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ningscriterium doorlooptijd en het bezwaar t.a.v. 
het samenvoegen opdrachten wordt Novogenia 
ook niet gevolgd door de voorzieningenrechter.

Conclusie
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van 
Novogenia af.

Novogenia GmbH te Eugendorf, Oostenrijk
eiseres,
advocaten mrs. A.H. Klein Hofmeijer en S.C. 
Brackmann te Rotterdam,
tegen:
de Staat der Nederlanden, Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport te Den Haag,
de Staat der Nederlanden, Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk (UBR) te Den Haag,
gedaagden sub 1 en 2,
advocaten mrs. A.L.M. de Graaf en D. Wolters 
Rückert te Den Haag,
en
3 GGd Drenthe te Assen,
4. GGD Flevoland te Lelystad,
5. GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen,
6. GGD Gooi & Vechtstreek te Bussum,
7. Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezond-
heid & Zorg (GGD Groningen) te Groningen,
8. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Ge-
zondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GGD 
Haaglanden) te Den Haag,
9. GGD Hart voor Brabant te Den Bosch,
10. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden (GGD Hollands – Midden, vesti-
ging Leiden) te Leiden,
11. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hol-
lands Noorden te Alkmaar,
12. GGD IJsselland te Zwolle,
13. Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem,
14. Veiligheidsregio Limburg-Noord (GGD Lim-
burg-Noord) te Venlo,
15. GGD Noord- en Oost-Gelderland te Warnsveld,
16. Openbaar Lichaam Gezondheid (GGD Twente) 
te Enschede,
17. GGD regio Utrecht te Zeist,
18. Gemeente Rotterdam (GGD Rotterdam-Rijn-
mond) te Rotterdam,
19. GGD West-Brabant te Breda,
20. GGD Zaanstreek-Waterland te Zaandam,
21. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zee-
land te Goes,
22. Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Lim-
burg te Heerlen,

23. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelder-
land-Midden (VGGM) te Arnhem,
24. Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 
te Dordrecht,
25. de Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden,
gedaagden sub 3 tot en met 25,
advocaten mrs. C.W. Oudenaarden en W.J.W. En‑
gelhart te Utrecht.

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.
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Onvoldoende transparante aanbestedings-
procedure

Rechtbank Midden‑Nederland 
15 oktober 2021, C/16/525887 / KG ZA 21‑456, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:4871
(mr. D.J. van Maanen)
Noot mr. C.W. Oudenaarden,  
mr. J.S.C. Krijbolder

Beoordelingssystematiek. CAO-norm. 
Gunningssystematiek. Heraanbesteding. 
Overbruggingsovereenkomst. Procesrecht. 
Rechtsverwerking. Transparantiebeginsel. 
Uitleg. 
Noot mr. C.W. Oudenaarden, mr. J.S.C. Krijbolder

De gemeente Lelystad (hierna: de gemeente) 
schreef op 15 februari 2021 een openbare aanbe-
steding uit voor het Leerlingenvervoer vanaf de 
start van het nieuwe schooljaar in september 
2021 tot het einde van het schooljaar 2027/2028. 
In totaal hebben tien inschrijvers een geldige in-
schrijving ingediend. De gemeente heeft op 7 juni 
2021 een gunningsvoornemen bekend gemaakt: 
zij heeft de opdracht voorlopig gegund aan 
‘onderneming’. Nadat eiseres daartegen bezwaar 
had gemaakt, oordeelde de gemeente op 5 juli 
2021 dat het bezwaar gericht op de motivering 
terecht is, maar dat haar bezwaar dat de beoorde-
ling afwijkt van de vastgelegde gunningssyste-
matiek ongegrond is. De gemeente heeft de moti-
vering herzien en opnieuw het voornemen geuit 
om de opdracht aan onderneming te gunnen. Ei-
seres, die volgens de gemeente op de vierde 
plaats is geëindigd, heeft opnieuw bezwaren ge-
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uit en deze kort gedingprocedure aanhangig ge-
maakt.
De gemeente heeft intussen een tussentijdse op-
dracht gesloten met onderneming. Zij heeft aan-
gegeven dat het de bedoeling is dat deze over-
bruggingsovereenkomst er is voor de duur van 
deze aanbestedingsprocedure. Eiseres maakt be-
zwaar tegen de beslissingen van de gemeente.

Beoordeling van de zaak
De uitleg van par. 10.5 van de Biedingsleidraad
Ter discussie staat of de gemeente bij de inschrij-
vingen op de aanbesteding van het Leerlingen-
vervoer vanaf de start van het nieuwe schooljaar 
in september tot het einde van het schooljaar 
2027/2028 de door haar bekendgemaakte beoor-
delingsmethodiek wel in acht heeft genomen. De 
gemeente heeft in de Biedingsleidraad de gun-
ningscriteria (prijs en kwaliteit) en hun onderlinge 
weging (40/60) bekend gemaakt en daarnaast ook 
de subcriteria en hun weging (par. 10.2 en 10.5 
Biedingsleidraad).
Het komt aan op de uitleg van par. 10.5 en 10.2 
Biedingsleidraad gezamenlijk. Deze uitleg moet 
plaatsvinden aan de hand van de zogenoemde 
‘CAO-norm’. De voorzieningenrechter is van oor-
deel dat het zeer de vraag is of de behoorlijk geïn-
formeerde en redelijk oplettende inschrijver op 
basis van de tekst in par. 10.5 Biedingsleidraad 
(o.a. samen met par. 10.2 Biedingsleidraad) heeft 
kunnen begrijpen hoe de scores zouden worden 
(her)berekend. Er staat dat de hoogst scorende 
inschrijver op alle subgunningscriteria de bij het 
criterium kwaliteit behorende maximale score 
van 60 punten krijgt en dat ‘alle overige scores’ 
verhoudingswijs worden herberekend. Waarop 
deze laatste zinsnede terugslaat, is niet duidelijk. 
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan 
de tekst op twee verschillende manieren worden 
begrepen.
De voorlopige conclusie is daarom dat de precie-
ze wijze van beoordelen door de gemeente niet 
uit de aanbestedingstukken kon worden afgeleid. 
Omdat de lezing van eiseres wel verdedigbaar is, 
kan haar niet worden tegengeworpen dat zij op 
dit punt geen vragen heeft gesteld. Het beroep op 
rechtsverwerking slaagt niet.
De vraag is vervolgens of het de gemeente, zoals 
zij heeft bepleit, ondanks de geconstateerde on-
duidelijkheid was toegestaan om de door gehan-
teerde beoordelingssystematiek met een herbere-
kening in twee stappen toe te passen, omdat een 

aanbestedende dienst enige vrijheid houdt in de 
wijze waarop de inschrijvingen in concreto wor-
den beoordeeld (HvJEU 14 juli 2016, C-6/15 (TNS 
Dimarso). De voorzieningenrechter beantwoordt 
deze vraag ontkennend met de volgende redene-
ring.
Gebleken is dat de gemeente er voor koos om de 
subgunningscriteria en hun weging bekend te 
maken hoewel zij daartoe niet gehouden was. 
Aanbestedende diensten moeten de gehanteerde 
gunningscriteria en het onderlinge gewicht daar-
van vooraf bekend maken, maar deze verplichting 
bestaat niet voor subcriteria en hun onderlinge 
weging binnen een gunningscriterium. De ge-
meente is dus verder gegaan dan de op haar rus-
tende bekendmakingsverplichting. Uitgangspunt 
blijft dan echter dat de stukken voldoende duide-
lijk moeten zijn en zij de door haarzelf geformu-
leerde methodiek in acht moet nemen. De ge-
meente had vervolgens wel enige vrijheid in de 
wijze waarop zij de inschrijvingen in concreto be-
oordeelde, maar de grenzen van het transparan-
tiebeginsel moeten in acht worden genomen. De 
vraag rijst of de gemeente in dit geval binnen die 
grenzen is gebleven.
De voorzieningenrechter oordeelt dat niet vol-
doende aannemelijk is geworden dat bij deze 
aanbestedingsprocedure aan de Dimarso-voor-
waarden is voldaan. De beoordelingsmethodiek is 
dermate ingewikkeld beschreven dat het zonder 
een deugdelijk toelichting voor de rechter vol-
strekt onduidelijk is wat het resultaat is van toe-
passing van de verschillende methodieken voor 
de voorlopige gunningsbeslissing of de positie 
van eiseres. Volgens de gemeente maakt het voor 
de uitkomst geen verschil of haar systeem of dat 
van eiseres wordt toegepast, maar zij licht dit on-
voldoende toe. Eiseres heeft deze stelling boven-
dien gemotiveerd betwist en de gemeente heeft 
daarna ook geen helderheid verschaft. Dit had wel 
op haar weg gelegen. Omdat zij dit niet heeft ge-
daan kan niet worden beoordeeld of aan de hier-
voor vermelde voorwaarden is voldaan.
De conclusie is dat het voor een behoorlijk geïn-
formeerde en oplettende inschrijver onvoldoende 
transparant is hoe de beoordeling moet plaatsvin-
den. Dit betekent dat een gebrek kleeft aan de 
aanbestedingsprocedure zodat de gunningsbe-
slissing niet in stand kan blijven. Een afweging 
van de wederzijdse belangen kan niet tot een an-
der oordeel leiden. De gunningsbeslissing zal 
door de gemeente moeten worden ingetrokken. 
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Voor zover de gemeente de opdracht nog wil gun-
nen, moet zij deze opnieuw aanbesteden. De 
(meer) subsidiaire vordering behoeft geen verde-
re bespreking.

Conclusie
De voorzieningenrechter ziet bij deze stand van 
zaken aanleiding om het verbod op voortzetting 
van de onderhandse gegunde overeenkomst toe 
te wijzen, maar daaraan een termijn te verbinden, 
zodat kan worden aangesloten bij afronding van 
een nieuw op te starten aanbestedingsprocedure. 
Om te bevorderen dat een nieuwe aanbestedings-
procedure tijdig op de markt wordt gezet, wordt 
bepaald dat de overeenkomst met onderneming 
niet langer mag voortduren dan tot 1 mei 2022.

de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
           [eiseres] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
eiseres,
advocaat mr. B. Braat te Amsterdam,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE LELYSTAD,
zetelend te Lelystad,
gedaagde,
advocaat mr. N. de Groot te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Gemeente Lely‑
stad genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 – de dagvaarding met producties (13),
 – de akte wijziging eis,
 – de mondelinge behandeling op 29 september 

2021, waarvan aantekeningen zijn bijgehou‑
den,

 – de producties 1 en 2 van Gemeente Lelystad,
 – de pleitnota van [eiseres] ,
 – de pleitnota van Gemeente Lelystad.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Inleiding
Waarover gaat dit kort geding?
2.1. Deze zaak gaat over de op 15 februari 2021 
door Gemeente Lelystad uitgeschreven openbare 
aanbesteding voor het Leerlingenvervoer vanaf de 
start van het nieuwe schooljaar in september 2021 
tot het einde van het schooljaar 2027/2028. In to‑

taal hebben tien inschrijvers een geldige inschrij‑
ving ingediend. Gemeente Lelystad heeft op 7 juni 
2021 een gunningsvoornemen genomen: zij heeft 
de opdracht voorlopig gegund aan [onderneming] 
B.V (hierna: [onderneming] ). 
2.2. Nadat [eiseres] daartegen bezwaar had ge‑
maakt heeft Gemeente Lelystad op 5 juli 2021 ge‑
oordeeld dat het bezwaar gericht op de motive‑
ring terecht is, maar dat haar bezwaar dat de 
beoordeling afwijkt van de vastgelegde gunnings‑
systematiek ongegrond is. Gemeente Lelystad 
heeft de motivering herzien en opnieuw het voor‑
nemen geuit om de opdracht aan [onderneming] 
te gunnen. [eiseres] , die volgens Gemeente Lely‑
stad op de vierde plaats is geëindigd, heeft op‑
nieuw bezwaren geuit en deze kort gedingproce‑
dure aanhangig gemaakt. 
2.3. Gemeente Lelystad heeft intussen een tussen‑
tijdse opdracht gesloten met [onderneming] . Zij 
heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat deze 
overbruggingsovereenkomst er is voor de duur 
van deze aanbestedingsprocedure.
2.4.            [eiseres] maakt bezwaar tegen de beslis‑
singen van Gemeente Lelystad. Zij blijft bij haar 
standpunt dat bij de beoordeling van de inschrij‑
ving niet is voldaan aan de aanbestedingsrechte‑
lijke beginselen. Zij beroept zich er op dat (i) de 
beoordeling door Gemeente Lelystad niet heeft 
plaatsgevonden conform de systematiek die is 
vastgesteld en aan inschrijvers bekend is gemaakt, 
en (ii) de beoordeling ook overigens niet juist 
heeft plaatsgevonden.
           [eiseres] voert verder aan dat de tussentijdse 
opdracht aan [onderneming] ten onrechte niet is 
aanbesteed en strijdig is met de aanbestedingsre‑
gels, zodat Gemeente Lelystad ook daarmee on‑
rechtmatig handelt. 
2.5.            [eiseres] verbindt hieraan, na wijziging, 
haar vordering om:
primair: Gemeente Lelystad te verbieden de op‑
dracht te gunnen aan [onderneming] en te gebie‑
den de gunningsbeslissing in te trekken en de 
huidige onderhands gegunde overeenkomst met 
[onderneming] niet langer te laten voortduren 
dan tot en met 31 december 2021 en verder om 
Gemeente Lelystad te gebieden de opdracht op‑
nieuw aan te besteden, voor zover zij de opdracht 
nog wil gunnen,
subsidiair: Gemeente Lelystad te verbieden om tot 
gunning aan [onderneming] over te gaan en te 
gebieden het gunningsvoornemen aan [onder‑
neming] in te trekken en de huidige onderhands 
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gegunde overeenkomst met [onderneming] niet 
langer te laten voortduren dan tot en met 31 de‑
cember 2021 en verder om Gemeente Lelystad te 
gebieden om, voor zover zij de opdracht nog 
wenst te gunnen, de inschrijvingen conform de 
Biedingsleidraad en overige aanbestedingsdocu‑
menten te beoordelen,
meer subsidiair: een maatregel te treffen die de 
voorzieningenrechter in goede justitie passend 
acht en die recht doet aan de belangen van [eise‑
res],
Alle vorderingen op straffe van verbeurte van een 
dwangsom en met veroordeling van Gemeente 
Lelystad in de (na)kosten van deze procedure.
2.6. Gemeente Lelystad maakt bezwaar tegen de 
akte wijziging van eis die [eiseres] heeft ingediend 
in verband met de overbruggingsovereenkomst 
tussen Gemeente Lelystad en [onderneming], 
vanwege het late tijdstip waarop deze akte is inge‑
diend. [eiseres] was volgens Gemeente Lelystad al 
geruime tijd op de hoogte van deze overeenkomst, 
in ieder geval kort na 18 augustus 2021, en had 
dus eerder bezwaar daartegen kunnen maken. 
Gemeente Lelystad is verder van mening dat [ei‑
seres] ook het nieuwe argument dat zij aanvoert 
over de weging die is toegepast bij de beoorde‑
lingssystematiek veel eerder kenbaar had kunnen 
maken, omdat zij daar al eerder van op de hoogte 
was.
Gemeente Lelystad concludeert overigens tot af‑
wijzing van de vorderingen. Zij is van mening dat 
de aanbestedingsprocedure voldoet aan alle aan‑
bestedingsrechtelijke eisen en zorgvuldig is verlo‑
pen. De beoordeling heeft volgens haar op de 
juiste wijze plaatsgevonden: de gunningssystema‑
tiek is toegepast zoals vooraf bekend gemaakt en 
de beslissing is deugdelijk gemotiveerd.
Wat vindt de voorzieningenrechter?
2.7. De voorzieningenrechter verwerpt allereerst 
het formele bezwaar van Gemeente Lelystad. On‑
voldoende gebleken is dat sprake is van strijd met 
de goede procesorde. De akte wijziging van eis is 
in overeenstemming met de daarvoor geldende 
regelgeving meer dan 24 uur voor de zitting, dus 
op tijd, ingediend. Naar het oordeel van de voor‑
zieningenrechter heeft Gemeente Lelystad gelet 
op de beperkte omvang en inhoud van de akte 
ook voldoende gelegenheid heeft gehad om daar‑
op een reactie te geven. Er zijn geen aanknopings‑
punten gegeven waaruit volgt dat Gemeente Lely‑
stad is geschaad in haar verdediging. 

2.8. De voorzieningenrechter zal de primair door 
[eiseres] gevraagde voorziening toewijzen. Ge‑
oordeeld wordt dat er is voldoende grond voor 
een heraanbesteding. Hierna wordt eerst de be‑
oordelingssystematiek zoals die is opgenomen in 
de aanbestedingsstukken uiteengezet. Vervolgens 
wordt de beslissing toegelicht.

3. De beoordeling
De beoordelingssystematiek en wijze van beoorde-
len
3.1. In de Biedingsleidraad “Leerlingenvervoer 
v.a. 2021 e.v.” staat onder meer het volgende:
‘(…)
5.3 Samenstelling Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie, die zich bezighoudt 
met de beoordeling en analyse van de verschillen‑
de Inschrijvingen bestaat, naast een vertegen‑
woordiger van het KennisCentrum Inkoop (KCI), 
uit vertegenwoordigers van de verschillende afde‑
lingen/disciplines/organisaties:
‑ 2 x team Beleid (BLD);
‑ 1 x team Bedrijfsondersteuning (BO)
‑ 1 x team Jeugd (JGD);
‑ 1 x team Informatie Management en Automati‑
sering (IMA).
Het KCI zal wel een financiële maar geen inhou‑
delijke beoordeling uitvoeren.
(…)
10 Gunningscriterium en scoreberekening
10.1 Gunningscriterium
Het is wettelijke niet (meer) toegestaan om alleen 
op het aspect ‘Prijs’ te gunnen. Alleen in die geval‑
len waarin de opdracht relatief eenvoudig is en/of 
het toepassen van meerdere gunningsaspecten 
geen toegevoegde waarde heeft, kan beargumen‑
teerd van deze eis worden afgeweken. In alle an‑
dere gevallen zal er worden beoordeeld op het 
aspect “beste prijs‑kwaliteitverhouding (BPKV)”. 
Voor deze aanbesteding geldt het criterium BPKV.
10.2 Scoreberekening
Nadat alle Inschrijvingen op volledigheid, geldig‑
heid en voldoen aan de minimale eisen zijn ge‑
controleerd wordt er een kwalitatieve beoordeling 
(middels waarderingscijfer) uitgevoerd.
De inschrijvingen worden beoordeeld volgens 
onderstaande systematiek.
Nr. Omschrijving Sub Weging Score
Minimale eisen knock‑out
    Prijs 100 40
    Kwaliteit 100 60
‑communicatie en wijzigingen 20,00 22,38
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‑Visie op duurzaamheid 10,00 16,19
‑Klanttevredenheid 10,00 19,52
‑Case 1 10,00 16,67
‑Case 2 10,00 15,24
‑Case 3 10,00 10,00
Totaal 100
De door Gemeente Lelystad gevraagde en door 
Inschrijver aangeleverde informatie wordt door 
de leden van de beoordelingscommissie individu‑
eel en absoluut beoordeeld waarna er een gemid‑
delde wordt bepaald. Er is dus op dit punt dus 
geen sprake van een consensus‑model.
De scores voor Prijs, Kwaliteit en Presentatie wor‑
den gemeten aan de hand van de onderstaande 
subcriteria. Per subcriterium wordt aangegeven 
wat dit criterium inhoudt en op welke wijze er 
wordt beoordeeld.
Alle berekeningen en scores worden afgerond op 
twee decimalen.
De matrix wordt per Inschrijver opgesteld en die 
Inschrijver met de hoogste score heeft de voor 
Gemeente Lelystad de “Beste Prijs‑Kwaliteitver‑
houding” ingediend.
(…)’
3.2. In de Nota van Inlichtingen is naar aanleiding 
van paragraaf 10.2 in de Biedingsleidraad de vol‑
gende vraag gesteld: 
‘U geeft aan dat er maximaal 60 punten kan wor‑
den behaald voor het gunningscriterium kwali‑
teit, maar als inschrijver alle subgunningscriteria 
optelt komt men uit op 70 punten. Klopt de aan‑
name dat er maximaal 70 punten in plaats van 60 
punten kan worden behaald voor kwaliteit?’
Het antwoord luidt als volgt:
‘Bedankt voor uw oplettendheid, echter uw aan‑
name klopt niet. Voor het onderdeel communica‑
tie en wijzigingen wordt het maximaal aantal 
punten op 10 gesteld. 
3.3. In de Biedingsleidraad staat verder:
‘(…)
10.5 Kwaliteit
Het criterium kwaliteit is onderverdeeld in een 
zestal subcriteria (Vragen), te weten:
(1) Communicatie en wijzigingen
(2) Visie op duurzaamheid
(3) Klanttevredenheid
(4) Case 1
(5) Case 2
(6) Case 3
De verschillende onderdelen zijn in de bijlage 
‘Inform – Overzicht open vragen LLV’ verder uit‑
gewerkt. De hoogst scorende Inschrijver op een 

subcriterium krijgt de bij dit subcriterium beho‑
rende maximale score. Alle scores per subcriteri‑
um worden bij elkaar opgesteld en de hoogst sco‑
rende Inschrijver op alle onderdelen krijgt de bij 
het criterium Kwaliteit behorende maximale score 
van 60,00 punten. Alle overige scores worden ver‑
houdingsgewijs herberekend.
In de bijlage ‘Beoordeling Vragen’ is het beoorde‑
lingsformulier, zoals gebruikt door de leden van 
de beoordelingscommissie, ter informatie neerge‑
legd.
10.5.1 Vraag 1: Communicatie en wijzigingen
Inschrijver dient een geanonimiseerd document 
aan te leveren waarin de in Vraag 1 benoemde 
punten zijn uitgewerkt.
(…)
Het maximaal aantal te behalen punten op dit 
onderdeel bedraagt 20 punten. Berekening score:
“(aantal behaalde punten/10,00)*22,38 = eigen 
score”
10.5.2 Vraag 2: Visie op duurzaamheid en efficiënt 
organiseren van leerlingen vervoer
(…)
Het maximaal aantal te behalen punten op dit 
onderdeel bedraagt 10 punten. Berekening score:
“(aantal behaalde punten/10,00)*16,19 = eigen 
score”
(…)
10.5.3 Vraag 3: Klanttevredenheid
(…)
Het maximaal aantal te behalen punten op dit 
onderdeel bedraagt 10 punten. Berekening score:
“(aantal behaalde punten/10,00)*19,52 = eigen 
score”
(…)
10.5.4 Vraag 4: Uitwerking case 1
(…)
Het maximaal aantal te behalen punten op dit 
onderdeel bedraagt 10 punten. Berekening score:
“(aantal behaalde punten/10,00)*16,67 = eigen 
score”
(…)
10.5.5 Vraag 5: Uitwerking case 2
(…)
Het maximaal aantal te behalen punten op dit 
onderdeel bedraagt 10 punten. Berekening score:
“(aantal behaalde punten/10,00)*15,24 = eigen 
score”
(…)
10.5.6 Vraag 6: Uitwerking case 3
(…)
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Het maximaal aantal te behalen punten op dit 
onderdeel bedraagt 10 punten. Berekening score:
“(aantal behaalde punten/10,00)*10,00 = eigen 
score”
(…)’
3.4. De wijze van scoreberekening volgt uit de 
‘Beoordelingsmatrix Vragen’. Deze matrix ziet er 
als volgt uit:
Score Omschrijving
0. Inschrijver heeft niet aangeleverd en/of
Inschrijver geeft geen antwoord op de vraagstel‑
ling
1. Inschrijver begrijpt de vraag niet, geeft vaag 
verhaal en/of
Inschrijver heeft vraag niet uitgewerkt en/of
Beantwoording spreekt geheel niet aan
3. Inschrijver heeft vraag onvoldoende uitgewerkt 
en/of
Inschrijver biedt minder dan basisverwachting 
en/of
Beantwoording spreekt minder aan.
5. Inschrijver voldoen aan de vraag maar biedt 
geen meerwaarde en/of
Inschrijver voldoet aan basisverwachting en/of
Inschrijver biedt standaardverhaal
7. Inschrijver voldoet aan de vragen en biedt be‑
perkte meerwaarde en/of
Beantwoording spreekt aan
10. Inschrijver begrijpt de vraag en
Inschrijver biedt ruime toegevoegde waarde en/of
Inschrijver komt met verrassende oplossing en/of
Beantwoording is verrassend.
3.5. In de Nota van Inlichtingen van 24 maart 
2021 staat onder meer het volgende:
Vraag 15: “De hoogst scorende Inschrijver op een 
subcriterium krijgt de bij dit subcriterium beho‑
rende maximale score. Alle scores per subcriteri‑
um worden bij elkaar opgeteld en de hoogst sco‑
rende Inschrijver op alle onderdelen krijgt de bij 
het criterium Kwaliteit behorende maximale score 
van 60,00 punten. Alle overige scores worden ver‑
houdingsgewijs herberekend.” De beoordeling 
zoals in 10.5 beschreven, leest inschrijver als een 
relatieve beoordelingsmethodiek. Maar in 10.2 
geeft u aan dat er een absolute beoordeling plaats 
vindt. Graag ontvangt inschrijver duidelijkheid 
over de wijze van beoordelen. Wordt er een rela‑
tieve of absolute beoordeling toegepast op het 
gunningscriterium kwaliteit?
Antwoord:
De score wordt per inschrijving absoluut vastge‑
steld conform 10.2. De omrekening van score 

naar punten gebeurt conform 10.5 waarbij de 
score van de hoogst scorende inschrijver op 60 
punten wordt gesteld. Alle overige scores worden 
verhoudingsgewijs herberekend naar punten.
Er wordt derhalve een absolute scoringsmetho‑
diek toegepast. Voor het bepalen van uw score 
wordt uw inschrijving niet vergeleken met andere 
inschrijvingen, er is daarom geen sprake van een 
relatieve beoordelingsmethodiek bij de beoorde‑
ling van het gunningscriterium kwaliteit.
De gunningsbeslissing I en II
3.6. In de gunningsbeslissing van 7 juni 2021 
(gunningsbeslissing I) heeft Gemeente Lelystad 
inzicht gegeven in de scores van [eiseres] ten op‑
zichte van de hoogst scorende inschrijvers.
Omschrijving criterium (…) Winnende inschrij‑
ving Uw inschrijving
Prijs: 39,23 39,34
Kwaliteit:
Communicatie en wijzigingen 7,73 7,05
Visie op duurzaamheid 7,73 8,25
Klanttevredenheid 8,06 7,50
Case 1 9,44 8,06
Case 2 10,00 8,61
Case 3 7,71 8,86
Totaal score kwaliteit 50,69 48,32
Totaal score herberekend
(conform §10.5 biedingsleidraad) 56,85 54,19
Totale score Prijs en
Kwaliteit 96,08 93,54
In een bijlage staat een overzicht van de score van 
[eiseres] ten opzichte van de hoogst scorende en 
de motivatie bij de scores. Daaruit volgt dat het 
gemiddeld aantal punten van de beoordelings‑
commissie op de verschillende subcriteria van 
[eiseres] bedraagt en wat het resultaat is na herbe‑
rekening:
Communicatie en wijzigingen
Beoordelingscommissie: 6,2, wat resulteert in een 
eigen score van 13,88, wat op basis van herbereke‑
ning conform 5.3 resulteert in een score van 7,05.
Visie op duurzaamheid
Beoordelingscommissie: 6,60, wat resulteert in 
een eigen score van 10,69, wat op basis van herbe‑
rekening conform 5.3 resulteert in een score van 
8,25.
Klanttevredenheid
Beoordelingscommissie: 5,40, wat resulteert in 
een eigen score van 10,54, wat op basis van herbe‑
rekening conform 5.3 resulteert in een score van 
7,50
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Case 1
Beoordelingscommissie: 5,80, wat resulteert in 
een eigen score van 9,67, wat op basis van herbe‑
rekening conform 5.3 resulteert in een score van 
8,06
Case 2
Beoordelingscommissie: 6,20, wat resulteert in 
een eigen score van 9,45, wat op basis van herbe‑
rekening conform 5.3 resulteert in een score van 
8,61
Case 3
Beoordelingscommissie: 6,20, wat resulteert in 
een eigen score van 6,20, wat op basis van herbe‑
rekening conform 5.3 resulteert in een score van 
8,86.
3.7. In het bezwaarschrift van 17 juni 2021 heeft 
[eiseres] aangevoerd dat de beoordeling niet blijkt 
te zijn toegepast conform het vastgestelde kader 
in de aanbestedingsstukken. [eiseres] schrijft:
‘Zo blijkt uit de bijlage bij het gunningsvoorne‑
men dat een herberekening heeft plaatsgevonden 
per subgunningscriterium conform 10.5. Echter, 
voor zo een herberekening per subgunningscrite‑
rium is op basis van de aanbestedingsstukken 
geen plaats. Uit paragraaf 10.5 van de aanbeste‑
dingsleidraad volgt immers dat alle scores per 
subgunningscriterium worden opgeteld en de 
hoogst scorende inschrijver op alle subcriteria bij 
het criterium Kwaliteit een maximale score van 60 
punten krijgt, waarna de scores van alle overige 
inschrijvers verhoudingsgewijs worden herbere‑
kend. Dat impliceert dat de inschrijver met de 
hoogste score 60 punten zou moeten hebben ge‑
haald voor het onderdeel kwaliteit.’
3.8. Gemeente Lelystad heeft op 5 juli 2021 aange‑
geven dat zij blijft bij haar gunningsvoornemen 
aan [onderneming] (gunningsbeslissing II) en 
heeft verder als volgt gereageerd:
‘De gunningssystematiek is, anders dan u in uw 
brief stel, wel degelijk toegepast zoals vooraf be‑
kend is gemaakt.
In paragraaf 10.5 van de biedingsleidraad is het 
volgende met betrekking tot de herberekening 
van scores opgenomen:
(…)
Zoals hierin valt te lezen, krijgt de bij een subcri‑
terium hoogst scorende inschrijver de bijbeho‑
rende maximale score.
Daarna wordt de score voor kwaliteit van de in‑
schrijver die hoogste totaalscore voor kwaliteit 
heeft ‑na optelling van de scores per subgun‑
ningscriterium‑ op 60 punten gesteld.

De herberekening doorloopt dus twee stappen, 
deze herberekening en de bijbehorende scores 
vindt u dan ook terug in de motivering bij de sco‑
res in de gunningsbrief. De winnende inschrijver 
heeft niet de hoogste totaalscore op kwaliteit be‑
haald en heeft daarom niet de score van 60 punten 
op dit onderdeel gekregen. Het totaal van punten 
op kwaliteit en prijs heeft geleid tot de uitkomst 
dat de inschrijving van [onderneming] BV de 
hoogst scorende inschrijving is.’
In de bijlage staat de volgende toelichting op de 
score:
‘Hieronder wordt een toelichting en motivatie 
gegeven op uw score ten opzichte van de winnen‑
de inschrijver.
Per subcriterium (paragraaf 10.5.1 t/m paragraaf 
10.5.6) staat een formule vermeld op basis waar‑
van uw eigen score wordt berekend. Deze formule 
is gebruikt om uw gemiddelde score om te reke‑
nen naar uw eigen score. Als voorbeeld: Het ge‑
middelde van de beoordelingscommissie bij 
‘Communicatie en wijzigingen’, is 6,20. Door de 
formule in te vullen: ((6,20/10)*22,38) resulteert 
uw eigen score van 13,88.
Zoals gesteld in paragraaf 10.5: “De hoogst sco‑
rende Inschrijver op een subcriterium krijgt de bij 
dit subcriterium behorende maximale score” 
wordt de score van de hoogst scorende inschrijver 
op dit subcriterium op 10 gesteld (zie NvI vraag 
17). Deze score is 19,69. Verhoudingsgewijs her‑
berekenen geeft: ((13,88/19,69)*10)=7,05 punten. 
Aan de toelichting per subcriterium is de score 
van de hoogst scorende inschrijver op het betref‑
fende subcriterium toegevoegd, zodat u uw be‑
haalde score kunt narekenen.
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de 
hoogst scorende inschrijver per subcriterium kan 
verschillen.’
De uitgangspunten bij de beoordeling
3.9. De vraag is dus of de aanbestedingsprocedure 
van Gemeente Lelystad voldoet aan alle aanbeste‑
dingsrechtelijke eisen. Bij de beoordeling daarvan 
wordt voorop gesteld dat de aan het aanbeste‑
dingsrecht ten grondslag liggende beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling met zich 
brengen dat de voor een aanbesteding gestelde 
criteria steeds zo duidelijk mogelijk, precies en 
ondubbelzinnig moeten worden geformuleerd, 
zodat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal 
oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte 
daarvan kunnen begrijpen en op dezelfde manier 
kunnen interpreteren. Van belang is daarom dat 
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(i) het voor een potentiële inschrijver volstrekt 
duidelijk is wat er van hem wordt verwacht, (ii) de 
inschrijvingen aan de hand van een zo objectief 
mogelijk systeem worden beoordeeld en (iii) de 
gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt ge‑
motiveerd dat het voor een afgewezen inschrijver 
mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling 
heeft plaatsgevonden te toetsen. 
Elk risico van favoritisme en willekeur door de 
aanbestedende dienst moet worden uitgebannen. 
De uitleg van paragraaf 10.5 van de Biedingslei-
draad
3.10. Partijen verschillen van mening over de 
vraag of Gemeente Lelystad de inschrijvingen op 
de aanbesteding van het Leerlingenvervoer vanaf 
de start van het nieuwe schooljaar in september 
tot het einde van het schooljaar 2027/2028 de 
door haar bekendgemaakte beoordelingsmetho‑
diek wel in acht heeft genomen. Gemeente Lely‑
stad heeft in de Biedingsleidraad de gunningscri‑
teria (prijs en kwaliteit) en hun onderlinge weging 
(40/60) bekend gemaakt en daarnaast ook de 
subcriteria en hun weging (paragraaf 10.2 en 10.5 
van de Biedingsleidraad). Na de opsomming van 
de zes subcriteria wordt in paragraaf 10.5 het vol‑
gende vermeld: 
‘De hoogst scorende Inschrijver op een subcriteri‑
um krijgt de bij dit subcriterium behorende maxi‑
male score. Alle scores per subcriterium worden 
bij elkaar opgesteld en de hoogst scorende In‑
schrijver op alle onderdelen krijgt de bij het crite‑
rium Kwaliteit behorende maximale score van 
60,00 punten. Alle overige scores worden verhou‑
dingsgewijs herberekend.’
Partijen vinden allebei dat de tekst maar op één 
manier door deze inschrijver kan worden opge‑
vat, te weten hun manier. Het geschil spitst zich 
daarmee toe tot de vraag op welke manier de be‑
hoorlijk geïnformeerde en redelijk oplettende in‑
schrijver deze tekst van de Biedingsleidraad heeft 
moeten opvatten.
3.11. [eiseres] stelt dat zij op basis van de tekst 
mocht verwachten dat alleen de totaalscore van 
de inschrijvers in verhouding gezet zou worden 
tot de hoogst scorende inschrijver ten aanzien van 
kwaliteit en dat niet ook per subgunningscriteri‑
um een herberekening voor de inschrijvers zou 
worden toegepast. 
[eiseres] licht dit toe door bij de tekst de volgende 
aandachtsstrepen te plaatsen:

 – iedere inschrijver krijgt scores per subgun‑
ningscriterium

 – de inschrijver met de hoogste score voor een 
subgunningscriterium krijgt 10 punten; bij de 
overige inschrijvers wijzigt niets

 – alle scores per subgunningscriterium worden 
bij elkaar opgeteld

 – de hoogst scorende inschrijver op alle sub‑
gunningscriteria krijgt de bij het criterium 
kwaliteit behorende maximale score van 60 
punten. Alle overige scores worden verhou‑
dingsgewijs herberekend.

Uit deze tekst blijkt volgens haar niet dat, zoals 
Gemeente Lelystad heeft gedaan, twee herbereke‑
ningen zouden plaatsvinden: zowel bij de subgun‑
ningscriteria als bij de totaalscore. [eiseres] voert 
verder aan dat de verschillende methodieken tot 
wezenlijk andere resultaten leiden. Volgens haar 
is het gevolg van de eerste herberekening bij de 
subcriteria dat alle scores van de inschrijver die 
niet de 10 hebben gescoord, ten onrechte naar 
boven zijn bijgesteld, omdat de scores voor de 
subgunningscriteria afhankelijk zijn gemaakt van 
de score van de inschrijver met de hoogste score 
op het onderdeel. Daarbij komt dat Gemeente 
Lelystad ook de weging die staat in paragraaf 10.2 
van de Biedingsleidraad niet goed heeft toegepast, 
aldus [eiseres] . Volgens [eiseres] betekent dit dat 
de door Gemeente Lelystad berekende totaalscore 
voor kwaliteit aantoonbaar onjuist is en dat waar‑
schijnlijk zelfs de verkeerde inschrijver de 60 
punten voor kwaliteit heeft ontvangen. [eiseres] is 
van mening dat het gunningsvoornemen niet in 
stand kan blijven.
3.12. Gemeente Lelystad stelt zich op het stand‑
punt dat uit paragraaf 10.5 van de Biedingslei‑
draad, in samenhang met paragraaf 10.2 van de 
Biedingsleidraad, rechtstreeks volgt dat niet al‑
leen de totaalscores worden herberekend, maar 
ook de scores per subgunningscriterium. 
Gemeente Lelystad verwijst naar de opsomming 
die [eiseres] heeft gegeven, met de aantekening 
dat aan het slot een extra aandachtstreepje moet 
worden aangebracht:

 – iedere inschrijver krijgt scores per subgun‑
ningscriterium

 – de inschrijver met de hoogste score voor een 
subgunningscriterium krijgt 10 punten; bij de 
overige inschrijvers wijzigt niets

 – alle scores per subgunningscriterium worden 
bij elkaar opgeteld

 – de hoogst scorende inschrijver op alle sub‑
gunningscriteria krijgt de bij het criterium 
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kwaliteit behorende maximale score van 60 
punten. 

 – alle overige scores worden verhoudingsgewijs 
herberekend.

Bij deze indeling van de tekst blijkt volgens Ge‑
meente Lelystad duidelijk dat ‘alle overige scores 
worden verhoudingsgewijs herberekend’, verwijst 
naar alle scores behalve de maximale score van 60 
punten voor de hoogst scorende, dus ook naar de 
scores van de subgunningscriteria. Gemeente Le‑
lystad noemt daarbij nog dat in paragraaf 10.2 van 
de Biedingsleidraad een duidelijk overzicht van 
alle scores staat.
Doordat [eiseres] de tekst ‘alle overige scores wor‑
den verhoudingsgewijs herberekend’ met een 
komma direct achter de vorige zin plaatst, terwijl 
deze los van de vorige zin gelezen moeten wor‑
den, is bij [eiseres] ten onrechte de opvatting ont‑
staan dat de herberekening van scores pas plaats 
zou vinden na het vaststellen van een niet‑herbe‑
rekende totaalscore, aldus Gemeente Lelystad.
3.13. Gemeente Lelystad blijft bij haar standpunt, 
zoals ook verwoord in de gunningsbeslissing, dat 
de gunningscriteria, subcriteria en onderlinge 
wegingen van alle criteria duidelijk, precies en 
ondubbelzinnig is geformuleerd en dat zij de door 
haarzelf geformuleerde methodiek in acht heeft 
genomen. Daarbij beroept zij zich er op dat een 
aanbestedende dienst een zekere beoordelings‑
vrijheid heeft bij de feitelijke invulling van de be‑
oordelingsmethodiek die binnen de grenzen van 
het transparantiebeginsel toelaatbaar is. Gemeen‑
te Lelystad verwijst daarvoor naar TNS Dimarso 
(HvJEU 14 juli 2016, C‑6/15 en Lianakis (HvJEG 
24 januari 2008, C‑532/06).
3.14. De voorzieningenrechter overweegt het vol‑
gende. Het komt voor de vraag hoe de beoorde‑
ling, en meer in het bijzonder de herbereking van 
de scores, moet plaatsvinden aan op de uitleg van 
paragraaf 10.5 in samenhang met 10.2 van de Bie‑
dingsleidraad. Deze uitleg moet plaatsvinden aan 
de hand van de zogenoemde ‘CAO‑norm’. Deze 
norm houdt in dat moet worden gekeken naar de 
bewoordingen van de tekst, gelezen in het licht 
van de gehele tekst van, in beginsel, alle aanbeste‑
dingsstukken. Het gaat om de betekenis die naar 
objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen 
waarin de stukken zijn gesteld. De bedoelingen 
van de aanbestedende dienst zijn daarbij dus niet 
van belang, tenzij deze bedoeling uit de aanbeste‑
dingsstukken en de toelichting kenbaar zijn.

3.15. De voorzieningenrechter is van oordeel dat 
het zeer de vraag is of de behoorlijk geïnformeer‑
de en redelijk oplettende inschrijver op basis van 
de tekst in de Biedingsleidraad onder paragraaf 
10.5, ook als die bezien wordt in het licht van alle 
aanbestedingsstukken, waaronder dus 10.2 van de 
Biedingsleidraad, heeft kunnen begrijpen hoe de 
scores zouden worden (her)berekend. Er staat dat 
de hoogst scorende inschrijver op alle subgun‑
ningscriteria de bij het criterium kwaliteit beho‑
rende maximale score van 60 punten krijgt en dat 
‘alle overige scores’ verhoudingswijs worden her‑
berekend. Waarop deze laatste zinsnede terugslaat 
is niet duidelijk. Gaat het alleen om de overige to‑
taalscores van de inschrijvers die moeten herbere‑
kend, zoals [eiseres] heeft betoogd, of is het zoals 
Gemeente Lelystad de tekst heeft opgevat, dat alle 
scores in twee stappen, dus eerst de scores op de 
subgunningscriteria en daarna de totaalscores op 
kwaliteit, worden herberekend? Naar het oordeel 
van de voorzieningenrechter kan de tekst op twee 
verschillende manieren worden begrepen. Er valt 
dus niet zonder meer uit af te leiden dat er ruimte 
is voor een herberekening in twee stappen: eerst 
bij de scores van de subcriteria en daarna bij de 
totaalscore op kwaliteit. Aan de andere kant kan 
er echter ook niet van uitgegaan worden dat een 
herberekening bij de subgunningscriteria niet aan 
de orde is.
3.16. De voorlopige conclusie is daarom dat de 
precieze wijze van beoordelen door Gemeente 
Lelystad niet uit de aanbestedingstukken kon 
worden afgeleid. Omdat de lezing van [eiseres] 
wel verdedigbaar is, kan haar niet worden tegen‑
geworpen dat zij op dit punt geen vragen heeft 
gesteld. Het beroep op rechtsverwerking slaagt 
niet. 
3.17. De vraag is vervolgens of het Gemeente Le‑
lystad, zoals zij heeft bepleit, ondanks de gecon‑
stateerde onduidelijkheid was toegestaan om de 
door gehanteerde beoordelingssystematiek met 
een herberekening in twee stappen toe te passen, 
omdat een aanbestedende dienst enige vrijheid 
houdt in de wijze waarop de inschrijvingen in 
concreto worden beoordeeld (HvJEU 14 juli 2016, 
C‑6/15 (TNS Dimarso). De voorzieningenrechter 
beantwoordt deze vraag ontkennend en over‑
weegt daartoe als volgt.
3.18. Gebleken is dat Gemeente Lelystad er voor 
gekozen heeft om de subgunningscriteria en hun 
weging bekend te maken hoewel zij daartoe niet 
gehouden was. Aanbestedende diensten moeten 
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de gehanteerde gunningscriteria en het onderlin‑
ge gewicht daarvan vooraf bekend te maken, 
maar deze verplichting bestaat niet voor de sub‑
criteria en hun onderlinge weging binnen een 
gunningscriterium. Gemeente Lelystad is dus 
verder gegaan dan de op haar rustende bekend‑
makingsverplichting. Uitgangspunt blijft dan 
echter dat de stukken voldoende duidelijk moeten 
zijn en zij de door haarzelf geformuleerde metho‑
diek in acht moet nemen. Gemeente Lelystad had 
vervolgens wel enige vrijheid in de manier waar‑
op zij de inschrijvingen in concreto moest beoor‑
delen, maar de grenzen van het transparatiebe‑
ginsel moeten in acht worden genomen. Daarmee 
rijst de vraag of Gemeente Lelystad in dit geval 
binnen die grenzen is gebleven. Het Dimarso‑ar‑
rest biedt daarvoor aanknopingspunten. De vol‑
gende drie voorwaarden moeten in acht moeten 
worden genomen:
(1) de beoordeling brengt geen wijziging in de in 
het bestek of in de aankondiging van de aanbeste‑
ding vastgelegde criteria voor de gunning van de 
opdracht,
(2) de beoordeling bevat geen elementen die, in‑
dien zij bij de voorbereiding van de offertes be‑
kend waren geweest, deze voorbereiding hadden 
kunnen beïnvloeden,
(3) er is niet gekozen met inaanmerkingneming 
van elementen die discrimerend kunnen werken 
jegens een van de inschrijvers.
3.19. Naar het oordeel van de voorzieningenrech‑
ter is niet voldoende aannemelijk geworden dat 
bij de onderhavige aanbestedingsprocedure aan 
deze voorwaarden is voldaan. De beoordelings‑
methodiek is dermate ingewikkeld beschreven 
dat het zonder een deugdelijk toelichting voor de 
voorzieningenrechter volstrekt onduidelijk is wat 
het resultaat is van toepassing van de verschillen‑
de methodieken voor de voorlopige gunningsbe‑
slissing of de positie van [eiseres] . Volgens Ge‑
meente Lelystad maakt het voor de uitkomst geen 
verschil of haar systeem of dat van [eiseres] wordt 
toegepast, maar zij licht dit onvoldoende toe. [ei‑
seres] heeft deze stelling bovendien gemotiveerd 
betwist en Gemeente Lelystad heeft daarna ook 
geen helderheid verschaft. Dit had wel op haar 
weg gelegen. Omdat zij dit niet heeft gedaan kan 
niet worden beoordeeld of aan de hiervoor ver‑
melde voorwaarden is voldaan.  
De conclusie
3.20. De conclusie is dat het voor een behoorlijk 
geïnformeerde en oplettende inschrijver onvol‑

doende transparant is hoe de beoordeling moet 
plaatsvinden. Dit betekent dat een gebrek kleeft 
aan de aanbestedingsprocedure zodat de gun‑
ningsbeslissing niet in stand kan blijven. Een af‑
weging van de wederzijdse belangen kan niet tot 
een ander oordeel leiden. De gunningsbeslissing 
zal door Gemeente Lelystad moeten worden inge‑
trokken. Voor zover Gemeente Lelystad de op‑
dracht nog wil gunnen, zal zij deze opnieuw 
moeten aanbesteden.
3.21. De (meer) subsidiaire vordering hoeft dus 
meer niet te worden besproken.
3.22. De in verband met deze vordering gevorder‑
de dwangsom wordt afgewezen, omdat Gemeente 
Lelystad heeft verklaard de uitspraak te zullen 
nakomen. Een prikkel tot nakoming van dit von‑
nis in de vorm van het opleggen van een dwang‑
som wordt niet nodig geacht. 
Overbruggingsovereenkomst met [onderneming]
3.23. [eiseres] vordert om te verbieden dat de hui‑
dige onderhands gegunde overeenkomst met 
[onderneming] langer voortduurt dan tot 31 de‑
cember 2021.
Het verstrekken van deze tussentijdse opdracht 
aan [onderneming] is volgens haar onrechtmatig.
3.24. Gemeente Lelystad voert aan dat zij genood‑
zaakt was om een overbruggingsovereenkomst te 
sluiten met [onderneming] voor de duur van deze 
aanbestedingsprocedure omdat zij ervoor moest 
zorgen dat het leerlingenvervoer zou zijn gewaar‑
borgd. Verlenging van het contract met [eiseres] 
zag Gemeente Lelystad niet als een optie: zij had 
per brief van 22 december 2020 al laten weten 
geen gebruik te zullen maken van de optie tot 
verlenging. Daarnaast noemt zij dat zij werd ge‑
confronteerd met klachten van ouders. Verder 
zou een nieuwe aanbestedingsprocedure niet op 
tijd afgerond kunnen worden, aldus Gemeente 
Lelystad.
3.25. De voorzieningenrechter overweegt dat een 
onderhandse gunning als de onderhavige aan 
[onderneming] slechts in zeer uitzonderlijke om‑
standigheden mag worden toegepast. Het ligt op 
de weg van de aanbestedende dienst om een pro‑
cedure tijdig op te starten en rekening te houden 
met eventuele bezwaren die tot vertraging kun‑
nen leiden. Het moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen dat de situatie ontstaat dat met dwin‑
gende spoed een tijdelijke regeling moet worden 
getroffen. Daarbij komt dat alleen als slechts één 
onderneming de tussentijdse opdracht kan uit‑
voeren die door de dwingende spoed is veroor‑
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zaakt, en niet met meerdere in aanmerking ko‑
mende partijen onderhandeld kan worden, een 
onderhandse overeenkomst als de overeenkomst 
die Gemeente Lelystad met [onderneming] heeft 
gesloten aan de orde kan zijn. De vraag is of in 
deze zaak aan de vereisten voldaan.
3.26. Naar het oordeel van de voorzieningenrech‑
ter heeft [eiseres] daar terecht vraagtekens bij ge‑
plaatst. Het is aannemelijk dat in het belang van 
de voortgang van het leerlingenvervoer een tus‑
sentijdse regeling moest worden getroffen. Onvol‑
doende gebleken is echter dat van deze situatie 
door Gemeente Lelystad niet was te voorzien en 
dat haar daarvan dus geen verwijt kan worden 
gemaakt. In het kader van dit geding is bovendien 
niet voldoende uit de verf gekomen waarom de 
bestaande overeenkomst met [eiseres] niet tijde‑
lijk kon worden verlengd. [eiseres] heeft zich niet 
kunnen verweren tegen de stelling die Gemeente 
Lelystad ter zitting heeft ingenomen dat ouders 
klachten zouden hebben geuit.
De voorzieningenrechter ziet bij deze stand van 
zaken aanleiding om aan het verbod op voortzet‑
ting van de onderhandse gegunde overeenkomst 
toe te wijzen maar daaraan een termijn te verbin‑
den zodat kan worden aangesloten bij afronding 
van een nieuw op te starten aanbestedingsproce‑
dure. Om te bevorderen dat een nieuwe aanbeste‑
dingsprocedure tijdig op de markt wordt gezet 
wordt bepaald dat de overeenkomst met [onder‑
neming] niet langer mag voortduren dan tot 1 
mei 2022.
De kosten
3.27. Gemeente Lelystad zal als de in het ongelijk 
gestelde partij in de proceskosten worden veroor‑
deeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] wor‑
den begroot op:

 – betekening oproeping € 98,52
 – griffierecht € 667
 – salaris advocaat € 980

Totaal € 1.745,52
3.28. De gevorderde veroordeling in de nakosten 
is in het kader van deze procedure slechts toewijs‑
baar voor zover deze kosten op dit moment reeds 
kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan 
ook worden toegewezen op de wijze zoals in de 
beslissing vermeld.

4. De beslissing
De voorzieningenrechter
4.1. verbiedt Gemeente Lelystad de opdracht te 
gunnen aan [onderneming] of enig ander,

4.2. gebiedt het gunningsvoornemen van [onder‑
neming] in te trekken,
4.3. verbiedt de huidige onderhands gegunde 
overeenkomst met [onderneming] langer te laten 
voortduren dan tot 1 mei 2022,
4.4. gebiedt om, voor zover zij de opdracht nog 
wenst te gunnen, tot een heraanbesteding over te 
gaan en in dat geval de opdracht zo spoedig mo‑
gelijk opnieuw in de markt te zetten en op Ten‑
derned te publiceren, 
4.5. veroordeelt Gemeente Lelystad in de proces‑
kosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden 
begroot op € 1.745,52, te vermeerderen met de 
wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over 
dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na 
betekening van dit vonnis tot de dag van volledige 
betaling,
4.6. veroordeelt Gemeente Lelystad in de na dit 
vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan 
salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voor‑
waarde dat Gemeente Lelystad niet binnen 14 
dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft vol‑
daan en er vervolgens betekening van de uitspraak 
heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 
aan salaris advocaat en de explootkosten van be‑
tekening van de uitspraak, en te vermeerderen 
met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 
BW over de nakosten met ingang van veertien 
dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de 
voldoening,
4.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij 
voorraad,
4.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

De bietenbrug op met de overbruggingsovereen-
komst?

Inleiding
Tegen de voorlopige gunning in een openbare 
aanbesteding van een gemeente voor leerlingen‑
vervoer start de zittend leverancier een kort ge‑
ding. De gemeente wordt geconfronteerd met 
een 'gat' in de dienstverlening, omdat er vanwe‑
ge het kort geding nog niet definitief gegund kan 
worden, terwijl de overeenkomst met de zittend 
leverancier is geëindigd. De gemeente verstrekt 
daarom een tussentijdse opdracht aan de onder‑
neming aan wie ze voorlopig wilde gunnen. Deze 
overbruggingsovereenkomst is bedoeld voor de 
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duur van de aanbestedingsprocedure.1 Ook hier 
maakt de (voormalig) zittend leverancier bezwaar 
tegen. Hij voert aan dat de overbruggingsover‑
eenkomst ten onrechte niet is aanbesteed en 
strijdig is met de aanbestedingsregels.
In deze annotatie zoomen wij in op de overwe‑
gingen van de voorzieningenrechter over de on‑
derhandse overbruggingsovereenkomst.2

Is een overbruggingsovereenkomst geoorloofd?
Zoals wij eerder hebben betoogd3, is een onder‑
handse overbruggingsovereenkomst in wezen 
vaak onrechtmatig, maar wordt het oogluikend 
toegelaten, omdat het nu eenmaal praktisch 
noodzakelijk is. Bij de accountantscontrole kan 
de overbruggingsovereenkomst – ondanks dat 
die juridisch wellicht niet rechtmatig is – mogelijk 
wel als financieel rechtmatig worden be‑
schouwd.4

1  Wij nemen aan dat bedoeld wordt totdat definitief ge‑
gund wordt op grond van de oorspronkelijke dan wel 
een nieuwe aanbestedingsprocedure.

2  In rechtsoverweging 3.23 tot en met 3.26 oordeelt de 
voorzieningenrechter dat i) een onderhandse gunning 
als de onderhavige in slechts zeer uitzonderlijke om‑
standigheden mag worden toegepast, ii) het tijdig 
starten met een aanbesteding een verantwoordelijk‑
heid is van de aanbestedende dienst, waarbij rekening 
moet worden gehouden met eventuele bezwaren die 
tot vertraging kunnen leiden, iii) alleen indien slechts 
één onderneming de tussentijdse opdracht kan uit‑
voeren een enkelvoudig onderhandse overeenkomst 
aan de orde kan zijn, iv) in andere gevallen met meer‑
dere partijen onderhandeld moet worden, v) in casu 
onvoldoende is gebleken dat deze situatie door de ge‑
meente niet was te voorzien en haar daarvan dus een 
verwijt kan worden gemaakt en vi) in casu onvoldoen‑
de uit de verf is gekomen dat de overeenkomst met de 
zittend leverancier niet kon worden verlengd. De 
voorzieningenrechter verbiedt daarom de overbrug‑
gingsovereenkomst. Dit verbod geldt vanaf 1 mei 
2021, omdat de nieuwe aanbestedingsprocedure dan 
zou kunnen zijn afgerond.

3 Rechtbank Noord‑Nederland 11 mei 2016, 
ECLI:NL:RBNNE:2016:2242, met noot C.W. Oudenaarden, 
«JAAN» 2016/148.

4  Bij de financiële rechtmatigheid gaat het erom dat het 
financiële beheer van de aanbestedende dienst zoda‑
nig is dat baten en lasten en balansmutaties rechtmatig 
tot stand komen. De accountant zal overtuigd moeten 
worden (bijvoorbeeld door middel van een position 
paper met onderbouwende documentatie van de aan‑

De wetgever heeft echter niet voorzien in een uit‑
zondering voor overbrugging.

Onderhandse gunning wegens dwingende 
spoed?
Het enige aanknopingspunt in de wet lijkt onder‑
handse gunning via de zogenaamde onderhan‑
delingsprocedure zonder aankondiging, die toe‑
gepast kan worden in geval van dwingende 
spoed.5 Voorwaarde is dat de dwingende spoed 
veroorzaakt is door onvoorziene omstandighe‑
den die niet aan de aanbesteder te wijten zijn.
Zoals alle uitzonderingen, dient ook deze restric‑
tief te worden uitgelegd. Bovendien dient een 
aanbestedende dienst aan te tonen dat gezien de 
omstandigheden zelfs het voeren van de versnel‑
de procedure van art. 2.74 Aw 2012 geen soelaas 
biedt.6

Voor een overbruggingsovereenkomst kan dat 
laatste in de meeste gevallen waarschijnlijk wel 
aangetoond worden7, maar moeilijker is om aan 
te tonen dat de omstandigheden onvoorzien zijn 
en niet aan de aanbestedende dienst te wijten 
zijn. Onderhavige uitspraak is daar een voor‑
beeld van: de voorzieningenrechter oordeelt dat 
de aanbestedende dienst tijdig moet beginnen, 
rekening houdend met de duur van een aanbe‑
stedingsprocedure, inclusief de mogelijkheid van 

bestedende dienst) van de noodzaak tot het sluiten 
van de overbruggingsovereenkomst.

5  Art. 2.32 lid 1 sub c en 3.36 lid 1 sub d Aw 2012.
6  HvJEG 18 maart 1992, C‑24/91 (Commissie / Spanje).
7  Dat een versnelde procedure in veel gevallen geen 

soelaas biedt voor de aanbestedende dienst, ligt aan de 
tijd die deze procedure (alsnog) kost. Voor de versnel‑
de procedure geldt een termijn van minstens vijftien 
dagen voor het indienen van inschrijvingen. Hier 
moet nog bij worden opgeteld de tijd die nodig is om 
de versnelde procedure te organiseren, inschrijvingen 
te beoordelen, de overeenkomst te sluiten et cetera. 
Ook moet voor toepassing van de versnelde procedure 
– net als bij de onderhandelingsprocedure zonder 
aankondiging – de urgentie niet aan de aanbestedende 
dienst te wijten zijn (MvT, Kamerstukken II 2015/16, 
34329, nr.3, p. 57). Net zoals bij de onderhandelings‑
procedure zonder aankondiging kan dit laatste bij de 
versnelde procedure moeilijk aan te tonen zijn. Ook 
de versnelde procedure kan ons inziens in veel geval‑
len dus niet rechtmatig worden toegepast, nog los van 
dat hiermee in de praktijk vaak te veel tijd gemoeid zal 
zijn.
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bezwaren of een kort geding.8 Doet hij dat niet, 
dan is dat aan hem te wijten. Strikt genomen lijkt 
daarom nooit gebruik te kunnen worden ge‑
maakt van artikel 2.32 lid 1 sub c Aw 2012, omdat 
je zou kunnen stellen dat het (nagenoeg) altijd 
aan een aanbestedende dienst te wijten is dat 
een aanbestedingsprocedure niet tijdig is gestart 
c.q. afgerond.

Eerdere jurisprudentie
In eerdere jurisprudentie oordeelden rechters 
niet (snel) dat een overbruggingsovereenkomst 
ontoelaatbaar is. Vaak wordt beredeneerd dat de 
omstandigheden die maakten dat de tussentijdse 
opdracht nodig was, (toch) niet in de risicosfeer 
van de aanbestedende dienst lagen en dat daar‑
om de onderhandse overbruggingsovereen‑
komst toelaatbaar is. Zo speelde in 2019 een aan‑
bestedingsprocedure voor beveiligingsdiensten, 
die was ingetrokken vanwege een belangencon‑
flict met een inschrijver, veroorzaakt door het 
handelen van een medewerker van de aanbeste‑
dende dienst zelf. De aanbestedende dienst 
kwam in tijdsnood met het voorbereiden van een 
aanbestedingsprocedure voor een gewijzigde 
opdracht. Vanwege de behoefte aan continuering 
van de beveiligingsdiensten sloot hij daarom on‑
derhands een overbruggingsovereenkomst. De 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag9 oordeelde dat deze belangenverstrenge‑
ling niet aan de aanbestedende dienst was toe te 
rekenen en vond de overbruggingsovereenkomst 
toelaatbaar.
Ook de Commissie van Aanbestedingsexperts 
(CvAE) oordeelde in haar advies 42810 over een 
overbruggingsovereenkomst. Sprake was van 
een aanbestedende dienst die een aanbeste‑
dingsprocedure vanwege ernstige procedurele 
gebreken moest intrekken. Voor de tijd die nodig 
was om een nieuwe aanbestedingsprocedure te 
organiseren, mocht naar het oordeel van de 
CvAE gebruik worden gemaakt van een onder‑
handse overbruggingsovereenkomst, omdat 
sprake 'zou kunnen zijn' van dwingende  

8  De voorzieningenrechter lijkt hiermee aansluiting te 
zoeken bij art. 2.32 lid 1 sub c Aw 2012, maar opval‑
lend is dat hiernaar niet expliciet wordt verwezen.

9  Rechtbank Den Haag 13 mei 2019, 
ECLI:NL:RBDHA:2019:5053, «JAAN» 2019/109.

10  CvAE, advies 428, 25 april 2018, met noot  
G.L. Weerheim, «JAAN» 2018/133.

spoed in de zin van art. 2.32 lid 1 sub c Aw 2012. 
De CvAE oordeelde dat de dwingende spoed niet 
voorzienbaar of aan de aanbestedende dienst te 
wijten is, behoudens wanneer sprake is van op‑
zettelijke fouten met het oogmerk de aanbeste‑
dingsplicht te ontwijken. Het lijkt erop dat de 
CvAE een praktische oplossing zoekt en het niet 
heel nauw neemt met de voorwaarden van art. 
2.32 lid 1 sub c Aw 2012, dat in wezen natuurlijk 
restrictief moet worden toegepast.
Voor het overige is er weinig jurisprudentie over 
overbruggingsovereenkomsten en lijkt de markt 
het bestaan hiervan dus gewoon te accepteren 
als een gegeven en in afwachting van het aanbe‑
steden van de opdracht.

Meervoudig onderhands aanbesteden van de 
overbruggingsovereenkomst?
De voorzieningenrechter in de onderhavige zaak 
oordeelt strenger. Hij legt de verantwoordelijk‑
heid voor het niet tijdig gunnen wél bij de aanbe‑
stedende dienst.11

De voorzieningenrechter lijkt ook te suggereren 
dat er meervoudig onderhands moet worden 
aanbesteed als er meerdere gegadigden zijn.12

Meervoudig onderhands aanbesteden lijkt een 
pleister op de wonde te zijn, want de voorzienin‑
genrechter oordeelt immers dat er geen sprake is 
van een uitzondering op de aanbestedingsplicht. 
Ook meervoudig onderhands aanbesteden is dus 
niet rechtmatig.13 De rechter lijkt te impliceren 
dat het opvragen van meer offertes 'iets minder 
onrechtmatig' is dan enkelvoudig gunnen. Op 
zich is dit begrijpelijk, omdat bij meervoudig on‑

11  Zie r.o. 3.26.
12  Zie r.o. 3.25.
13  Dit geldt onzes inziens ook in het geval de waarde van 

de overbruggingsovereenkomst onder de Europese 
drempelbedragen zou liggen. Dit, omdat in situaties 
dat er primair een (Europese) aanbesteding is georga‑
niseerd (die vervolgens niet (tijdig) voltooid wordt) 
wat ons betreft gekeken moet worden naar de waarde 
van die oorspronkelijke opdracht (de werkelijke 
vraagbehoefte). Zou dit niet gedaan worden, dan kan 
de overbruggingsovereenkomst gebruikt worden om 
de aanbestedingsplicht te omzeilen. De waarde van 
een overbruggingsovereenkomst zou (vanwege de 
korte looptijd) vrijwel altijd onder de drempelwaarde 
(kunnen) liggen. De waarde van de overbruggings‑
overeenkomst is in de onderhavige uitspraak ook niet 
aan de orde geweest, wat ons betreft terecht.
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derhands aanbesteden enige concurrentie be‑
houden blijft en dus betoogd kan worden dat dit 
beter in lijn is met de aanbestedingsrechtelijke 
beginselen, maar het neemt de onrechtmatigheid 
niet weg. Helaas licht de voorzieningenrechter dit 
oordeel niet nader toe.
De keuze van de tijdelijke opdrachtnemer dient in 
een concreet geval natuurlijk wel (zoveel moge‑
lijk) objectiveerbaar te zijn. Een aanbestedende 
dienst is volgens art. 1.4 lid 1 Aw 2012 en voor‑
schrift 3.4A van de Gids Proportionaliteit ver‑
plicht om de keuze voor een procedure en de 
toegelaten ondernemer(s) te bepalen op basis 
van objectieve criteria. Meervoudig onderhands 
gunnen zal vaak praktisch niet haalbaar zijn. Een 
meervoudige procedure duurt in de regel langer 
dan een enkelvoudige. Daarbij is het risico reëel 
dat de gunning in een meervoudige procedure 
tot bezwaren leidt en ook de overbruggingsover‑
eenkomst niet tijdig tot stand komt (het Dros‑
te‑effect ligt op de loer). Wij zijn het in die zin dus 
niet eens met het oordeel van de voorzieningen‑
rechter dat er bij meerdere gegadigden voor een 
overbruggingsovereenkomst altijd meervoudig 
onderhands aanbesteed moet worden. Er kunnen 
immers andere objectieve factoren een rol 
 spelen.
Zou een overbruggingsovereenkomst meervou‑
dig onderhands aanbesteed worden, dan is de 
vraag of er op prijs gegund mag worden of dat 
er ook kwaliteitscriteria gehanteerd moeten wor‑
den. De Gids Proportionaliteit stelt voor meer‑
voudig onderhandse aanbestedingen kort gezegd 
dat afhankelijk van de concrete situatie, zoals de 
complexiteit van de opdracht en de markt, geko‑
zen kan worden voor prijs of tevens voor kwali‑
teitscriteria.14 Een aanbestedende dienst zal dit in 
een concreet geval dus moeten motiveren. De 
tijdelijkheid van de opdracht en de tijdsdruk 
maakt wat ons betreft ook onderdeel uit van de 
concrete situatie en kan dus ook als onderbou‑
wing van bepaalde keuzes dienen (hoewel de 
rechtmatigheid ons inziens altijd in het gedrang 
blijft).
Overigens suggereert de voorzieningenrechter 
dat het verlengen van de overeenkomst met de 
zittend leverancier (in algemene zin?) wel onder‑
hands zou zijn toegestaan of de voorkeur zou ge‑

14  Zie bijvoorbeeld in de toelichting bij voorschrift 3.5B.

nieten boven gunnen aan een ander.15 Dit vinden 
wij een opvallend oordeel in het licht van de rest 
van de uitspraak en te kort door de bocht, aange‑
zien er meer objectieve factoren bij de keuze van 
een opdrachtnemer een rol kunnen spelen.16

Conclusie en enkele vuistregels voor de praktijk
De voorzieningenrechter oordeelt strenger dan in 
eerdere jurisprudentie, waarin een overbrug‑
gingsovereenkomst meestal toelaatbaar werd 
geacht. Bij gebrek aan een wettelijke uitzonde‑
ring voor overbrugging, zoeken rechters en de 
CvAE (al dan niet 'informeel') aansluiting bij (de 
voorwaarden uit) artikel 2.32 lid 1 sub c Aw 2012. 
Strikt genomen is de vraag of aan de voorwaar‑
den van deze uitzondering wordt voldaan, omdat 
je kunt stellen dat het (nagenoeg) altijd aan een 
aanbestedende dienst te wijten is dat een aanbe‑
stedingsprocedure niet tijdig is gestart c.q. afge‑
rond. Voorzieningenrechters en de CvAE lijken 
hier, op zoek naar een praktische uitkomst, mak‑
kelijk overheen te stappen.
In casu wordt er, indachtig de vereiste restrictie‑
ve toepassing van uitzonderingsgronden, wel 
een verbod op het instandhouden van de over‑
bruggingsovereenkomst opgelegd. Ook deze 
voorzieningenrechter ziet zich echter praktisch 
genoodzaakt om een termijn van 6,5 maand te 
verbinden aan het ingaan van dit verbod. Feitelijk 
is de enige 'winst' voor de eiser ten opzichte van 
de eerdere jurisprudentie dus dat de aanbeste‑
dende dienst een deadline opgelegd krijgt voor 
het organiseren van een nieuwe aanbestedings‑
procedure. Daar moet je als marktpartij dan wel 
de kosten van een kort geding voor over hebben. 
Wat de consequentie is van het overschrijden 

15  Zie r.o. 3.26.
16  Vooral niet in een situatie als hier blijkbaar aan de 

orde, waarin de aanbestedende dienst geconfronteerd 
werd met klachten over de zittend leverancier, waarbij 
de aanbestedende dienst in december 2020 al expliciet 
had laten weten geen gebruik te maken van de optie 
tot verlenging. Op het moment van het sluiten van de 
overbruggingsovereenkomst, wist de aanbestedende 
dienst bovendien nog niet dat de aanbesteding niet tot 
definitieve gunning zou leiden doordat de vordering 
tot heraanbesteding zou worden toegewezen. In die 
situatie lag alvast tijdelijk gunnen aan de voorlopige 
winnaar objectief bezien mogelijk net zo (of meer) 
voor de hand als (dan) de overeenkomst van de zittend 
leverancier te verlengen.
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van de opgelegde deadline benoemt de rechter 
niet.
Voor de praktijk blijft onduidelijk onder welke 
omstandigheden een overbruggingsovereen‑
komst toelaatbaar is. Uitgangspunt zou wat ons 
betreft moeten zijn dat overbrugginsovereen‑
komsten zo veel als mogelijk voorkomen wor‑
den, door tijdig te starten met aanbestedingspro‑
cedures. Als er toch een 
overbruggingsovereenkomst nodig is, dan dient 
deze zo beperkt en kortdurend mogelijk te zijn. 
De looptijd mag in elk geval niet langer zijn dan 
nodig is om een nieuwe aanbestedingsprocedure 
te doorlopen. In casu acht de voorzieningenrech‑
ter een periode van 6,5 maand hiertoe voldoen‑
de. Wat ons betreft een redelijke periode.
De keuze van de tijdelijke opdrachtnemer dient in 
een concreet geval objectiveerbaar te zijn. Een 
meervoudige procedure leidt wellicht tot een (be‑
ter) verdedigbare keuze, maar leidt niet automa‑
tisch tot rechtmatigheid en is in de praktijk in de 
meeste gevallen waarschijnlijk niet werkbaar. Wij 
raden aanbestedende diensten in ieder geval aan 
om keuzes goed en objectief te motiveren.

mr. C.W. Oudenaarden
advocaat bij Van Benthem & Keulen

mr. J.S.C. Krijbolder
advocaat Van Benthem & Keulen
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Prijs niet af te leiden uit aanbestedingsstuk-
ken

Rechtbank Rotterdam 
26 augustus 2021, C/10/620144 / KG ZA 
21‑486, ECLI:NL:RBROT:2021:8582
(mr. A.F.L. Geerdes)
Noot mr. drs. F.J.J. Cornelissen,  
mr. T. van Wijk

Beoordelingsmethodiek. Beoordelingssyste-
matiek. Beste prijs/kwaliteitsverhouding. 
Kwalitatieve gunningscriteria. Intrekking 
gunningsbeslissing. Prijscriterium. Rechts-
verwerking. Relatieve beoordeling. 

[Aw 2012 art. 3.73, art. 2.115 lid 4]Noot mr. drs. F.J.J. Cornelissen, mr. T. van Wijk

Op 18 januari 2021 heeft Evides de aankondiging 
gedaan voor de Europese niet-openbare aanbe-
stedingsprocedure voor de opdracht ‘Lease per-
sonen- en bestelauto’s’. In de Gunningsleidraad 
worden zes subgunningscriteria onderscheiden: 
vijf kwalitatieve criteria en het subgunningscrite-
rium ‘Prijs’ (hierna: GC6). In de Gunningsleidraad 
is bepaald dat inschrijvers voor GC6 voor de in de 
inschrijfstaat vermelde individuele voertuigen de 
maandtarieven per component dienden op te ge-
ven. In de inschrijfstaat wordt vervolgens per auto 
het leasetarief per maand gegenereerd.
Een van de inschrijvers heeft een vraag gesteld 
(vraag 87) over de naast de leasetarieven op te 
geven matrix met daarin de tarieven voor afwij-
kende looptijden en/of kilometrage. Het antwoord 
van Evides luidde dat de matrix niet wordt beoor-
deeld m.b.t gunningscriterium ‘Prijs’ en dat de 
prijs die op de inschrijfstaat wordt ingediend/
weergegeven als gewogen gemiddelde wordt 
beoordeeld.
Na de selectiefase hebben onder meer Athlon en 
Arval B.V. (hierna: Arval) een inschrijving inge-
diend. Bij brief van 19 mei 2021 heeft Evides aan 
de inschrijvers meegedeeld dat zij voornemens is 
de Opdracht te gunnen aan Arval. Athlon heeft 
bezwaar gemaakt tegen de gunningsbeslissing, 
maar het bezwaar is door Evides ongegrond ver-
klaard. Volgens Evides kan uit de Gunningslei-


