbare Europese aanbeste-
dingsprocedure gestart voor de aanschaf van twee
volledig geautomatiseerde bloedtransfusiesanaly-
sesystemen. De betreffende opdracht en de aanbe-
stedingsprocedure staan beschreven in een inschrij-
vingsleidraad, een programma van eisen en een
programma van wensen. Het gunningscriterium
is de economisch meest voordelige inschrijving.
Ortho-Clinical Diagnostics N.V. (hierna: OCD) heeft
op 31 augustus 2016 haar inschrijving bij Radboud
UMC ingediend. Zij heeft ingeschreven met het
systeem "Ortho Vision Analyzer". Bij brief van 21
december 2016 heeft Radboud UMC OCD bericht
dat zij voornemens was de opdracht aan DiaMed
N.V. (hierna: Diamed) te gunnen. OCD komt op te-
gen dit gunningsvoornemen.

Uitleg wens

De voorzieningenrechter constateert dat partijen
van mening verschillen over de betekenis van wens
1.20 en dan in het bijzonder over de zinssnede 'tij-
dens het aanbieden van monsters aan het sys-
teem'. De vraag naar de betekenis van wens 1.20
is een kwestie van uitleg van die wens. Daarbij
geldt enerzijds dat de wens moet worden uitgelegd
volgens de zogenaamde CAO-norm, aangezien het
programma van wensen bedoeld is voor een onbe-
paald aantal geïnteresseerden die niet bij het op-
stellen van dat programma betrokken zijn geweest.
Anderzijds geldt dat bij de uitleg van wens 1.20
ook dient te worden betrokken dat op grond van
de beginselen van transparantie en gelijkheid de
voorwaarden van gunning op een duidelijke, pre-
cieze en ondubbelzinnige wijze geformuleerd
moeten worden, opdat alle behoorlijk geïnformeer-
de en normaal oplettende inschrijvers de juiste
draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelf-
de manier interpreteren.

opmaat.sdu.nlSduJurisprudentie Aanbestedingsrecht 06-06-2017, afl. 4558

«JAAN»119


