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Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

21 maart 2017, nr. 200.206.297_01,

ECLI:NL:GHSHE:2017:1115

(mr. Sijmonsma, mr. Beurskens, mr.

Verhoeven)

Noot mr. M.M. Fimerius en W.I. de Vries

Ondertekeningsgebrek. Geschiktheidseis. In-

schrijvingsvereiste. Bewijsmiddelen. Transpa-

rantiebeginsel.

[Aanbestedingswet 2012 art. 2.89]

RWMN.V. (hierna: RWM) heeft namens een viertal

gemeentes in de Westelijke Mijnstreek, tezamen

met vier andere gemeentes in Midden Limburg,

de Europese openbare aanbesteding voor de inza-

meling en verwerking van oud papier en karton in

de markt gezet. Gegund wordt op de laagste prijs.

Kern van de zaak is de vraag of de inschrijving van

geïntimeerde 2 rechtsgeldig (door een daartoe

bevoegd natuurlijk persoon) is ondertekend, al-

thans of geïntimeerde 2 bij het indienen van de

inschrijving daarvan bewijs (anders dan een uittrek-

sel uit het handelsregister van de Kamer van Kamer

van Koophandel nu die bevoegdheid daaruit niet

bleek) had moeten overleggen.

Rechtsgeldige ondertekening

De hoofdstukken 2 en 3 van het beschrijvend

document hebben betrekking op de voorwaarden

voor inschrijving respectievelijk de inschrijvings-

procedure. In de paragrafen 2.1 en 3.6 van die

hoofdstukken is als formele eis gesteld dat de in-

schrijving rechtsgeldig moet zijn ondertekend.

Daarbij is volgens het Hof niet de eis gesteld dat

de rechtsgeldigheid van de ondertekening moet

blijken uit bij de inschrijving te voegen stukken.

In het beschrijvend document is in een tabel,

waarin de geschiktheidscriteria zijn weergegeven,

vermeld: 'Recent bewijs van inschrijving in het

nationaal beroeps-/handelsregister'. Aan deze

voorwaarde is door geïntimeerde 2 voldaan.

Bij genoemd geschiktheidscriterium is als toevoe-

ging vermeld: 'conform artikel 2.89 Aanbestedings-

wet'. Gelet op de strekking van dat artikel lijkt be-

doelde toevoeging er naar het voorlopig oordeel

van het hof op te duiden dat de aanbestedende

dienst het bewijs van inschrijving (in elk geval)

wenste om te kunnen beoordelen of al dan niet

sprake is van faillissement, surseance van betaling,

liquidatie, etc. (artikel 2.89 lid 1 jo. 2.87 lid 1, onder-

deel b). Geïntimeerde 2 mocht dit zo begrijpen en

hoefde uit de verwijzing naar artikel 2.89 Aanbeste-

dingswet in elk geval niet af te leiden dat de voor-

waarde werd gesteld om te kunnen controleren of

de inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. Dat is

des te meer het geval nu, zoals ook de voorzienin-

genrechter heeft overwogen, § 4.2 is geplaatst in

het hoofdstuk dat betrekking heeft op de geschikt-

heidscriteria en niet in de hoofdstukken 2 en 3,

over de voorwaarden voor inschrijving en over de

inschrijvingsprocedure.

In de toelichting bij bedoeld geschiktheidscriterium

van § 4.2 is nog wel vermeld dat het bewijs van

inschrijving in het handelsregister er (ook) toe dient

om te kunnen controleren of de inschrijving

rechtsgeldig is ondertekend.Maar in die toelichting

is niet gevraagd om de rechtsgeldigheid van de

ondertekening op andere wijze aan te tonen in het

geval dat – zoals nu aan de orde – de bevoegdheid

van de ondertekenaar niet uit het bewijs van in-

schrijving in het handelsregister blijkt. De eis luidt

slechts: een recent bewijs van inschrijving in het

handelsregister, aanwelke eis geïntimeerde 2 heeft

voldaan.

Het hof sluit niet uit dat de aanbestedende dienst

bij het opstellen van het beschrijvend document

niet heeft gedacht aan de mogelijkheid dat uit het

uittreksel uit het handelsregister niet te allen tijde

de rechtsgeldigheid van de ondertekening blijkt en

dat daarom niet voor dat geval om andere bewijs-

stukken is gevraagd. Dit kan geïntimeerde 2 niet

worden tegengeworpen.

Van geïntimeerde 2 kon (als behoorlijk geïnformeer-

de en normaal oplettende inschrijver) niet worden

verwacht dat zij – terwijl in het beschrijvend docu-

ment uitdrukkelijk alleen om een uittreksel uit het

handelsregister is gevraagd, en dan nog op een

onlogische plaats als het gaat om de rechtsgeldige

ondertekening van de inschrijving –moest beden-

ken dat uit het gevraagde uittreksel niet kon blijken

dat betrokkene 1 bevoegd was de inschrijving te

ondertekenen en dat zij daarom uit eigener bewe-

ging andere bewijsstukken (de volmacht) diende

bij te voegen. De enkele zin in de toelichting bij

bedoeld criterium in § 4.2 dat uit het bij te voegen

uittreksel uit het handelsregister moest blijken van

de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de on-

dertekenaar, is daarvoor te mager.

Naar het voorlopig oordeel van het hof handelt de

aanbestedende dienst in strijd met het transparan-

tiebeginsel door uitdrukkelijk om (niet méér dan)

een uittreksel uit het handelsregister te vragen,

maar impliciet wel ander bewijs te verlangen voor

het geval het uittreksel uit het handelsregister niet
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zou blijken te volstaan. In dit opzicht is het beschrij-

vend document geenszins duidelijk, precies en

ondubbelzinnig.

Appellante voert aan dat na de beslissing van 2

augustus 2016 RWM de inschrijvingen van zowel

appellante als geïntimeerde 2 – voor het geval de

inschrijving van geïntimeerde 2 in kort geding

geldig zou worden geoordeeld – heeft beoordeeld

en dat uit die beoordeling is gebleken dat geïnti-

meerde 2 op twee punten toch niet aan de eisen

voldoet. Bij het bestreden vonnis heeft de voorzie-

ningenrechter te dien aanzien overwogen: ‘Vanwe-

ge het feit dat nog niet vaststaat dat perceel 3 we-

derom wordt aanbesteed, kan hierover in deze

procedure niet worden beslist en wordt dus ook

niet toegekomen aan de (partijen verdeeld houden-

de) vraag of het standpunt van RWM juist is en of

dat gevolgen kan hebben voor de gunning als zo-

danig’.

Appellante wenst in hoger beroep alsnog een in-

houdelijke beoordeling van de twee afwijzingsgron-

den.

De voorzieningenrechter heeft terecht niet beslist

inzake de twee afwijzingsgronden. Ook het hof zal

de twee afwijzingsgronden daaromniet inhoudelijk

behandelen.

Conclusie

Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen

[appellante] Nederland B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,
appellante,
advocaat: mr. L.W.J.P.F. Einig,
tegen:
1RWM N.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,
advocaat: mr. E.E. Zeelenberg,
2. [geïntimeerde 2] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats 3] ,
in hoger beroep niet verschenen,
geïntimeerden,

op het bij exploot van dagvaarding van 20
december 2016 ingeleide hoger beroep van het
door de voorzieningenrechter van de rechtbank
Limburg, zittingsplaats Maastricht, gewezen
vonnis van 23 november 2016 tussen appellante
( [appellante] ) als tussenkomende partij, geïnti-
meerde sub 1 (RWM) als gedaagde en geïntimeer-
de sub 2 ( [geïntimeerde 2] ) als eiseres.
1 Het geding in eerste aanleg (zaaknr.
C/03/225256/KG ZA 16-449)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof
naar voormeld vonnis.
2 Het geding in hoger beroep
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de appeldagvaarding houdende grieven;
- het tegen [geïntimeerde 2] verleende verstek;
- de memorie van antwoord van RWM.
Vervolgens heeft het hof een datum voor arrest
bepaald.
3 De beoordeling
3.1. In de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.11
heeft de voorzieningenrechter vastgesteld van
welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. Tegen
die feiten zijn geen grieven gericht, noch is daar-
tegen anderszins bezwaar gemaakt. Ook voor het
hof zijn die feiten daarom het uitgangspunt. Het
gaat in dit kort geding om het volgende.
3.1.1. RWM heeft namens een viertal gemeentes
in de Westelijke Mijnstreek, tezamen met vier
andere gemeentes in Midden Limburg, de open-
bare Europese openbare aanbesteding voor de
inzameling en verwerking van oud papier en
karton (met kenmerk PM-2016-OR-FV-001) in
de markt gezet. Gegund wordt op de laagste prijs.
3.1.2. De opdracht is verdeeld in drie percelen.
Perceel 3 betreft de inzameling in het werkgebied
van RWM (de gemeentes Beek, Schinnen, Sittard-
Geleen en Stein). De te sluiten overeenkomst heeft
een looptijd van twee jaren en kan tweemaal met
twee jaren worden verlengd.
3.1.3. De aanbestedende dienst beoordeelt na
ontvangst van de inschrijving eerst de geschikt-
heid aan de hand van de uitsluitingsgronden en
eisen inzake financieel-economische draagkracht
en vakbekwaamheid, vervolgens wordt gecontro-
leerd of de inschrijving voldoet aan alle inhoude-
lijke eisen en daarna wordt de inschrijving verder
beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria.
3.1.4. Van hoofdstuk 2 ('Voorwaarden tot inschrij-
ving') van het beschrijvend document, § 2.1 ('Al-
gemene voorwaarden'), luiden de tweede, derde
en laatste bullit:
"- U dient de inschrijving geheel in overeenstem-
ming met dit beschrijvend document en bijbehoren-
de documenten aan te leveren;
- Uw inschrijving dient door een daartoe rechtsgel-
dig bevoegd persoon te worden ondertekend;
- Het risico van het ontbreken van informatie en/of
antwoorden, berust bij u. Afhankelijk van de aard
van de omissie of onjuistheid kan dit leiden tot
puntverlies in de beoordeling of uitsluiting."
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3.1.5.In hoofdstuk 3 ('Inschrijvingsprocedure') is
in § 3.6 ('Wijze van aanbieden inschrijving') be-
paald dat de inschrijving rechtsgeldig ondertekend
dient te zijn, hetgeen betekent dat de rechtsgeldig
vertegenwoordiger van de onderneming de te
ondertekenen documenten van zijn handtekening
voorziet.
In § 3.7 ('Inschrijvingsbiljet') staat onder punt 1
dat de inschrijving moet geschieden op het in-
schrijvingsbiljet dat als bijlage II is gevoegd bij
het beschrijvend document.
3.1.6. In hoofdstuk 4 ('Geschiktheidscriteria') staat
in § 4.2 ('Geschiktheidscriteria') als criterium:
'Recent bewijs van inschrijving in het nationaal
beroeps-/handelsregister conform artikel 2:89
Aanbestedingswet'. Als bijzonderheid is vermeld
dat dit bewijs niet ouder mag zijn dan zes maan-
den vanaf de sluitingsdatum van inschrijving en
voorts staat als toelichting het volgende vermeld:
"Dit bewijs dient als bijlage in kopie toegevoegd te
worden en mag niet ouder zijn dan zes (6) maan-
den terug te rekenen vanaf sluitingsdatum.
Let op!! Aan de hand van dit uittreksel controleert
de aanbestedende dienst de rechtsgeldige onderte-
kening van de ingediende stukken. Uit de bijgevoeg-
de kopieën dient dus te blijken dat deze natuurlijk
persoon de onderneming mag vertegenwoordigen
voor het gevraagde in deze aanbestedingsprocedure.
Zie ook 5.3 van de Eigen Verklaring."
De bepaling § 4.2 wordt afgesloten met (vetge-
drukt en in kapitalen): "N.B. Alle bijlagen dienen
te worden ondertekend door een daartoe rechts-
geldig bevoegd persoon."
In § 4.3 ('Vaststelling geschiktheid') is opgenomen
dat de inschrijver dient te voldoen aan de geschikt-
heidseisen zoals gesteld in § 4.2. Indien de inschrij-
ver niet in zijn inschrijving aantoont aan de ge-
schiktheidseisen te voldoen, wordt de inschrijving
terzijde gelegd.
3.1.7. In hoofdstuk 5 ('Gunningsprocedure') wordt
in § 5.2 ('Gunningscriterium') bepaald dat gun-
ning plaatsvindt aan de inschrijver die voldoet
aan de in het beschrijvend document gestelde
eisen én de laagste prijs heeft geboden.
3.1.8. In hoofdstuk 6 ('De gevraagde documenten')
wordt in § 6.1 ('Bij inschrijving') opgesomd dat
de inschrijvingmoet bestaan uit de daar genoem-
de documenten. Bij uitsluitingsgronden en ge-
schiktheidseisen is aangegeven: 'bewijs van in-
schrijving in het nationaal beroeps-/handelsregis-
ter'. Als optioneel is aangegeven 'Overige bijlagen'.

3.1.9. [geïntimeerde 2] heeft ingeschreven op
perceel 3. Uit het uittreksel uit hetHandelsregister
van deKamer vanKoophandel dat bij de inschrij-
ving is gevoegd, blijkt dat de heer [betrokkene 1]
(hierna: [betrokkene 1] ), die het inschrijvingsbil-
jet op 11 juli 2016 heeft ondertekend (bijlage
11 bij het beschrijvend document), een beperkte
volmacht heeft. Bij de inschrijving zijn door
[geïntimeerde 2] geen stukken gevoegd waaruit
de inhoud van de volmacht van [betrokkene 1]
blijkt.
3.1.10. De aanbestedende dienst heeft op 25 juli
2016 aan [geïntimeerde 2] het volgende bericht
verstuurd (productie 6 van [geïntimeerde 2] in
eerste aanleg):
"Dhr. [betrokkene 1] heeft de inschrijving namens
[geïntimeerde 2] BV ondertekend. Uit de door de
Kamer van Koophandel (Kvk) verstrekte gegevens
blijkt dat dhr. [betrokkene 1] 'slechts' gemachtigd
is tot een belang/bedrag van € 200.000.
Uit overwegingen m.b.t. zorgvuldigheid vragen wij
u of de gegevens zoals verstrekt door de Kvk actueel
zijn? D.w.z. zijn alle door [geïntimeerde 2] BV
verstrekte wijzigingen aan de Kvk in het handelsre-
gister verwerkt.
NB: die wijzigingen dienen dan voor het einde van
de inschrijvingstermijn (15-jul-2016) aan de Kvk
te zijn doorgegeven".
In haar antwoord op dit bericht (productie 7 van
[geïntimeerde 2] in eerste aanleg) antwoordt
[geïntimeerde 2] nog dezelfde dag dat de gegevens
van deKamer vanKoophandel actueel zijn en dat
er geenwijzigingen zijn doorgevoerd. [geïntimeer-
de 2] zet in haar antwoord voorts uiteen dat de
heer [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2] ) enig
eigenaar is van [betrokkene 2] Groepsholding
B.V., die op haar beurt enig aandeelhouder is van
[geïntimeerde 2] . [geïntimeerde 2] legt een door
[betrokkene 2] ondertekende en op 11 juli 2016
gedateerde en aan de contactpersoon van de aan-
bestedende dienst geadresseerde volmacht over,
waarbij [betrokkene 1] gemachtigd is hem te ver-
tegenwoordigen bij de inschrijving op de aanbe-
steding (productie 8 van [geïntimeerde 2] in eerste
aanleg). Ook wijst [geïntimeerde 2] erop dat de
bij de inschrijving gevoegde Eigen Verklaring
door [betrokkene 2] en [betrokkene 1] tezamen
is ondertekend.
3.1.11. In zijn beslissing van 2 augustus 2016
(productie 9 van [geïntimeerde 2] in eerste aanleg)
deelt de aanbestedende dienst aan [geïntimeerde
2] mee:
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"Uw inschrijving was de inschrijving met het
'hoogste financiële resultaat'. Uw inschrijving komt
dan ook voor gunning in aanmerking mits uw in-
schrijving aan alle gestelde eisen voldoet.
Wemoeten echter constateren dat uw inschrijving
niet rechtsgeldig is ondertekend. De inschrijving is
ondertekend door dhr. [betrokkene 1] , die volgens
de bij de Kamer vanKoophandel beschikbare gege-
vens een tot een bedrag/belang van € 200.000 be-
perkte volmacht heeft. Omdat de opdracht (op basis
van uw eigen inschrijving) een belang heeft van
meer dan € 800.000 per jaar voor een periode van
6 jaar (bij maximale looptijd), mag duidelijk zijn
dat die beperkte volmacht niet toereikend is om
uw inschrijving rechtsgeldig te ondertekenen.
Omdat uw inschrijving niet rechtsgeldig is onderte-
kend moeten wij deze als ongeldig uitsluiten van
de aanbestedingsprocedure."
De aanbestedende dienst verwijst voorts naar een
aangehecht expertadvies waarin wordt geconclu-
deerd dat de inschrijving van [geïntimeerde 2]
lijdt aan een onherstelbaar ondertekeningsgebrek
en dat de inschrijving daarom ongeldig moet
worden verklaard.
Medegedeeld wordt dat het op 25 juli 2016 alsnog
aangeboden herstel door een volmacht te overleg-
gen niet is toegestaan c.q. gehonoreerd. De aanbe-
stedende dienst meldt verder dat perceel 3 gegund
zal worden aan [appellante] .
3.2.1. [geïntimeerde 2] vordert RWM te gebieden
de gunningsbeslissing ten aanzien van perceel 3
in te trekken, althans aan die gunningsbeslissing
geen (verdere) uitvoering te geven, alsmede RWM
te gebieden een nieuwe gunningsbeslissing te ne-
men waarbij perceel 3 aan [geïntimeerde 2] wordt
gegund (primair), althans een nieuwe gunnings-
beslissing te nemen waarbij de inschrijving van
[geïntimeerde 2] wordt beoordeeld met inachtne-
ming van de uitspraak in deze zaak (subsidiair),
een en ander op straffe van verbeurte van een
dwangsom.
[geïntimeerde 2] heeft aan haar vordering ten
grondslag gelegd dat RWM haar inschrijving ten
onrechte
terzijde heeft gelegd omdat niet voldaan zou zijn
aan de voorwaarde dat de inschrijving rechtsgeldig
moet zijn ondertekend. Volgens [geïntimeerde 2]
was er ten tijde van de inschrijving een geldige
volmacht en is daarvan bewijs overgelegd.
3.2.2. RWM en [appellante] (deze laatste als tus-
senkomende partij) hebben verweer gevoerd tegen
de vordering van [geïntimeerde 2] .

[appellante] heeft gevorderd RWM te gebieden,
voor zover deze de opdracht nog steeds wenst te
gunnen, de opdracht definitief aan [appellante]
te gunnen, althans RWM een in goede justitie te
nemen maatregel op te leggen.
3.2.3. Bij het bestreden vonnis heeft de voorzienin-
genrechter de vordering van [geïntimeerde 2]
(grotendeels) toegewezen, in die zin dat RWM is
gelast om de onderhavige gunningsbeslissing voor
wat betreft perceel 3 in te trekken en ingetrokken
te houden, althans daaraan geen (verdere) uitvoe-
ring te geven, om de inschrijving van [geïntimeer-
de 2] te beoordelen met inachtneming van het
vonnis en om een nieuwe gunningsbeslissing te
nemen, voor zover RWM de opdracht nog wenst
te gunnen. Oplegging van een dwangsom is ach-
terwege gebleven.
De vordering van [appellante] heeft de voorzienin-
genrechter afgewezen.
3.3. [appellante] heeft vijf grieven geformuleerd
en concludeert tot vernietiging van het bestreden
vonnis, tot het alsnog afwijzen van de vordering
van [geïntimeerde 2] en tot het alsnog toewijzen
van haar vordering.
RWM schaart zich bij memorie van antwoord
achter het betoog van [appellante] . RWM heeft
in deze procedure zelf geen grieven geformuleerd
tegen het bestreden vonnis.
RWM heeft bij afzonderlijke appeldagvaarding
hoger beroep ingesteld tegen het bestreden vonnis.
Die procedure (zaaknummer 200.208.947/01) is
aangebracht ter rolzitting van het hof van 14 fe-
bruari 2017. Op die rolzitting is aan RWM een
termijn van vier weken verleend, dus tot 14 maart
2017, voor het nemen van de memorie van grie-
ven. Aan de geïntimeerde partij in die procedure,
[geïntimeerde 2] , is verstek verleend.
Het hof overweegt als volgt.
3.4. Kern van de zaak is de vraag of de inschrijving
van [geïntimeerde 2] rechtsgeldig (door een
daartoe bevoegd natuurlijk persoon) is onderte-
kend, althans of [geïntimeerde 2] bij het indienen
van de inschrijving daarvan bewijs (anders dan
een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer
van Kamer van Koophandel nu die bevoegdheid
daaruit niet bleek) had moeten overleggen.
3.5. Uitgangspunt is dat een aanbestedende dienst
de beginselen van gelijke behandeling en transpa-
rantie dient te respecteren. Het beginsel van gelij-
ke behandeling heeft tot doel de ontwikkeling van
een gezonde en daadwerkelijke mededinging te
bevorderen en vereist dat alle inschrijvers dezelfde

515Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 06-06-2017, afl. 4Sduopmaat.sdu.nl

115«JAAN»



kansen krijgen. Uit dat beginsel volgt dat voor alle
mededingers dezelfde voorwaarden moeten gel-
den. Het transparantiebeginsel heeft onder meer
tot doel te waarborgen dat elk risico van favoritis-
me en willekeur door de aanbestedende dienst
wordt uitgebannen. Uit het beginsel volgt dat alle
voorwaarden en modaliteiten door de aanbeste-
dende dienst worden geformuleerd op een duide-
lijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat
enerzijds 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 daadwerkelijk na te gaan of
de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan
de criteria die op de betrokken opdracht van toe-
passing zijn (vgl. EU-hof 29 april 2004, C-496/99,
zaak Succhi di Frutta).
3.6. Het hof stelt voorop dat niet kan worden
vastgesteld dat [betrokkene 1] ten tijde van de
inschrijving op 11 juli 2016 niet bevoegd was de
inschrijving namens [geïntimeerde 2] te verrich-
ten. De door [geïntimeerde 2] overgelegde vol-
macht van die datum wijst erop dat die bevoegd-
heid toen reeds bestond. Aan de enkele suggestie
van [appellante] dat de volmacht mogelijk geante-
dateerd is, gaat het hof, nu van niet meer dan een
suggestie sprake is, voorbij.
Er op grond van het voorgaande van uitgaande
dat [betrokkene 1] op 11 juli 2016 bevoegd was
de inschrijving namens [geïntimeerde 2] te ver-
richten, is er in ieder geval geen sprake van een -
in het aanbestedingsrecht ongeoorloofde want in
strijd met het gelijkheidsbeginsel zijnde - bekrach-
tiging achteraf.
3.7. De hoofdstukken 2 en 3 van het beschrijvend
document hebben betrekking op de voorwaarden
voor inschrijving respectievelijk de inschrijvings-
procedure. In de paragrafen 2.1 en 3.6 van die
hoofdstukken is als formele eis gesteld dat de in-
schrijving rechtsgeldig moet zijn ondertekend.
Daarbij is niet de eis gesteld dat de rechtsgeldig-
heid van de ondertekening moet blijken uit bij de
inschrijving te voegen stukken.
3.8. In § 4.2 van het beschrijvend document is in
een tabel, waarin de geschiktheidscriteria zijn
weergegeven, vermeld: 'Recent bewijs van inschrij-
ving in het nationaal beroeps-/handelsregister'.
Aan deze voorwaarde is door [geïntimeerde 2] ,
die bij haar inschrijving een recent uittreksel uit
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
heeft gevoegd, als zodanig voldaan.

Bij genoemd geschiktheidscriterium is als toevoe-
ging vermeld: 'conform artikel 2.89 Aanbestedings-
wet'. Ingevolge dat artikel kan een aanbestedende
dienst een inschrijver uitsluiten van deelneming
wegens de in dat artikel genoemde redenen. Gelet
op de strekking van dat artikel lijkt bedoelde toe-
voeging er naar het voorlopig oordeel van het hof
op te duiden dat de aanbestedende dienst het be-
wijs van inschrijving (in elk geval) wenste om te
kunnen beoordelen of al dan niet sprake is van
faillissement, surseance van betaling, liquidatie,
etc. (artikel 2.89 lid 1 jo. 2.87 lid 1, onderdeel b).
[geïntimeerde 2] mocht dit zo begrijpen en hoefde
uit de verwijzing naar artikel 2.89 Aanbestedings-
wet in elk geval niet af te leiden dat de voorwaarde
werd gesteld om te kunnen controleren of de in-
schrijving rechtsgeldig is ondertekend. Dat is des
te meer het geval nu, zoals ook de voorzieningen-
rechter heeft overwogen, § 4.2 is geplaatst in het
hoofdstuk dat betrekking heeft op de geschikt-
heidscriteria en niet in de hoofdstukken 2 en 3,
over de voorwaarden voor inschrijving en over
de inschrijvingsprocedure.
3.9. In de toelichting bij bedoeld geschiktheidscri-
terium van § 4.2 is nog wel vermeld dat het bewijs
van inschrijving in het handelsregister er (ook)
toe dient om te kunnen controleren of de inschrij-
ving rechtsgeldig is ondertekend. Maar in die
toelichting is niet gevraagd om de rechtsgeldigheid
van de ondertekening op andere wijze aan te to-
nen in het geval dat - zoals nu aan de orde - de
bevoegdheid van de ondertekenaar niet uit het
bewijs van inschrijving in het handelsregister
blijkt. De eis luidt slechts: een recent bewijs van
inschrijving in het handelsregister, aan welke eis,
zoals gezegd, [geïntimeerde 2] heeft voldaan.
Het hof sluit niet uit dat de aanbestedende dienst
bij het opstellen van het beschrijvend document
niet heeft gedacht aan de mogelijkheid dat uit het
uittreksel uit het handelsregister niet te allen tijde
de rechtsgeldigheid van de ondertekening blijkt
en dat daarom niet voor dat geval om andere be-
wijsstukken is gevraagd. Dit kan [geïntimeerde
2] niet worden tegengeworpen.
De inschrijving was, anders dan [appellante] in
haar eerste grief (punt 16-18) aanvoert, volledig.
Grief I faalt.
3.10. Mede gelet op het voorgaande kon van
[geïntimeerde 2] (als behoorlijk geïnformeerde
en normaal oplettende inschrijver) niet worden
verwacht dat zij - terwijl in het beschrijvend
document uitdrukkelijk alleen om een uittreksel
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uit het handelsregister is gevraagd, en dan nog op
een onlogische plaats als het gaat om de rechtsgel-
dige ondertekening van de inschrijving - moest
bedenken dat uit het gevraagde uittreksel niet kon
blijken dat [betrokkene 1] bevoegd was de inschrij-
ving te ondertekenen en dat zij daarom uit eigener
beweging andere bewijsstukken (de volmacht)
diende bij te voegen. De enkele zin in de toelich-
ting bij bedoeld criterium in § 4.2 dat uit het bij
te voegen uittreksel uit het handelsregister moest
blijken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de ondertekenaar, is daarvoor te mager.
Naar het voorlopig oordeel van het hof handelt
de aanbestedende dienst in strijd met het transpa-
rantiebeginsel door uitdrukkelijk om (niet méér
dan) een uittreksel uit het handelsregister te vra-
gen,maar impliciet wel ander bewijs te verlangen
voor het geval het uittreksel uit het handelsregister
niet zou blijken te volstaan. In dit opzicht is het
beschrijvend document geenszins duidelijk, pre-
cies en ondubbelzinnig. Grief II, die anders con-
cludeert, faalt.
3.11. Met grief III voert [appellante] aan dat de
voorzieningenrechter heeft miskend dat het op
de weg van [geïntimeerde 2] had gelegen om -
proactief - fouten, onduidelijkheden en/of gebre-
ken in het beschrijvenddocument zo veelmogelijk
aan de orde te stellen in een stadium waarin deze
nog door RWM ongedaan hadden kunnen wor-
den gemaakt. Door dat na te laten heeft [geïnti-
meerde 2] haar recht omdaarover alsnog te klagen
verwerkt. [appellante] wijst op § 1.2 van het be-
schrijvend document, waarin is geregeld dat pro-
cedurefouten, tegenstrijdigheden en/of onvolko-
menhedenmoetenworden gemeld en bij gebreke
vanmelding in het voordeel van de aanbestedende
dienst worden uitgelegd, en op de uitspraak van
het EU-hof van 12 februari 2004, C-230/02
(Grossmann).
Hiervoor is reeds overwogen dat in het beschrij-
vend document slechts als eis is gesteld dat bij
inschrijving een uittreksel uit het handelsregister
moest worden bijgevoegd. [geïntimeerde 2] had
en heeft tegen deze eis geen bezwaar en heeft
daaraan voldaan. [geïntimeerde 2] klaagt niet over
de inhoud van het beschrijvend document, laat
staan te laat. Het is RWM die zich op het stand-
punt stelt dat [geïntimeerde 2] uit het beschrij-
vend document had moeten begrijpen dat ook
een volmacht moest worden bijgevoegd. De stel-
ling van [appellante] dat "de door [geïntimeerde
2] gestelde onvolkomenheid" in het voordeel van

RWMdient te worden uitgelegd (bladzijde 15 van
dememorie van grieven) gaat niet op; die situatie
is niet aan de orde. Grief III faalt.
3.12. Met grief IV betoogt [appellante] dat de
voorzieningenrechter heeft miskend dat een ge-
brek aan transparantie met betrekking tot § 4.2,
voor zover daarvan sprake is, niet tot toewijzing
van een vordering strekkende tot intrekking van
de gunningsbeslissing kan leiden. Een gebrek aan
transparantie, in de zin van objectieve onduide-
lijkheid van de bepalingen van het beschrijvend
document, impliceert dat de aanbestedingsproce-
dure als zodanig gebrekkig is en kan daarom al-
leen tot toewijzing van een vordering strekkende
tot intrekking van de aanbestedingsprocedure
leiden (al dan niet gekoppeld aan een gebod tot
heraanbesteding indien de aanbestedende dienst
onverminderd voornemens is de opdracht in de
markt te zetten), aldus [appellante] .
De grief faalt. Slechts indien van een behoorlijke
aanbestedingsprocedure niet meer kan worden
gesproken als gevolg van een gebrek aan transpa-
rantie in de aanbestedingsprocedure, is algehele
heraanbesteding, althans intrekking ervan gebo-
den. Die situatie doet zich thans niet voor. Het
onderhavige geschil betreft alleen een formeel in-
schrijvingsvereiste die het gevolg is van een gebrek
aan transparantie in het beschrijvend document
en raakt de aanbestedingsprocedure als zodanig
niet.
3.13. In het kader van grief V voert [appellante]
aan dat na de beslissing van 2 augustus 2016
RWM de inschrijvingen van zowel [appellante]
als [geïntimeerde 2] - voor het geval de inschrij-
ving van [geïntimeerde 2] in kort geding geldig
zou worden geoordeeld - heeft beoordeeld en dat
uit die beoordeling is gebleken dat [geïntimeerde
2] op twee punten toch niet aan de eisen voldoet.
Bij brief van 20 oktober 2016 schrijft RWM aan
[geïntimeerde 2] (productie 2 vanRWMin eerste
aanleg): "Bij dagvaarding van 29 augustus jl. heeft
u een kort geding aangespannen tegen de voorlopige
gunning van de opdracht voor perceel 3 van deze
aanbesteding aan [appellante] Nederland BV. Dit
kort geding dient op 8 november a.s. Omdat dat
vrij laat is, zou er daarna nog maar weinig tijd
resteren om het plan van aanpak van de beoogd
opdrachtnemer als bedoeld in paragraaf 6.2 van
het Beschrijvend Document te beoordelen en ook
te implementeren. Om die reden hebben wij per
mail van 30 augustus jl. zowel bij [appellante] als
bij u alvast het plan van aanpak opgevraagd, om
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deze alvast te kunnen toetsen, zodat - ongeacht de
uitkomst van het kort geding - na het vonnis zo
snel mogelijk tot definitieve gunning van de op-
dracht kanworden overgegaan. Zowel [appellante]
als u heeft ingestemd met deze werkwijze en ons
tijdig voorzien van het verzochte plan van aanpak."
RWM concludeert in de brief dat [geïntimeerde
2] niet voldoet aan de eisen 56 en 63 inzake stag-
natie van de inzameling en inzet inzamelaars,
noch aan eis 148 inzake de afstand tot de (alterna-
tieve) overslag- en/of verwerkingslocatie.
RWM besluit: "Beide hierboven vermelde regelma-
tigheden leveren ieder afzonderlijk, maar zeker te-
zamen, ongeldigheid van uw inschrijving op. Aan-
gezien het hier gaat om twee nieuwe afwijzingsgron-
den, die wij niet eerder dan na beoordeling van uw
plan van aanpak konden constateren, gaat ten
aanzien van deze afwijzingsgronden thans een
nieuwe termijn van 20 dagen lopen waarbinnen u
tegen deze afwijzingsgronden kunt opkomen door
een kort geding aanhangig te maken (...). Wij
kunnen er echter ook mee instemmen als u het
reeds aanhangige kort geding (...)benut om even-
eens uw eventuele bezwaren tegen deze afwijzings-
gronden te uiten."
Blijkens de in het geding gebrachte pleitnota van
[geïntimeerde 2] in eerste aanleg, heeft [geïnti-
meerde 2] gemotiveerd bezwaar gemaakt tegen
de afwijzingsgronden in de beslissing van 20 ok-
tober 2016.
Bij het bestreden vonnis heeft de voorzieningen-
rechter te dien aanzien overwogen: "Vanwege het
feit dat nog niet vaststaat dat perceel 3 wederom
wordt aanbesteed, kan hierover in deze procedure
niet worden beslist en wordt dus ook niet toege-
komen aan de (partijen verdeeld houdende) vraag
of het standpunt van RWM juist is en of dat gevol-
gen kan hebben voor de gunning als zodanig".
[appellante] , die met grief V betoogt dat deze
overweging van de voorzieningenrechter onjuist
is, wenst in hoger beroep alsnog een inhoudelijke
beoordeling van de twee afwijzingsgronden.
3.14. De inzet van [geïntimeerde 2] in dit kort
geding is de intrekking van de door RWM op 2
augustus 2016 gegeven gunningsbeslissing. Alle
stellingen en zo ook het petitum van de inleidende
dagvaarding hebben betrekking op die beslissing.
Op de datum waarop de inleidende dagvaarding
is uitgebracht en de vordering werd ingesteld, 29
augustus 2016, was de beslissing van 20 oktober
2016 nog niet genomen. Uit het procesdossier
blijkt niet dat [geïntimeerde 2] haar vordering in

eerste aanleg op enig moment heeft gewijzigd, in
die zin dat de vordering moet worden geacht ook
gericht te zijn tegen de beslissing van 20 oktober
2016. In de pleitnota van [geïntimeerde 2] in eer-
ste aanleg (punt 6.2) wordt voor de formulering
van haar vordering verwezen naar de inleidende
dagvaarding. Nu een wijziging van eis schriftelijk
moet geschieden (artikel 130 Rv) en daarvan niet
is gebleken, moet de conclusie zijn dat de vorde-
ring van de in hoger beroep niet verschenen
[geïntimeerde 2] alleen gericht is tegen de beslis-
sing van 2 augustus 2016. De omstandigheid dat
[geïntimeerde 2] tijdens de mondelinge behande-
ling is ingegaan op de twee afwijzingsgronden
genoemd in de beslissing van RWM van 20 okto-
ber 2016 maakt dat niet anders.
De conclusie van het voorgaande moet zijn dat
de voorzieningenrechter - afgezien van de motive-
ring - terecht niet heeft beslist inzake de twee af-
wijzingsgronden. Ook het hof zal de twee afwij-
zingsgronden daarom niet inhoudelijk behande-
len. Grief V faalt.
3.15. Nu alle grieven falen zal het hof het bestre-
den vonnis bekrachtigen. Als de in het ongelijk
gestelde partij zal [appellante] in de proceskosten
worden veroordeeld.

4 De uitspraak
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [appellante] in de proceskosten van
het hoger beroep, en begroot die kosten tot op
heden aan de zijde van [geïntimeerde 2] op nihil
en aan de zijde van RWM op € 718,- ter zake van
griffierecht en € 894,- ter zake van salaris advo-
caat;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoer-
baar bij voorraad.

NOOT

Gelijkheidsbeginsel verplicht tot overleggen bewijs

van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Inleiding

Het gerechtshof geeft in dit arrest ten minste

drie oordelen die nadere beschouwing verdie-

nen. Ten eerste slaat het hof acht op een na de

inschrijving overgelegd volmachtbewijs (r.o.

3.6). Ten tweede geeft het een algemene regel

voor de vraag wanneer een gebrek aan transpa-
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rantie verplicht tot intrekking van deze procedure

(r.o. 3.12). Tot slot oordeelt het hof dat een in-

schrijver enkel gehouden is bewijsstukken van

rechtsgeldige vertegenwoordiging bij de inschrij-

ving te voegen indien dit duidelijk, precies en

ondubbelzinnig in het aanbestedingsdocument

is voorgeschreven (r.o. 3.9-3.10). Deze onderwer-

pen komen hierna aan bod, waarbij wij eerst

ingaan op r.o. 3.12 en vervolgens (gecombi-

neerd) op r.o. 3.6 en 3.9-3.10.

Intrekking aanbestedingsprocedure wegens

schending transparantiebeginsel

Het gerechtshof overweegt dat pas als schen-

ding van het transparantiebeginsel ertoe leidt

dat van een behoorlijke aanbestedingsprocedure

niet meer kan worden gesproken, heraanbeste-

ding dan wel intrekking van de aanbestedings-

procedure geboden is.1 Deze algemene regel

hebben wij (in deze formulering) tot op heden

niet in de jurisprudentie aangetroffen. Op dit

punt wordt doorgaans volstaanmet het oordeel

dat de aanbestedende dienst vanwege een

schending van het transparantiebeginsel mocht

dan wel moest overgaan tot intrekking of

heraanbesteding.2 Een enkele keer wordt een

meer algemene overweging gegeven.

Rechtsoverweging 3.12.1
Vzr. Rb. Den Haag 2 juni 2016,

ECLI:NL:RBDHA:2016:6249, «JAAN» 2016/159,

r.o. 5.5; Vzr. Rb. Oost-Brabant 1 juli 2015,

2

ECLI:NL:RBOBR:2015:3932, «JAAN» 2015/189,

r.o. 4.5 en 4.7; Vzr. Rb. Den Haag 1 mei 2015,

ECLI:NL:RBDHA:2015:6454, «JAAN» 2015/154,

r.o. 4.4-4.8; Vzr. Rb. Gelderland 7 april 2015,

ECLI:NL:RBGEL:2015:3676, «JAAN» 2015/142

r.o. 4.13; Vzr. Rb. Midden-Nederland 17

december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:7359

«JAAN» 2015/46, r.o. 4.10; Vzr. Rb Rotterdam

18 juni 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4844,

«JAAN» 2014/155, m.nt. B. Braat en J.J. van

Loenen-deWild; Vzr. Rb. Gelderland 10 februari

2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1610, «JAAN»

2014/67, r.o. 4.8-4.10; Vzr. Rb. Leeuwarden 5

juli 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BX2163, «JAAN»

2012/133, r.o. 4.6; Vzr. Rb. Rotterdam 10 mei

2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW5760, «JAAN»

2012/104; Vzr. Rb. Arnhem 15 juli 2011,

ECLI:NL:RBARN:2011:BR4958, «JAAN»

2011/149; Hof Leeuwarden 16 december 2008,

ECLI:NL:GHLEE:2008:BG9924, «JAAN»

2008/142, r.o. 34-35; Vzr. Rb. Utrecht 21 septem-

ber 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB3984, «JAAN»

2007/107, r.o. 4.11.

Het is twijfelachtig wat de toegevoegde waarde

is van de nadere precisering door het hof.

Schending van het transparantiebeginsel leidt

er immers al snel toe dat moet worden ingegre-

pen in de aanbestedingsprocedure. Het door het

hof aangelegde criterium werpt daarvoor een

wat ongrijpbare aanvullende drempel op. Ondui-

delijk is waar de cesuur ligt tussen een intrans-

parante aanbestedingsprocedure die nog wel

behoorlijk is en een intransparante aanbeste-

dingsprocedure die niet meer behoorlijk is. Ge-

vallen waarin schending van het transparantie-

beginsel er niet toe leidt dat ingrijpen in de

procedure noodzakelijk is, zullen zich vermoede-

lijk beperken tot gevallen waarin de (klagende)

deelnemer(s) door het gebrek aan transparantie

niet zijn benadeeld.

Gezien de onderliggende casus, zal het hof op

deze categorie gevallen het oog hebben gehad.

Appellant had ondanks het vermeende gebrek

aan transparantie zelf immerswel bewijsstukken

overgelegdwaaruit de vertegenwoordigingsbe-

voegdheid van de ondertekenaar van zijn inschrij-

ving blijkt. Het was wellicht passender geweest

als het hof het beroep van appellant had afgewe-

zen met de overweging dat appellant door de

schending van het transparantiebeginsel niet in

zijn belangen is geschaad.

Gelijkheidsbeginsel verplicht tot verstrekken be-

wijs van volmacht

Het gerechtshof overweegt dat een bewijsstuk

waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de in-

schrijving daartoe rechtsgeldig bevoegd is,

slechts dan op straffe van ongeldigheid van de

inschrijving bij de inschrijving hoeft te worden

overgelegd indien dit in het beschrijvend docu-

ment duidelijk, precies en ondubbelzinnig is

voorgeschreven.3 Wij vragen ons af of deze

overweging juist is.

Rechtsoverweging 3.6 van het arrest; vgl. ook

in eerste aanleg Vzr. Rb. Limburg 23 november

2016, zaaknummer: C/03//2252256, r.o. 4.2 (niet

3

gepubliceerd); hoewel op de uitkomst van de

uitleg van het beschrijvend document door het

gerechtshof i.c. mogelijk een en ander valt af

te dingen, latenwij dit oordeel van het gerechts-

hof voor wat het is.
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Het (Europees) aanbestedingsrecht zoals neer-

gelegd in de Aanbestedingswet 2012 verplicht

niet met zoveel woorden tot het overleggen van

een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar

van een inschrijving daartoe rechtsgeldig be-

voegd is. De voor de hand liggende gedachte is

dan datmoet worden teruggevallen op hetgeen

hierover in het gemene recht is bepaald, in het

voorliggende geval in Titel 3 van Boek 3 BW (al

dan niet via artikel 3:79 BW). Vervolgens zou

danworden geconstateerd dat het uitgangspunt

van deze titel is dat het voor een rechtsgeldige

vertegenwoordiging krachtens volmacht niet is

vereist dat de gevolmachtigde bewijs van zijn

volmacht overlegt, tenzij daar tijdig om wordt

verzocht (artikel 3:71 BW). Het arrest van het hof

sluit hier naadloos op aan.

Wij menen echter dat aan toepassing van voor-

meld uitgangspunt van Boek 3 Titel 3 BW niet

wordt toegekomen. Een aanbestedende dienst

is gehouden ombij een aanbesteding het gelijk-

heidsbeginsel toe te passen.4 Dit beginsel be-

oogt een gezonde en daadwerkelijke mededin-

ging te bevorderen en vereist dat alle inschrij-

vers bij het opstellen van het in hun offertes

gedane voorstel dezelfde kansen krijgen.5 Dit

vereiste brengt ondermeermee dat alle inschrij-

vers op het moment waarop zij besluiten zich

definitief aan een opdracht te committeren (door

in te schrijven) over dezelfde inlichtingen beschik-

ken (waaronder is begrepen dezelfde algemeen

toegankelijke marktinformatie).

Indien een inschrijver bij zijn inschrijving geen

bewijs behoeft over te leggen waaruit blijkt dat

hij door de ondertekenaar van de inschrijving

rechtsgeldig is vertegenwoordigd, kan deze in-

schrijver zich via een beroep op onbevoegde

vertegenwoordiging na inschrijving nog aan de

aanbestedingsprocedure onttrekken.6 Deze in-

HvJ EU 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:236

(Succhi di Frutta), pt. 110.

4

Vgl. HvJ EU 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:236

(Succhi di Frutta), pt. 110.

5

Een en ander los van de kans van slagen van

een dergelijke vordering in voorkomend geval,

vgl. HR 19 februari 2010,

6

ECLI:NL:HR:2010:BK7671 (ING/Bera); ook laten

wij in deze annotatie buiten beschouwing de

schrijver verschaft zich daarmee een betere uit-

gangspositie dan de overige inschrijvers, omdat

hij op een later moment dan de overige inschrij-

vers (op basis van marktontwikkelingen) kan

besluiten of hij zijn inschrijving wil handhaven.7

Dit leidt tot oneerlijkemededinging doordat deze

inschrijver het risico kan nemen om scherper in

te schrijven dan de overige inschrijvers (hij kan

bijvoorbeeld gokken op een daling van zijn in-

koopprijzen).8 Mocht naderhand blijken dat zijn

inschrijving te scherp was, volgt zijn beroep op

onbevoegde vertegenwoordiging.9

Het bovenstaande leidt ertoe dat een aanbeste-

dende dienst terwaarborging van het gelijkheids-

beginsel onzes inziens is gehouden om inschrij-

vingen waaruit niet blijkt dat de ondertekenaar

van de inschrijving daartoe rechtsgeldig be-

voegd is, als ongeldig terzijde te schuiven. Dit

geldt ons inziens ook indien het overleggen van

een dergelijk bewijs niet in de aanbestedings-

stukken is voorgeschreven. Het transparantiebe-

ginsel staat hieraan niet in de weg, nu de ver-

plichting tot het overleggen van bedoeld bewijs

rechtstreeks en dwingend voortvloeit uit een

algemeen erkend en gecodificeerd aanbeste-

dingsrechtelijk beginsel.10 Een dergelijk dwin-

gendrechtelijk aanbestedingsrechtelijk beginsel

prevaleert boven de algemene uitgangspunten

van het BW.

eventuele mogelijkheid van de aanbestedende

dienst om de onbevoegde vertegenwoordiger

aansprakelijk te stellen.

Vgl. conclusie AG d.d. 25 november 2015, zaak

C-396/14. alinea 82.

7

Vgl. Vzr. Rb. Arnhem 29 april 2010,

ECLI:NL:RBARN:2010:BM7409, «JAAN» 2010/59,

r.o. 4.6; Vzr. Rb. Almelo 18 juni 2008,

ECLI:NL:RBALM:2008:BD4812, «JAAN»2008/60,

r.o. 4.2.

8

Dat een dergelijk beroep niet altijd zal slagen,

doet aan het voorgaande niet af.

9

Art. 1.8 Aw 2012; vgl. HR 7 december 2012,

ECLI:NL:HR:2012:BW9233, «JAAN» 2013/6,

m.nt. M.J. Mutsaers, r.o. 3.6.3.

10
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Via artikel 3:79 BW kan tot dezelfde conclusie

worden gekomen indienwordt aangenomen dat

het aanbestedingsrecht niet kwalificeert als

vermogensrecht, maar als (functioneel) rechts-

gebied sui generis.11

Als uit de inschrijving niet blijkt dat de onderte-

kenaar van de inschrijving daartoe rechtsgeldig

bevoegd is, kan (en mogelijk: moet12) de aanbe-

stedende dienst ons inziens enkel acht slaan op

bewijsstukken die na de inschrijving worden

ontvangen, indien (i) objectief vaststaat dat het

bewijs dateert van voor de datum inschrijving13

en (ii) het bewijsstuk onafhankelijk van de in-

schrijver kan worden ontvangen. Een uittreksel

uit het handelsregister zal bijvoorbeeld aan deze

eisen voldoen.

Het hof slaat bij zijn beoordeling van de grieven

acht op een na de inschrijving overgelegd vol-

machtbewijs.14 Dit volmachtbewijs voldoet niet

aan de genoemde twee eisen waardoor het hof

ons inziens daarop geen acht hadmogen slaan.

Allereerst stond niet objectief vast dat dit bewijs

van volmacht dateert van vóór de inschrijfda-

tum. De inschrijver had dit in ieder geval niet

aannemelijk gemaakt anders dan door te wijzen

op de dagtekening van het volmachtbewijs.

Antedatering kan echter niet worden uitgesloten

en was ook door de aanbestedende dienst ge-

suggereerd.

Vgl. over de kwalificatie van het aanbestedings-

recht: C.E.C. Jansen, Preadvies voor de Neder-

landse Vereniging voor aanbestedingsrecht

11

2009, Den Haag: Sdu 2009, p. 32-33 enW.G.P.E.

Wedekind, Aanbesteden, een hele opdracht

(Oratie Amsterdam (UvA)), Amsterdam: Vossi-

uspers 2001, p. 11.

Vgl. E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend

en J.F. van Nouhuys, Aanbestedingsrecht.

Handboek van het Europese en hetNederlandse

Aanbestedingsrecht, Den Haag: SDU 2009, p.

467-468.

12

Vgl. HvJ EU 10 oktober 2013,

ECLI:EU:C:2013:647, pt. 38-40; herstel mag niet

leiden tot concurrentievervalsing, vgl. vzr. Rb.

13

Den Haag 14 september 2009,

ECLI:NL:RBDHA:2009:BK4491, «JAAN»

2009/154.

Rechtsoverweging 3.6; vgl. in eerste aanleg:

Vzr. Rb. Limburg 23 november 2016, zaaknum-

mer: C/03//2252256, r.o. 4.2 (niet gepubliceerd).

14

Ten tweedewas de aanbestedende dienst afhan-

kelijk van de inschrijver voor het verkrijgen van

de volmacht. Door de volmacht op te vragen,

kreeg de inschrijver de keuze om het gevraagde

bewijs over te leggen danwel zich te beroepen

op onbevoegde vertegenwoordiging hetgeen

ons inziens in strijd is met het gelijkheidsbegin-

sel aangezien de overige inschrijvers de keuze

om deel te nemen aan de aanbesteding al op

een eerder moment hebben moeten maken.

Tot slot zij opgemerkt dat bovenstaande lijn in

de aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie al

lijkt te worden toegepast (zij het doorgaans

zonder verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel).15

Slechts een zeer beperkt aantal uitspraken han-

teert de lijn van het hof te ‘s-Hertogenbosch.16

Conclusie

De wijze waarop het gerechtshof omgaat met

de vraag of een bewijs van volmacht bij de in-

schrijving moet worden bijgesloten indien de

ondertekeningsbevoegdheid niet uit het uittrek-

sel uit het Handelsregister blijkt, kan onzes in-

ziens leiden tot strijdmet het gelijkheidsbeginsel

en verdient daarom ons inziens geen navolging.

Vgl. onder meer: Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 23

augustus 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC6293,

«JAAN» 2007/176; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 27

15

oktober 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC9270,

«JAAN» 2007/182, r.o. 4.1-4.6; Vzr. Rb. ’s-Gra-

venhage 29 januari 2008,

ECLI:NL:RBSGR:2008:BD7501, «JAAN» 2008/69,

r.o. 3.2; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 20 februari 2008,

ECLI:NL:RBSGR:2008:BM8941, «JAAN»

2008/156 en «JAAN» 2011/101; Vzr. Rb. ’s-Gra-

venhage 17 september 2008,

ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3427, «JAAN»

2008/114, r.o. 4.2; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 16

maart 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BH6163,

«JAAN» 2009/28; Vzr. Amsterdam 21 januari

2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL2368, «JAAN»

2010/7, r.o. 4.4; Vzr. Rb. Rotterdam 16 april

2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW5991, «JAAN»

2012/95; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 21 september

2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8645, «JAAN»

2012/172.

Vzr. Rb. Limburg 23 november 2016, zaaknum-

mer: C/03/2252256 (niet gepubliceerd; bekrach-

tigd in het hier geannoteerde arrest); RvA 15

september 2004, nr. 26.846, r.o. 19.

16
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Voor wat betreft het overleggen van een bewijs

van rechtsgeldige vertegenwoordiging bevelen

wij aanbestedende diensten aan om, met het

oog op de rechtszekerheid en onverminderd

bovenstaand betoog, in de aanbestedingsstuk-

ken klip en klaar op nemen dat een inschrijver

bij de inschrijving op straffe van ongeldigheid

van de inschrijving bewijsstukkenmoet verstrek-

ken waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de

inschrijving daartoe rechtsgeldig bevoegd is.

M.M. Fimerius,

advocaat bij AKD

W.I. de Vries,

advocaat bij AKD
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Rechtbank Gelderland

17 februari 2016, nr. 279493,

ECLI:NL:RBGEL:2016:1384

(mr. Meijer, mr. Den Tonkelaar, mr. Vaessen)

Noot mr. G.J. Huith en mr. M.R. van Rijckevor-

sel

Private aanbesteding. Overeenkomstenrecht.

Totstandkomingovereenkomst. Schadevergoe-

ding.

Kinderopvang SKAR exploiteert een onderneming

die zich bezighoudt met het bieden van kinderop-

vang. SKARGroep is sinds 31mei 2005 bestuurder

en enig aandeelhouder van Kinderopvang SKAR.

Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (hierna:

de Stichting) was eerst ook gedaagde in de onder-

havige procedure; inmiddels is de procedure je-

gens haar doorgehaald.

Op 31 mei 2012 is na een onderhandse aanbeste-

ding, het project inzake een nieuwe ICT-infrastruc-

tuur voorlopig gegund aan Netdata. In het aanbe-

stedingsdocument staat:

‘SKAR als opdrachtgever behoudt zich het recht

voor om, op elk door hem gewenst moment, de

gehele of een gedeelte van de aanbesteding tijde-

lijk of definitief te stoppen. Inschrijvers ontvangen

in dat geval schriftelijk bericht. Tevens heeft SKAR

geen verplichting tot Gunning. ’.

Centrale vraag in conventie is of de samenwerkings-

overeenkomst en de deelovereenkomsten tot stand

zijn gekomen, en zo ja, tussen welke partijen. Net-

data stelt dat er tussen haar en Kinderopvang

SKAR een samenwerkingsovereenkomst en deel-

overeenkomsten tot stand zijn gekomen door

gunning. SKAR B.V. c.s. betwist dat; zij voert aan

dat er van definitieve gunning geen sprake is en

dat bovendien niet Kinderopvang SKAR, maar de

Stichting de beoogde contractspartij van Netdata

was.

Informele aanbesteding

Het gaat hier om een informele aanbesteding.

Uiteindelijk is dat niet meer dan een regulering

voor het totstandkomingsproces. Het zet het nor-

male overeenkomstenrecht niet opzij. Na de voor-

lopige gunning zijn partijen in concrete onderhan-

delingen getreden en is overeenstemming bereikt

over de inhoud van de overeenkomsten. Dan is de

overeenkomst normaliter rond en zal er – om in de

woorden van de aanbesteding te blijven – “defini-

tief gegund” moeten worden. De vraag in deze

zaak is of het voorbehoud in de aanbestedingsvoor-

waarden de aanbesteder de ruimte geeft zich

daarna nog terug te trekken.

Voorbehoud te laat ingeroepen

Op zichzelf staat zo’n voorbehoud enigszins op

gespannen voet met het karakter van een aanbe-

steding: daarmee beoogt de aanbesteder – die

pretendeert een vraag te hebben – immers een

contractspartij te selecteren. Degenen die inschrij-

venmaken daarvoor ook kosten. Tegen die achter-

grond past hier een terughoudende toets van het

voorbehoud uit het aanbestedingsdocument.

Aangenomen dat het als zodanig kan, zal een be-

roep daarop in ieder geval moeten geschieden

onmiddellijk nadat de onderhandelingen zijn afge-

rond en onder naleving van de zelf opgelegde

verplichting om het afzien van definitieve gunning

schriftelijk mede te delen.

Het moet ervoor worden gehouden dat niet vóór

7 maart 2013, althans februari 2013, is gecommu-

niceerd dat de overeenkomsten niet zouden wor-

den ondertekend in afwachting van een beslissing

over de definitieve gunning. Dat is te laat. Daar

komt nog bij dat SKAR B.V. c.s. niet heeft voldaan

aan haar eigen voorwaarde dat het afzien van

gunning schriftelijk diende te gebeuren.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de feiten

en omstandigheden Netdata er in december 2012

gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat

het project haar definitief gegund was en dat er

een overeenkomst tot standwas gekomen. Immers:

- sinds de voorlopige gunning hadden partijen in-

tensief contact over de uitwerking;
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