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2. Bescherming van 
bedrijfsvertrouwelijke informatie 
door de aanbestedende dienst
Een kwestie van balans
MR. C.W. OUDENAARDEN EN MR. J.S.C. KRIJBOLDER

 

In de Aanbestedingswet (Aanbw) en de richtlijnen staan 
veel bepalingen over transparantie en motivering. Voor 
een rechtzoekende verliezer is informatie uit de winnende 
inschrijving vaak van groot belang, in verband met het 
aanvechten van de voorlopige gunningsbeslissing of om 
andere redenen. Een verzoek om informatie wordt echter 
vaak afgedaan onder verwijzing naar de ‘vertrouwelijk-
heid van bedrijfsgevoelige informatie’.2 Het HvJ heeft in 
zijn arrest van 7  september 2021, ECLI:EU:C:2021:295, 
bepaald dat een boude afwijzing van een verzoek om infor-
matie vanwege ‘vertrouwelijkheid’ niet kan. Een aanbeste-
dende dienst moet motiveren welke delen van de inschrij-
ving om welke reden bedrijfsgevoelig zijn en de winnende 
inschrijver vragen dit te (helpen) motiveren. Tegen de beslis-
sing van de aanbestedende dienst op een informatieverzoek 
moet rechtsbescherming openstaan, zowel voor de verzoe-
ker als voor de betrokken inschrijver. Waar nodig moet de 
rechter de betreffende informatie vertrouwelijk kunnen 
inzien om de weigering om openbaarmaking te kunnen 
toetsen, aldus het HvJ in zijn antwoorden op vragen van de 
hoogste rechterlijke instantie in Litouwen.

Bespreking van het arrest

Feitelijke achtergrond
Het afvalbeheercentrum van de Litouwse regio Klaipėda 
(de aanbestedende dienst) heeft in september 2018 een 
openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor een 
overheidsopdracht voor diensten betreffende de inzame-
ling en het vervoer naar de afvalverwerkingsinstallaties van 
gemeentelijke afval.
De aanbestedende dienst ontving drie inschrijvingen, waar-
onder die van Ecoservice en een combinatie van onder-

1 HvJ EU 7 september 2021, ECLI:EU:C:2021:295, voorafgegaan door 
de conclusie van A-G Campos Sánchez-Bordona, 15 april 2021, 
ECLI:EU:C:2021:295.

2 In Nederland onder meer neergelegd in art. 2.57 Aanbw.

nemers bestaande uit Parsekas en UAB (de Combinatie). 
Na beoordeling maakte de aanbestedende dienst een rang-
lijst. De opdracht is voorlopig gegund aan de Combinatie. 
Ecoservice werd als tweede gerangschikt. Ecoservice heeft 
de aanbestedende dienst vervolgens verzocht om toegang 
tot de gegevens op grond waarvan de ranglijst was opge-
steld en met name de inschrijving van de Combinatie. 
Ecoservice vermoedde namelijk dat de Combinatie niet 
voldeed aan de gestelde selectiecriteria. De aanbestedende 
dienst heeft Ecoservice alleen kennis laten nemen van de 
niet-vertrouwelijke informatie uit de inschrijving van de 
Combinatie (r.o. 38) en gaf voor het overige simpelweg aan 
dat de Combinatie wel degelijk voldeed aan de selectiecri-
teria.

Het geschil tussen Ecoservice en de aanbestedende dienst 
over de voorlopige gunning aan de Combinatie is uitein-
delijk terechtgekomen bij de hoogste rechterlijke instantie 
van Litouwen. Daar lag óók de vraag voor of Ecoservice 
recht heeft op de vertrouwelijke informatie uit de inschrij-
ving van de Combinatie, zoals zij had verzocht op grond 
van de Litouwse equivalent van art. 55 lid 2 van Richtlijn 
2014/24/EU (Richtlijn). De Litouwse rechter vraagt zich 
onder meer af hoe de bescherming van de vertrouwelijke 
informatie die een inschrijver bij inschrijving aan de aanbe-
stedende dienst verstrekt, moet worden afgewogen tegen 
de doeltreffendheid van het recht op verdediging van de 
andere inschrijvers. Ook vraagt de Litouwse rechter zich af 
wat de omvang van de verplichting van de bevoegde natio-
nale rechter is om vertrouwelijke informatie te beschermen.

In het navolgende wordt ingegaan op de antwoorden op 
de prejudiciële vragen over de bescherming van bedrijfs-
vertrouwelijke informatie door de aanbestedende dienst en 
door de rechter (de vierde tot en met de negende vraag, 
beantwoord in r.o. 103 t/m 137 van het arrest).

Het Hof van Justitie van de EU (HvJ) heeft op 7 september 2021 een arrest1 gewezen over hoe een 
aanbestedende dienst dient om te gaan met vertrouwelijke informatie van een inschrijver en wat de rol 
van de rechter hierbij is. Het is een kwestie van balanceren tussen transparantie en motivering ten behoeve 
van effectieve rechtsbescherming enerzijds en het waarborgen van de vertrouwelijkheid en de eerlijke 
mededinging anderzijds. In dit artikel bespreken we de handvatten die het HvJ daartoe geeft. \ 
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Een informatieverzoek op grond van art. 55 lid 2 Richtlijn
In het arrest gaat het HvJ expliciet in op de situatie waarin 
wordt verzocht om mededeling van (meer) informatie op 
grond van art.  55 lid 2 Richtlijn.3 Op basis van dit arti-
kel kan een inschrijver of gegadigde de aanbestedende 
dienst verzoeken om informatie over de redenen voor zijn 
afwijzing en om informatie over de geselecteerde inschrij-
ving.4 De beoordeling van een dergelijk informatieverzoek 
plaatst het HvJ in de context van de motivering van de 
gunningsbeslissing, althans van het recht van een verzoeker 
op doeltreffende rechtsbescherming tegen een voorlopige 
gunningsbeslissing (r.o. 123). De overwegingen van het HvJ 
zijn dus niet alleen relevant voor een verzoek om informa-
tie, maar tevens voor de motiveringsplicht die geldt voor de 
voorlopige gunningsbeslissing.

De aanbestedende dienst maakt de vertrouwelijke aspecten 
van een inschrijving niet bekend (r.o. 113-116)
Het HvJ oordeelt dat een aanbestedende dienst de infor-
matie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is 
verstrekt (bijvoorbeeld fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
vertrouwelijke aspecten van de inschrijving) in beginsel niet 
bekendmaakt (r.o. 101). Dit volgt uit art. 21 lid 1 Richtlijn,5 
gelezen in samenhang met overweging 51 Richtlijn. Tegelij-
kertijd volgt uit art. 50 lid 4 en art. 55 lid 3 Richtlijn6 dat 
de aanbestedende dienst kan besluiten dat bepaalde infor-
matie over de gunning van de opdracht niet wordt medege-
deeld, indien dit rechtshandhaving in de weg zou staan of 
op andere wijze in strijd zou zijn met het openbare belang, 
schade zou berokkenen aan de rechtmatige commerciële 
belangen van een bepaalde publieke of particuliere onder-
nemer of afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mede-
dinging tussen ondernemers.

Inschrijvers moeten zich vrij voelen 
allerlei nuttige informatie te delen 

met de aanbestedende dienst

Het HvJ brengt in herinnering dat het hoofddoel van de 
Unierechtelijke aanbestedingsregels is dat onvervalste 
mededinging wordt beschermd. Dit zou lastig worden als 
een aanbestedende dienst informatie bekend zou maken 
die in lopende of toekomstige procedures gebruikt zou 
kunnen worden om de mededinging te vervalsen. Ook 
berusten aanbestedingsprocedures op een vertrouwensrela-
tie tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Inschrij-

3 Art. 55 lid 1 en 2 Richtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in art. 2.103 
Aanbw. Dat bepaalt dat afwijzing of uitsluiting van een gegadigde of 
inschrijver in beginsel zo spoedig mogelijk plaatsvindt en ongemotiveerd 
kan, maar dat de aanbestedende dienst aan de gegadigde die daar schrif-
telijk om verzoekt binnen vijftien dagen de redenen voor de afwijzing/
uitsluiting bekend moet maken.

4 Art. 55 lid 2 Richtlijn lijkt daarmee meer onderwerpen te onderscheiden 
waarover informatie kan worden verzocht dan art. 2.103 Aanbw.

5 Geïmplementeerd in art. 2.57 Aanbw.
6 Geïmplementeerd in resp. art. 2.138 en 2.104 Aanbw.

vers moeten zich vrij voelen allerlei nuttige informatie te 
delen met de aanbestedende dienst, zonder bang te hoeven 
zijn dat die gegevens met derden zullen worden gedeeld. 
Het HvJ bevestigt in r.o.  115 dan ook dat volgens vaste 
rechtspraak een afgewezen inschrijver uit de motivering bij 
een gunningsbeslissing niet alle kenmerken hoeft te kunnen 
afleiden van de inschrijving die de aanbestedende dienst 
heeft geselecteerd. Het HvJ verwijst in dit kader onder meer 
naar het arrest Varec uit 2008. In dit arrest wordt ook het 
belang van bescherming van de mededinging benoemd en 
vervolgens:

‘Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat de aanbe-
stedende diensten geen informatie betreffende procedu-
res voor het plaatsen van overheidsopdrachten openbaar 
maken waarvan de inhoud kan worden gebruikt om de 
mededinging te vervalsen, zij het in een lopende dan wel in 
latere aanbestedingsprocedures.’7

Verder benadrukte het HvJ in het arrest Varec ook de 
vertrouwensrelatie tussen de aanbestedende dienst en deel-
nemers en dat ‘de aanbestedende diensten het vertrouwe-
lijke karakter van alle door de leveranciers verstrekte inlich-
tingen dienen te eerbiedigen.’8

Het HvJ verwijst ook naar het recente arrest Commis-
sie/Landesbank Baden-Württemberg en GAR. Hierin is 
bepaald:

‘Evenzo heeft de verplichting om een besluit tot afwijzing 
van de offerte van een inschrijver in het kader van een 
procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht te 
motiveren, niet tot gevolg dat deze inschrijver over volle-
dige informatie betreffende de kenmerken van de door de 
aanbestedende dienst gekozen offerte moet beschikken (zie 
in die zin arrest van 4 oktober 2012, Evropaïki Dynamiki/
Commissie, C-629/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:617, 
punten 21 en 22), aangezien de toegang tot die informatie 
dient te worden beperkt met name om een vertrouwens-
relatie tussen die autoriteit en de aan die procedure deel-
nemende marktdeelnemers in stand te houden (zie naar 
analogie arrest van 14  februari 2008, Varec, C-450/06, 
EU:C:2008:91, punt 36).’9

Uit de hiervoor aangehaalde Richtlijnbepalingen en recht-
spraak volgt volgens het HvJ dus dat een aanbestedende 
dienst als vertrouwelijk te beschouwen informatie uit de 
inschrijvingen in beginsel niet mag meedelen (r.o. 116).

De ondernemer moet het vertrouwelijke karakter van infor-
matie aantonen (r.o. 117-119)
Een aanbestedende dienst moet vóórdat hij (in zijn ogen 
niet vertrouwelijke) informatie aan de verzoeker meedeelt, 

7 HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91, r.o. 34 en 35 (Varec).
8 HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91, r.o. 36 en 37 (Varec).
9 HvJ EU 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:601, r.o. 112 (Commissie/Landesbank 

Baden-Württemberg en GAR).
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de betrokken ondernemer in staat stellen om het vertrou-
welijke karakter te onderbouwen. Dit baseert het HvJ op 
het arrest Varec. Hierin is namelijk bepaald:

‘Gezien de bijzonder ernstige schade die uit de onrechtma-
tige mededeling van bepaalde informatie aan een concur-
rent kan voortvloeien, moet voornoemde instantie, alvo-
rens deze informatie mede te delen aan een procespartij, het 
betrokken economische subject de mogelijkheid geven zich 
erop te beroepen dat de informatie een vertrouwelijk karak-
ter heeft of een zakengeheim uitmaakt (zie naar analogie 
arrest AKZO Chemie en AKZO Chemie UK/Commissie, 
reeds aangehaald, punt 29).’10

In dat verband moet die ondernemer bijvoorbeeld aanto-
nen dat de informatie fabrieks- of bedrijfsgeheimen bevat, 
de inhoud ervan voor concurrentievervalsing kan worden 
gebruikt of openbaarmaking van de informatie hem zou 
kunnen schaden (r.o. 117).
Als een aanbestedende dienst besluit om de bedoelde infor-
matie wel mee te delen aan een concurrent, dan moet hij dit 
tijdig aan de betrokken ondernemer laten weten. De onder-
nemer moet nog de kans hebben om alsnog (via de rechter) 
een stokje te steken voor het openbaar worden van de in 
zijn ogen vertrouwelijke informatie betreffende zijn onder-
neming/inschrijving (r.o. 126).

Hoewel de ondernemer volgens het HvJ dus een ‘onderbou-
wingsplicht’ heeft, blijft het de verantwoordelijkheid van 
de aanbestedende dienst dat zijn besluit op het verzoek om 
informatie in overeenstemming is met de aanbestedingsre-
gels (r.o. 119).

Ook leest het HvJ in art. 21 lid 2 Richtlijn dat de aanbe-
stedende dienst eisen kan stellen die tot doel hebben de 
vertrouwelijke aard van de informatie die zij beschikbaar 
stellen gedurende de aanbestedingsprocedure te bescher-
men. Meer concreet leest het HvJ hierin de mogelijkheid 
voor een aanbestedende dienst om aan een ondernemer te 
vragen om een niet-vertrouwelijke versie te verstrekken van 
documenten waarin ook vertrouwelijke informatie is opge-
nomen, zodat de aanbestedende dienst die niet-vertrouwe-
lijke versie aan de verzoeker mee kan delen. Het HvJ lijkt 
art.  21 lid  2 Richtlijn hiermee ruim te interpreteren. Uit 
de letterlijke tekst van dit artikellid volgt namelijk dat de 
aanbestedende dienst aan een ondernemer eisen kan stellen 
om de vertrouwelijkheid van informatie te beschermen die 
de aanbestedende dienst gedurende de procedure beschik-
baar stelt.11 Deze formulering doet vermoeden dat het gaat 

10 HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91, r.o. 54 (Varec).
11 Dat met ‘hij’ in de Nederlandse vertaling van art. 21 lid 2 van de richtlijn 

terug wordt verwezen naar ‘aanbestedende dienst’ wordt bijv. in de 
Engelse vertaling van de Richtlijn duidelijk(er), omdat hierin in art. 21 
lid 2 letterlijk het woord ‘aanbestedende dienst’ (contracting authorities) 
is herhaald: ‘Contracting authorities may impose on economic operators re-
quirements aimed at protecting the confidential nature of information which 
the contracting authorities make available throughout the procurement 
procedure.’

om informatie in stukken van de aanbestedende dienst 
zélf.12 In r.o. 125 lijkt het HvJ de strekking van dit artikel-
lid uit te breiden naar informatie die door ondernemers (in 
hun inschrijving) beschikbaar is gesteld.

Motiveringsplicht van de aanbestedende dienst bij het 
afwijzingsbesluit (r.o. 120-124)
Als de aanbestedende dienst kiest voor het afwijzen van een 
informatieverzoek, dan moet hij goed motiveren op welke 
gronden hij dit doet. Die motiveringsplicht vloeit volgens 
het HvJ voort uit het EU-rechtelijke beginsel van behoorlijk 
bestuur.13

Die motivering is ook van belang, zodat degene tot wie het 
besluit is gericht kan beoordelen of hij daartegen in rechte 
wil opkomen. Het HvJ overweegt in r.o. 123 dat de moti-
vering van het besluit op het informatieverzoek ook van 
belang is voor de vraag of sprake is van doeltreffende rechts-
bescherming van de verzoeker tegen de voorlopige selectie- 
of gunningsbeslissing, zoals bedoeld in art. 1 lid 1 en 3 van 
Richtlijn (EEG) nr. 89/665 (Rechtsbeschermingsrichtlijn).14 
Zoals eerder benoemd, wordt de behandeling van een infor-
matieverzoek dus steeds in samenhang gezien met de wijze 
waarop een selectie- of gunningsbeslissing wordt genomen 
en gemotiveerd.

Om die doeltreffende rechtsbescherming te eerbiedigen, 
moet de aanbestedende dienst allereerst duidelijk aangeven 
op welke gronden hij meent dat informatie vertrouwelijk is 
(r.o. 122). Ook moet hij – voor zover mogelijk – op neutrale 
wijze de essentie van de inhoud van de informatie meedelen 
die hij weigert (r.o. 123). Dit geldt in het bijzonder voor de 
inhoud van gegevens die doorslaggevend zijn geweest voor 
het besluit en de geselecteerde inschrijving. Volgens het HvJ 
mag het feit dat vertrouwelijke gegevens beschermd moeten 
worden er niet voor zorgen dat de motiveringsplicht geheel 
wordt ‘uitgehold’.15 

Beroep tegen het besluit tot weigering van informatie 
(r.o. 103-111)
In r.o.  103 tot en met 111 overweegt het HvJ dat tegen 
het besluit van een aanbestedende dienst tot afwijzing van 
een informatieverzoek rechtsbescherming moet openstaan. 
Alleen zo kunnen lidstaten voldoen aan de verplichting om 
te voorzien in een doeltreffende en snelle beroepsmogelijk-

12 Zo heeft ook de Nederlandse wetgever dit geïnterpreteerd, zo volgt 
uit MvT, Kamerstukken II 2015/16, 34329, nr. 3, p. 54. In de Nederlandse 
implementatie in art. 2.57a Aanbw wordt dan ook ‘aanbestedende dienst’ 
herhaald, net zoals in de Engelse vertaling van de Richtlijn.

13 Dit volgt volgens het HvJ onder andere uit het arrest HvJ EU 9 november 
2017, ECLI:EU:C:2017:839, r.o. 39 (LS Customs Services).

14 Laatst gewijzigd bij Richtlijn (EG) nr. 2007/66.
15 Dit volgt volgens het HvJ uit het eerdergenoemde arrest HvJ EU 15 juli 

2021, ECLI:EU:C:2021:601 (Commissie/Landesbank Baden-Württemberg en 
GAR).
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heid, overeenkomstig art. 2 tot en met 2septies Rechtsbe-
schermingsrichtlijn (r.o. 104).16

Uit r.o. 107 van het arrest volgt dat het niet noodzakelijk 
is om tegelijkertijd beroep in te stellen tegen de selectie- 
of gunningsbeslissing. Oftewel: een ondernemer kan ook 
afzonderlijk of uitsluitend beroep instellen tegen de afwij-
zende beslissing op een informatieverzoek.17

Rechtsbescherming tegen het afwijzingsbesluit 
(r.o. 127-136)
In r.o. 127-136 gaat het HvJ in op de rol van de bevoegde 
nationale rechter in dit kader.
Tegen een weigering van een aanbestedende dienst om 
informatie te verstrekken moet volgens het HvJ een ‘doel-
treffende voorziening’ in rechte beschikbaar zijn, omdat 
ondernemers beschermd moeten worden tegen de willekeur 
van de aanbestedende dienst.18 Het belang hiervan geldt 
volgens het HvJ in het bijzonder in een stadium waarin 
schendingen nog ongedaan kunnen worden gemaakt.19

Net als voor de aanbestedende dienst, geldt voor de nati-
onale rechter dat hij een belangenafweging moet maken 
(of: moet balanceren) tussen – kort gezegd – de effectieve 
rechtsbescherming en de vertrouwelijkheid (r.o. 129). Hier-
bij dient de bevoegde nationale rechter ook na te gaan 
of een weigeringsbesluit om informatie bekend te maken 
voldoende gemotiveerd is (r.o. 135).
De rechter moet middels het onderzoeken van alle relevante 
feiten en rechtsregels controleren of de aanbestedende dienst 
zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de informa-
tie die hij aan de verzoeker heeft onthouden, vertrouwelijk 
was. Hiertoe moet de rechter beschikken over alle infor-
matie, daaronder begrepen de vertrouwelijke informatie 
en bedrijfsgeheimen in kwestie, voor zover nodig om met 
volledige kennis van zaken uitspraak te doen (r.o. 130).20

Ook de nationale rechter moet 
een belangenafweging maken 

tussen de effectieve rechtsbescher-
ming en de vertrouwelijkheid

Normaal geldt in een rechterlijke procedure het beginsel 
van hoor en wederhoor, waaruit volgt dat alle procespar-
tijen in principe kennisnemen van alle stukken waarop een 
rechter zijn oordeel baseert. Het HvJ benoemt in r.o. 131 en 

16 Ter verduidelijking overweegt het HvJ dat de zinsnede ‘door de aanbeste-
dende diensten genomen besluiten met betrekking tot opdrachten’ van 
art. 1 lid 1 (vierde alinea) Rechtsbeschermingsrichtlijn, ruim moet worden 
uitgelegd en ieder besluit van de aanbestedende dienst omvat met 
betrekking tot de Europese regels voor overheidsopdrachten (r.o. 105). 
Derhalve geldt dit ook voor een besluit van een aanbestedende dienst 
tot afwijzing van een informatieverzoek (r.o. 106).

17 Vgl. ook overweging 77 en 78 van de A-G in zijn conclusie.
18 Zo volgt ook uit art. 1 lid 1 en 3 Rechtsbeschermingsrichtlijn.
19 Dit baseert het HvJ (r.o. 127) op het arrest HvJ EU 15 september 2016, 

ECLI:EU:C:2016:688, r.o. 41 (Star Storage e.a.).
20 Zo volgt ook uit het arrest HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91, 

r.o. 53 (Varec).

132 echter dat het soms noodzakelijk is dat bepaalde gege-
vens niet aan partijen worden meegedeeld, bijvoorbeeld om 
bepaalde fundamentele rechten, zoals het recht op bescher-
ming van bedrijfsgeheimen, veilig te stellen.21 In voorko-
mend geval moet de nationale rechter daarom kunnen 
beslissen dat bepaalde informatie in haar dossier niet aan 
partijen en hun advocaten wordt doorgegeven (r.o. 133).22

Tot slot moet de bevoegde nationale rechter het weigerings-
besluit nietig kunnen verklaren, als het onrechtmatig is. De 
rechter zal de zaak dan bijvoorbeeld kunnen terugverwij-
zen naar de aanbestedende dienst of zelfs, indien het natio-
nale recht dit toestaat, zelf een nieuw besluit kunnen nemen 
(r.o. 136).

Relevantie voor de Nederlands 
aanbestedingspraktijk

In het bovenstaande hebben we de antwoorden van het 
HvJ op de vragen van de Litouwse rechter behandeld. Hoe 
vertalen deze antwoorden zich voor de Nederlandse prak-
tijk?

De balans tussen transparantie en vertrouwelijkheid
Ook op grond van de Aanbw is transparantie en motivering 
essentieel. Dit wordt beperkt door de volgende artikelen die 
aansporen tot vertrouwelijkheid:
 – Art. 2.104 Aanbw (de implementatie van art. 55 lid 3 

Richtlijn) vormt een limitatieve uitzondering op de 
informatievoorziening conform art.  2.103 Aanbw. 
Art. 2.104 Aanbw bepaalt dat geen gegevens verstrekt 
worden voor zover dat in strijd zou zijn i) met een wet-
telijk voorschrift, of ii)  met het openbaar belang, of 
voor zover dit iii) de rechtmatige commerciële belangen 
van ondernemers zou kunnen schaden, of iv)  afbreuk 
zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen 
ondernemers. Dit artikel is dwingend geformuleerd.

 – Art.  2.138 Aanbw (implementatie van art.  50 lid  4 
Richtlijn) vormt een limitatieve uitzondering op de 
informatievoorziening over een gegunde opdracht 
conform art.  2.134 Aanbw. Om dezelfde redenen als 
geformuleerd in art.  2.104 Aanbw kan op grond van 
art. 2.138 Aanbw worden afgeweken van de verplich-
tingen van art. 2.134 Aanbw.

 – Art.  2.57 lid 1 Aanbw (de implementatie van art.  21 
lid  1 Richtlijn) bepaalt dat de aanbestedende dienst 
geen gegevens die door een ondernemer vertrouwelijk 
aan hem zijn verstrekt bekendmaakt. De Nederlandse 
wetgever heeft in art. 2.57 lid 2 Aanbw (in aanvulling 
op de Richtlijn) vastgelegd dat dit óók geldt voor aan-
bestedingsstukken of andere documenten die de aan-
bestedende dienst (zelf) heeft opgesteld in verband met 

21 Zie ook HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91, r.o. 47 (Varec).
22 Zie ook HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91, r.o. 43 (Varec).
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een aanbestedingsprocedure, als openbaarmaking van 
die informatie de mededinging zou kunnen vervalsen.23

Het is opvallend dat informatieverzoeken, voor zover 
uit de Nederlandse jurisprudentie blijkt, weinig getoetst 
worden aan art. 2.104 en 2.138 Aanbw, terwijl strijd met 
het openbaar belang, het kunnen schaden van de rechtma-
tige commerciële belangen van ondernemers of het kunnen 
doen van afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen onder-
nemers, toch wel aan de orde kunnen zijn bij een informa-
tieverzoek zoals bedoeld in art. 2.103 Aanbw en de open-
baarmakingsverplichting op grond van art. 2.134 Aanbw. 
Volgens ons wordt ten onrechte in de praktijk voornamelijk 
getoetst aan art. 2.57 Aanbw, dat als algemene regel niet 
derogeert aan de bijzondere regelingen van art.  2.104 en 
art. 2.138 Aanbw.

Ondernemer moet vertrouwelijkheid onderbouwen
In de MvT bij art.  2.57 Aanbw wordt aangegeven ‘dat 
indien een ondernemer de door hem aan een aanbestedende 
dienst verstrekte informatie als vertrouwelijk aanmerkt, het 
verstrekken van gegevens achterwege moet blijven.’ Het 
onderhavige arrest van het HvJ lijkt dat te nuanceren: het is 
aan de betrokken ondernemer om de vertrouwelijkheid te 
onderbouwen en het is uiteindelijk de aanbestedende dienst 
die beslist. De gemiddelde ondernemer zal vermoedelijk zijn 
hele inschrijving onder de vertrouwelijkheid van art. 2.57 
Aanbw willen scharen, maar die vlieger gaat volgens het 
arrest van het HvJ niet (meer) op.

In de Nederlandse praktijk is niet voorzien in een format 
waarin inschrijvers kunnen aangeven welke onderde-
len van hun inschrijving als vertrouwelijk dienen worden 
beschouwd. In de praktijk beoordeelt de aanbestedende 
dienst meestal zelfstandig welke ‘informatie hem door een 
ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt’ in de zin van 
art. 2.57 lid 1 Aanbw.24 Volgens het HvJ heeft de betrokken 
ondernemer een rol bij het onderbouwen van de vertrouwe-
lijkheid. Een aanbestedende dienst kan er natuurlijk voor 
kiezen om hierover te rade te gaan bij de betreffende onder-
nemer op het moment dat hij een verzoek op grond van 
art. 2.103 Aanbw ontvangt of er een kort geding aanhan-
gig wordt gemaakt over (een gebrekkige motivering in) de 
voorlopige selectie- of gunningsbeslissing. Wij kunnen ons 
echter ook voorstellen dat het – mede in verband met de 
korte termijnen die gelden voor een besluit op een verzoek 
ex art. 2.103 Aanbw, de korte standstill-termijn op grond 
van art.  2.127 Aanbw en de snelle doorlooptijd van een 

23 Art. 2.57 lid 2 Aanbw is geen directe omzetting van de Richtlijn, maar is 
door de Nederlandse wetgever opgenomen op basis van het arrest Varec 
(HvJ EG 14 februari 2008, ECLI:EU:C:2008:91). De wetgever heeft dit arti-
kellid opgenomen, omdat hij meende dat de Wob geen weigeringsgrond 
kent op basis waarvan openbaarmaking van deze aanbestedingsstukken 
anders geweigerd zouden kunnen worden (MvT, Kamerstukken II 2009/10, 
32440, nr. 3, p. 70). De wetgever merkt hierbij op dat niet snel voldaan zal 
zijn aan het criterium ‘vervalsing van de mededinging’ van lid 2.

24 Eventueel ter zitting ondersteund door een tussenkomende voorlopige 
winnaar.

kort geding – praktisch is om hierin al in de aanbestedings-
stukken en de inschrijving te (laten) voorzien.25

Als de aanbestedende dienst twijfelt of informatie wel of niet 
vertrouwelijk is, moet hij de ondernemer nog de kans geven 
om aanvullend bewijs te leveren van de vertrouwelijkheid 
van de informatie. Ook kan hij de ondernemer vragen om 
een niet-vertrouwelijke versie te verstrekken van documen-
ten waarin ook vertrouwelijke informatie staat (indien en 
voor zover de aanbestedende dienst dat nodig vindt om aan 
de op hem rustende motiveringsplicht te voldoen).26

Voor de voorlopige gunningsbeslissing geldt op grond van 
het onderhavige arrest dat de aanbestedende dienst voor 
zover dit mogelijk is onderdelen van de winnende inschrij-
ving samengevat en neutraal mee moet delen. Het arrest 
lijkt hiermee enige voor de Nederlandse rechtspraktijk 
gewenste duidelijkheid te geven over de reikwijdte van 
de motiveringsplicht van de gunningsbeslissing. De recht-
spraak is hierover vooralsnog erg verdeeld en casuïstisch.27

Maatregelenpakket verbetering rechtsbescherming bij 
aanbesteden
Voormalig staatssecretaris van EZK, Mona Keijzer, heeft 
per brief van 12  februari 2021 het ‘Maatregelenpakket 
verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden’ aan de 
Tweede Kamer gestuurd. Op pagina 8 van deze brief geeft 
zij aan:

‘(…) dat het voor ondernemers soms onduidelijk is waarom 
zij een opdracht niet gegund hebben gekregen, omdat de 
motivering van de selectie- of gunningsbeslissing onvol-
doende informatie bevat. De Aanbestedingswet 2012 
regelt dat aanbestedende diensten in de gunningsbeslissing 
de relevante redenen voor die beslissing moeten noemen. 
Hieronder vallen in ieder geval de kenmerken en relevante 
voordelen van de offerte van de winnaar. In de praktijk 
zie ik echter dat aanbestedende diensten hier summier 
invulling aan geven. Het belangrijkste argument dat zij 
hiervoor gebruiken, is dat aanbestedende diensten geen 
bedrijfsvertrouwelijke informatie over de inschrijving van 
de winnaar(s) mogen verstrekken. Ik ben van mening dat 

25 Denk bijv. aan een bepaling die stelt: ‘de aanbestedende dienst gaat ervan 
uit dat alleen de onderdelen x en y als vertrouwelijk in de zin van art. 2.57, 
2.104 of 2.138 Aw worden beschouwd. Met het doen van een inschrijving 
stemt u hiermee in (of: als u dit anders ziet, dan kunt u dat gemotiveerd 
weergeven)’ of ‘geef in uw inschrijving aan welke onderdelen vertrouwelijk 
zijn en waarom’. De ‘toestemming’ die op deze wijze verkregen zou kun-
nen worden, lijkt op hetgeen is geregeld in art. 2.126a lid 6 Aanbw voor 
de mededingingsprocedure met onderhandeling. Daarin is bepaald dat 
de aanbestedende dienst in afwijking van art. 2.57 Aanbw vertrouwe-
lijke inlichtingen van een onderneming aan de andere deelnemers kan 
verstrekken, indien de betreffende onderneming daarvoor toestemming 
heeft gegeven.

26 Dat zou dan op grond van art. 2.57a Aanbw in samenhang met het 
onderhavige arrest dienen te gebeuren.

27 Vgl. bijv. de annotatie van P. Heijnsbroek in «JAAN» 2020/139 bij vzr. rb. 
Midden-Nederland 3 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2584, en de annota-
tie van A. Stellingwerff Beintema in «JAAN» 2021/190 bij Advies 639 van 
de Commissie van Aanbestedingsexperts van 1 januari 2021.
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het niet aannemelijk is dat een aanbestedende dienst geen 
enkele nadere inhoudelijke motivering kan verstrekken 
zonder daarmee bedrijfsvertrouwelijke informatie over de 
inschrijving van de winnaar(s) bekend te maken. Dit punt 
wordt ook onderschreven door de CvAE in enkele van haar 
uitgebrachte adviezen en in jurisprudentie. Om die reden 
zal ik als onderdeel van het eerdergenoemde wetsvoorstel 
de reeds geldende motiveringsplicht op dit punt aanscher-
pen met als doel om een beter gemotiveerde beslissing te 
krijgen die een ondernemer meer inzicht geeft waarom hij 
de opdracht niet heeft gewonnen. Hierbij kijk ik ook naar 
selectiebeslissingen. Ik verwacht dat dit bijdraagt aan het 
voorkomen van de klachten en gerechtelijke procedures.’28

Deze op handen zijnde aanpassing lijkt goed aan te sluiten 
bij het onderhavige arrest van het HvJ.

Is een informatieverzoek ook een Wob-verzoek?
In art. 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
is bepaald dat eenieder een verzoek om informatie neerge-
legd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 
kan richten tot een bestuursorgaan. Voor de vraag of naast 
de Aanbw (ook) de Wob op een concreet informatieverzoek 
met betrekking tot een aanbestedingsprocedure van toepas-
sing is, is onder meer het volgende relevant.
 – Zijn de organen van een aanbestedende dienst bestuurs-

orgaan in de zin van art. 1:1 Awb en vallen zij op grond 
van art. 1a Wob dus onder de reikwijdte van de Wob?29 
Als er geen sprake is van een bestuursorgaan, is de Wob 
niet van toepassing. Dit zou het geval kunnen zijn voor 
bepaalde publiekrechtelijke instellingen in de zin van 
art. 1.1 Aanbw of subsidieontvangers die moeten aan-
besteden op grond van art. 2.8 Aanbw.

 – Een Wob-verzoek is vormvrij. Uit de Wob volgt niet ex-
pliciet dat een verzoeker uitdrukkelijk een beroep op 
de Wob moet doen.30 Desalniettemin dient een verzoe-
ker op grond van recente jurisprudentie31 wel degelijk 
duidelijk kenbaar te maken dat het gaat om een Wob-
verzoek, vooral in een situatie waarin ook een andere 
openbaarmakingsregeling van toepassing is (zoals de 
Aanbw). Gezien de langere beslistermijn32 die de Wob 
kent ten opzichte van art. 2.103 Aanbw zou het voor 

28 Kamerbrief van 12 februari 2021 van staatssecretaris Keijzer met daarin 
de uitwerking van maatregelen verbeterde rechtsbescherming bij aanbe-
steden (Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 21, p. 8).

29 Van belang is om te beseffen dat de Aanbw uitgaat van de aanbeste-
dende dienst als rechtspersoon en de Wob van bestuursorganen binnen 
een rechtspersoon. Voor de Wob dient dus beoordeeld te worden welk 
bestuursorgaan op een verzoek moet beslissen.

30 Het is van belang om te beseffen dat een Wob-verzoek ook mondeling 
gedaan kan worden. In dat geval verdient het aanbeveling om een schrif-
telijke bevestiging te sturen en het vervolg van het besluitvormingspro-
ces schriftelijk te laten plaatsvinden.

31 Zie in dit kader o.a. ABRvS 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1268; ABRvS 
13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1929; en ABRvS 4 december 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:2218.

32 De Wob kent op grond van art. 6 een initiële beslistermijn van vier weken 
met een verlengingsmogelijkheid van nogmaals vier weken en een 
opschorting indien een derdebelanghebbende om een zienswijze wordt 
gevraagd.

een verzoeker bovendien een onaangename verrassing 
kunnen zijn als een aanbestedende dienst een verzoek 
ongevraagd (tevens) zou duiden als een Wob-verzoek. 
Bij twijfel kan het natuurlijk altijd nagevraagd worden 
aan de verzoeker.

 – Maakt het informatieverzoek duidelijk op welke ‘be-
stuurlijke aangelegenheid’ het ziet, zoals de Wob voor-
schrijft? Onzes inziens is een verwijzing naar een aan-
bestedingsprocedure voldoende om te spreken over een 
‘bestuurlijke aangelegenheid’.

 – Een verzoek om een toelichting of een uitleg is geen 
Wob-verzoek.33 Op grond van de Wob kan enkel ge-
vraagd worden om openbaarmaking van informatie die 
is ‘neergelegd in documenten’. Hoewel ‘documenten’ 
ruim moet worden opgevat, staat wel vast dat de Wob 
niet verplicht tot het opstellen van documenten/infor-
matie die niet reeds bij het bestuursorgaan berust.34 Op 
grond van de Wob kan een aanbestedende dienst dus 
niet verplicht worden om een nadere motivering op te 
stellen of een toelichting te geven. Ook kan op grond 
van de Wob de aanbestedende dienst dus niet verplicht 
worden om een niet-vertrouwelijke versie van de in-
schrijvingsdocumenten op te stellen c.q. op te vragen 
bij de inschrijver, een en ander zoals het HvJ kennelijk 
voor ogen heeft. Bij een Wob-verzoek hoeft geen belang 
gesteld te worden.35 Dit betekent dus dat i) een ieder een 
verzoek kan doen en niet alleen gegadigden/inschrijvers 
(maar bijvoorbeeld ook journalisten, marktpartijen die 
niet hebben meegedaan met de aanbesteding of wille-
keurige derden) en ii) dat openbaarmaking of de wei-
gering geldt voor iedereen, ongeacht hoedanigheid en/
of betrokkenheid bij de bestuurlijke aangelegenheid c.q. 
de aanbestedingsprocedures. Openbaarmaking voor de 
één en geheimhouding voor de ander, kan niet op grond 
van de Wob.

De Aanbw derogeert aan de Wob
Als sprake is van een Wob-verzoek over een aanbestedings-
procedure, dan is van belang dat de openbaarmakingsrege-
ling uit de Aanbw36 als lex specialis voorgaat op de Wob.37 
Volgens de wetgever mag openbaarmaking van op grond 
van de Aanbw als vertrouwelijk aangemerkte informa-
tie niet via de Wob afgedwongen worden, omdat anders 
afbreuk zou worden gedaan aan het nuttig effect van de 
aanbestedingsrichtlijnen.38

De Aanbw verzet zich echter niet tegen toepassing van de 
Wob voor die gevallen waarin de Aanbw niet voorziet. De 
beide wetten vinden dus naast elkaar toepassing als sprake 
is van een Wob-verzoek over een aanbestedingsprocedure. 
Alleen als op grond van de Aanbw geen weigeringsgronden 

33 Vgl. ‘Rijksbrede Wob-toelichting’, 21 juni 2021, p. 4.
34 ABRvS 5 juni 2013; ECLI:NL:RVS:2013:CA2102, r.o. 3.1.
35 Vgl. art. 3 lid 3 Wob.
36 Art. 2.57, 2.104 en 2.138 Aanbw.
37 Zo volgt uit ABRvS 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:888. Voor wat be-

treft het BAO – voorganger van de Aanbw – was dit niet het geval, omdat 
dit geen wet in formele zin was en daarom niet derogeerde aan de Wob.

38 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32440, nr. 3, p. 69.
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bestaan, wordt een verzoek om informatie aan de (weige-
ringsgronden van de) Wob getoetst. Een duidelijk voor-
beeld hiervan wordt gegeven in een beschikking van 12 juli 
2021 van het ministerie van Defensie, waarin wordt gerea-
geerd op een Wob-verzoek met betrekking tot onder andere 
documenten over de aanbesteding van de levering van een 
huisartseninformatiesysteem.39

Openbaarmaking van op grond van 
de Aanbestedingswet als vertrouwe-
lijk aangemerkte informatie mag niet 

via de Wob afgedwongen worden

In deze beschikking is duidelijk te zien hoe een verzoek 
om informatie dat zowel onder de Wob als de Aanbw valt, 
afgepeld moet worden. Eerst wordt geïnventariseerd welke 
documenten betrekking hebben op deze ‘bestuurlijke aange-
legenheden’, dan wordt beoordeeld of deze documenten 
vertrouwelijk zijn op grond van de Aanbw en pas daarna 
worden de overige documenten getoetst aan de weigerings-
gronden van de Wob. Op grond van het hier besproken 
arrest komt daar dus eventueel een tussenstap bij, namelijk 
het verstrekken van een niet-vertrouwelijke versie van die 
documenten die op grond van de Aanbw als vertrouwelijk 
aangemerkt moeten worden.

Weigeringsgronden op grond van de Wob
Art. 10 en 11 Wob bevatten de weigeringsgronden. Als een 
informatieverzoek met betrekking tot een aanbestedings-
procedure getoetst wordt aan de Wob, dan zijn wat ons 
betreft de volgende weigeringsgronden van belang:
 – Art. 10 lid 1, onder  c, Wob bepaalt dat zodra sprake 

is van bedrijfs- en fabricagegegevens, die door natuur-
lijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld, de verstrekking van infor-
matie achterwege moet blijven. Het is een absolute 
uitsluitingsgrond en een belangenafweging wordt niet 
gemaakt. Vanwege deze weigeringsgrond kunnen dus 
nooit in de inschrijving (of andere aanbestedingsstuk-
ken) opgenomen ‘bedrijfs- en fabricagegegevens’ open-
baar worden gemaakt.40

 – Art. 10 lid 2, onder g, Wob bevat een relatieve weige-
ringsgrond, die bepaalt dat geen informatie wordt ver-
strekt voor zover het publieke belang van openbaarma-
king niet opweegt tegen het belang van het voorkomen 

39 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/07/12/
besluit-op-wob-verzoek-over-aanbesteding-huisartseninfor-
matiesysteem. Zie voor een ander voorbeeld ook de uitspraak 
van de bestuursrechter van rb. Midden-Nederland 29 juli 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:3882.

40 In de praktijk zal deze weigeringsgrond niet snel ingeroepen worden, 
omdat openbaarmaking van informatie die hieronder valt reeds op 
grond van art. 2.57 lid 1 Aanbw geweigerd moet worden.

van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken partijen. Het HvJ heeft na-
tuurlijk niet geoordeeld over de toepasselijkheid van de 
Wob, maar kent wel veel gewicht toe aan het belang 
van motivering ten behoeve van rechtsbescherming. Het 
is daarom mogelijk dat de Nederlandse bestuursrech-
ter in voorkomend geval oordeelt dat in het kader van 
de belangenafweging méér belang dan voorheen moet 
worden gehecht aan het publieke belang van open-
baarmaking. Deze weigeringsgrond geldt mogelijk ook 
voor documenten van de aanbestedende dienst, zoals 
ramingen, interne beoordelingsdocumenten en (con-
cept) overeenkomsten, althans voor zover de openbaar-
making daarvan niet reeds wordt geblokkeerd door de 
Aanbw, bijvoorbeeld art. 2.57 lid 2 Aanbw. Immers, 
het openbaar maken van die documenten is niet in het 
publieke belang van de aanbestedende dienst, de mede-
dinging in toekomstige aanbestedingen en mogelijk ook 
niet in het belang van de betrokken ondernemingen.

 – Art. 10 lid 2, onder b, Wob bevat ook een relatieve wei-
geringsgrond, die bepaalt dat het openbaar maken van 
informatie achterwege blijft als het belang daarvan niet 
opweegt tegen de economische en financiële belangen 
van de overheid. In de wetsgeschiedenis bij de Wob 
wordt aangegeven dat de economische en financiële be-
langen van de Staat bijvoorbeeld in het geding zijn als 
wordt verzocht om openbaarmaking van de ramingen 
van de kosten die de Rijksgebouwendienst maakt voor 
de aanbesteding van bouwprojecten.41 Er kan van uit 
worden gegaan dat deze weigeringsgrond van toepas-
sing is als de aanbestedende dienst c.q. het bestuurs-
orgaan kan onderbouwen dat daadwerkelijke mede-
dinging (ook bij toekomstige aanbestedingen) door 
geheimhouding van concurrentiegevoelige informatie 
of aanbestedingsstukken beter kan worden verzekerd 
en openbaarmaking (dus) zou leiden tot aantasting van 
zijn economische of financiële belangen).

 – Voor interne aanbestedingsdocumenten is mogelijk de 
weigeringsgrond van art. 11 lid 1 Wob, die kort gezegd 
bepaalt dat geen persoonlijke beleidsopvattingen, neer-
gelegd in documenten die zijn opgesteld voor intern be-
raad, openbaar worden gemaakt.42

41 MvT, Kamerstukken II 1986/87, 19859, nr. 3, p. 35
42 In dit artikellid is bepaald dat uit documenten, opgesteld ten behoeve 

van intern beraad, geen informatie openbaar wordt gemaakt met betrek-
king tot in die documenten opgenomen persoonlijke beleidsopvat-
tingen. Wat onder ‘intern beraad’ wordt verstaan is gedefinieerd in art. 1 
onder c Wob: ‘het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen de kring van bestuursorganen, in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuur-
lijke aangelegenheid.’ Persoonlijke beleidsopvattingen zijn in art. 1 sub f 
Wob gedefinieerd als ‘een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie 
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid’. 
Documenten die betrekking hebben op de beoordeling van inschrijvers 
vallen wat ons betreft in principe integraal onder deze weigeringsgrond. 
Voor zover er al feitelijke gegevens niet zijnde beleidsopvattingen in deze 
documenten staan, zullen deze zo zijn verweven met de persoonlijke 
beleidsopvattingen dat gedeeltelijk openbaar maken (en gedeeltelijk 
weglakken) niet aan de orde kan zijn. Niettemin zal de aanbestedende 
dienst c.q. het bestuursorgaan dit per document moeten onderbouwen.
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De Wob-procedure
Het proces rondom besluitvorming op een Wob-verzoek 
sluit om meerdere redenen goed aan bij de uitgangspunten 
van het HvJ:
 – De weigering om documenten openbaar te maken op 

grond van één van de weigeringsgronden moet zorgvul-
dig worden gemotiveerd.43

 – Mocht de aanbestedende dienst informatie openbaar 
willen maken op grond van de Wob, dan dient de be-
trokken inschrijver of gegadigde op grond van art.  6 
lid 3 Wob juncto art. 4:8 Awb vooraf om een zienswijze 
te worden gevraagd. Deze systematiek komt in die zin 
overeen met de uitgangspunten van het HvJ, die voor-
schrijven dat de betrokken ondernemer vooraf moet 
worden geïnformeerd over het voornemen om (moge-
lijk vertrouwelijke) informatie die hem betreft open-
baar te maken, zodat hij zich hiertegen in rechte kan 
verzetten.

 – Ook staat voor hen als directe belanghebbende bezwaar 
en beroep open. De Wob voorziet in art.  6 lid  5 bo-
vendien in een regeling tot uitgestelde openbaarmaking, 
hetgeen betekent dat het bestuursorgaan primair be-
sluit tot openbaarmaking van documenten, maar twee 
weken wacht met de daadwerkelijke openbaarmaking 
indien naar verwachting een belanghebbende bezwaar 
heeft tegen openbaarmaking.44 Evenzo schrijft het HvJ 
voor dat de betrokken ondernemer de kans heeft om 
(via de rechter) een stokje te steken voor het open-
baar worden van de informatie betreffende zijn onder-
neming/inschrijving.
Toch sluit de Wob niet volledig aan, omdat de Wob ex-
pliciet niet verplicht tot het opstellen van documenten 
en het HvJ dit wel voorschrijft (namelijk een niet ver-
trouwelijke versie van vertrouwelijke informatie). Ook 
zijn de beslistermijnen op grond van de Wob (te) lang 
voor een aanbestedingssituatie. De samenloop van een 
informatieverzoek dat deels onder de Aanbw en deels 
onder Wob valt is niet geharmoniseerd. Dit zou voor de 
praktijk wel goed zijn.

De Wet open overheid
Op 1 mei 2022 wordt de Wob vervangen door de Wet open 
overheid (Woo). Ook de Woo bevat absolute en relatieve 
weigeringsgronden, namelijk in art. 5.1 lid 1 respectievelijk 

43 Op grond van art. 3:46 en 3:47 Awb. Vgl. de uitspraak van de bestuurs-
rechter van rb. Overijssel 19 februari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:775, 
waarin voor meerdere weigeringsgronden werd geoordeeld dat de 
toepasselijkheid onvoldoende was gemotiveerd.

44 Zodat deze een voorlopige voorziening in de zin van art. 8:81 Awb kan 
vragen en zo openbaarmaking eventueel kan tegenhouden. Openbaar-
making is immers onomkeerbaar.

lid 2. Wel wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de 
weigeringsgronden.45

Besluiten op informatieverzoeken 
kunnen in Nederland bij de bestuurs-

rechter óf bij de civiele rechter belanden

In hoofdstuk 5 van de Woo is daarnaast de mogelijkheid 
opgenomen om informatie aan een of enkele personen te 
verstrekken in plaats van openbaar te maken voor eenieder. 
Verstrekking aan een of enkele personen is aan de orde als 
de informatie betrekking heeft op de verzoeker (art.  5.5 
Woo), als er klemmende redenen zijn om de verzoeker de 
gevraagde informatie niet te onthouden (art. 5.6 Woo) of 
als het gaat om toegang tot informatie ten behoeve van 
onderzoek (art. 5.7 Woo). Het is de vraag hoe hier in de 
praktijk mee om zal worden gegaan en of deze uitzondering 
zal leiden tot een ruimere openbaarmaking (zij het aan één 
of enkele personen) en of deze zal worden toegepast in de 
aanbestedingsrechtelijke praktijk.

De rol van de rechter
Het HvJ heeft expliciet bepaald dat lidstaten moeten voor-
zien in rechtsbescherming tegen besluiten van de aanbeste-
dende dienst op informatieverzoeken. In rechtsbescherming 
tegen besluiten die (tevens) Wob-verzoek zijn, wordt in 
Nederland voorzien door de bestuursrechter (voorafgegaan 
door een bezwaarfase).46

Zoals hiervoor aangegeven is de vraag hoe de lange 
beslistermijn op grond van de Wob en de termijn van een 
bestuursrechtelijke beroepsprocedure zich verhouden tot 
de korte beslistermijn op grond van art. 2.103 Aanbw, de 
korte standstill-termijn van art. 2.127 Aanbw en de snelle 
doorlooptijd van een kort geding. In de praktijk zal een 
bestuursrechtelijk oordeel over een Wob-verzoek enkel 
(nog) relevant zijn voor een bodemprocedure. In die zin is 
het de vraag of hiermee wordt voldaan aan de eisen die de 
Rechtsbeschermingsrichtlijn stelt aan de doeltreffendheid 
van de rechtsbescherming.

Voor een ondernemer kan het dus juist raadzaam zijn om 
géén Wob-verzoek te doen. Voor zover immers enkel sprake 
is van een informatieverzoek op grond van de Aanbw, geldt 
dat hierop op grond van art. 2.103 binnen vijftien dagen 

45 Zo wordt de uitzondering voor onevenredige benadeling (nu art. 10 lid 2 
onder g Wob, straks art. 5.1 lid 5 Woo) expliciet beperkt tot uitzonderlijke 
gevallen en is het niet meer mogelijk om zowel een beroep te doen op de 
uitzondering voor bedrijfs- en fabricagegegevens als op het voorkomen 
van onevenredige benadeling. Een dergelijke trapsgewijze onderbou-
wing van een weigering tot openbaarmaking is onder de Wob juist aan 
de orde van de dag: een bestuursorgaan gaat voor meerdere ankers 
(weigeringsgronden) liggen.

46 Voor zover sprake is van een informatieverzoek dat (tevens) te be-
schouwen is als een Wob-verzoek, zal dit uitmonden in een appellabele 
beschikking in de zin van art. 1:2 Awb, waartegen bezwaar en beroep 
openstaan.
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moet worden beslist of – als geen sprake is van een dergelijk 
verzoek – ook zo voortvarend mogelijk.

Als er sprake is van een informatieverzoek op grond van 
de Aanbw, dan betekent dit dat de bestuursrechter niet 
bevoegd is en dat (dus) in rechtsbescherming moet worden 
voorzien bij de civiele rechter. Het HvJ geeft expliciet aan 
dat er niet altijd tegelijkertijd sprake hoeft te zijn van opko-
men tegen de voorlopige selectie- of gunningsbeslissing. In 
theorie kan het dus zijn dat de voorzieningenrechter in de 
toekomst oordeelt over besluiten tot weigering om infor-
matie mee te delen. In de praktijk blijft het onzes inziens 
toch praktisch om gelijktijdig te procederen tegen de voor-
lopige selectie- of gunningsbeslissing en tegen de beslissing 
op het verzoek om informatie, al hoeft dat op grond van 
het arrest dus niet.47

Het HvJ geeft aan dat het in voorkomend geval nodig kan 
zijn dat de rechter kennisneemt van de informatie waarover 
de discussie gaat. De bestuursrechter heeft die mogelijkheid 
op grond van art. 8:29 lid 5 Awb. De civiele rechter heeft 
die mogelijkheid op grond van art. 22 lid 2 en 3 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. In die zin is hier in Neder-
land dus in voorzien.

Het HvJ heeft tot slot bepaald dat de nationale rechter 
het weigeringsbesluit nietig moet kunnen verklaren als het 
onrechtmatig is en bijvoorbeeld moet kunnen terugverwij-
zen of zelf een nieuw besluit kunnen nemen. De bestuurs-
rechter kan dat doen op grond van art.  8:72 Awb, maar 
zal volgens ons niet snel zelf de betreffende informatie 
openbaar maken. De civiele rechter zal dit (in kort geding) 
moeten bewerkstelligen via een gebod of een verbod.

Wij menen overigens dat de onderneming wiens informa-
tie het betreft (meestal de voorlopige winnaar) zal moeten 
mee-procederen, ofwel als derde-belanghebbende bij de 
bestuursrechter ofwel als voegende of tussenkomende 
partij bij de civiele rechter. Doet hij dat niet, dan denken 
wij dat hij zijn kans om de vertrouwelijkheid te claimen 
heeft verspeeld en zich moet neerleggen bij het oordeel van 
de rechter.48

Conclusie

In dit artikel bespraken wij het arrest van 7 september 2021, 
waarin het HvJ invulling heeft gegeven aan de omvang van 
de verplichting van de aanbestedende dienst om vertrouwe-
lijke informatie te beschermen en de motiveringsplicht die 
hierbij geldt. Het HvJ beoordeelde een informatieverzoek 
ex art. 55 lid 2 Richtlijn (in Nederland art. 2.103 Aanbw) 

47 Als een rechter zou oordelen – met het arrest van het HvJ in de hand – 
dat een aanbestedende dienst onvoldoende informatie of motivering 
heeft gegeven en dat een besluit op een informatieverzoek dus onrecht-
matig is, dan zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor het ingaan van 
de standstill-termijn, die op grond van art. 2.127 Aanbw immers pas gaat 
lopen als aan de motiveringsverplichting van art. 2.130 Aanbw is voldaan.

48 In het bestuursrecht vanwege de formele rechtskracht van een besluit.

en plaatste de afwikkeling door de aanbestedende dienst 
hiervan steeds in de context van de motivering van de selec-
tie- of gunningsbeslissing.
Een aanbestedende dienst mag geen als vertrouwelijk 
beschouwde informatie van een ondernemer mededelen 
aan een andere ondernemer. De ondernemer die niet wil dat 
zijn vertrouwelijke informatie wordt medegedeeld, moet 
wel aantonen dat de informatie daadwerkelijk een vertrou-
welijk karakter heeft (door bijvoorbeeld fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen aan te wijzen). De aanbestedende dienst 
moet in verband met de vereiste effectieve rechtsbescher-
ming duidelijk motiveren op welke gronden hij meent dat 
informatie vertrouwelijk is en, voor zover mogelijk, onder-
delen van de winnende inschrijving samengevat en neutraal 
meedelen.

Als de aanbestedende dienst een informatieverzoek toch 
honoreert, moet de betrokken ondernemer de kans krijgen 
hiertegen in rechte op te komen nog voordat de gegevens 
openbaar gemaakt worden. Als de aanbestedende dienst 
een informatieverzoek weigert, moet de verzoeker hierte-
gen in rechte kunnen opkomen. Het HvJ geeft aan dat dit 
ook afzonderlijk of uitsluitend kan, dus zonder dat altijd 
tegelijk wordt opgekomen tegen de voorlopige gunningsbe-
slissing of de selectiebeslissing.

Voor de Nederlandse situatie geldt dat een verzoek om 
informatie tevens een Wob-verzoek kan zijn. Als dit het 
geval is, dan zal rechtsbescherming gegeven worden door 
de bestuursrechter. We zien dat de procedure op grond 
van de Wob op veel fronten aansluit bij de uitgangspunten 
zoals het HvJ die formuleert. De beslistermijn op grond van 
de Wob en de doorlooptijd van een bezwaar- en beroeps-
procedure, staan echter haaks op de voortvarendheid die 
van belang is in een aanbesteding. Een onherroepelijke 
uitspraak zal zelden beschikbaar zijn in een stadium waarin 
schendingen nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Het is 
daarom de vraag of via een Wob-procedure sprake is van 
doeltreffende rechtsbescherming.
Bovendien schrijft het HvJ voor dat desnoods door de 
aanbestedende dienst of de betrokken ondernemer wordt 
voorzien in een niet-vertrouwelijke versie van vertrouwe-
lijke informatie, terwijl de Wob expliciet niet verplicht tot 
het opstellen van (nieuwe) documenten. Enige harmonisatie 
voor de situatie dat een verzoek zowel onder de Aanbw en 
de Wob valt, lijkt dus nodig.

Als geen sprake is van (tevens) een Wob-verzoek of de 
aanbestedende dienst in kwestie geen bestuursorgaan is, 
dan moet de civiele rechter voor rechtsbescherming tegen 
een beslissing op een informatieverzoek zorgen. Het ligt 
voor de hand dat dit via een kort geding zal verlopen. 
Vermoedelijk zal – net als in de aanbestedingspraktijk – het 
‘voorlopige oordeel’ in kort geding in de regel een eindoor-
deel zijn. Wij verwachten dat in de civielrechtelijke praktijk 
toch vaak gelijktijdig tegen de beslissing op het informa-
tieverzoek als de voorlopige selectie- of gunningsbeslissing 
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op wordt gekomen, ook al geeft het HvJ aan dat dit niet 
noodzakelijk is.

Materieel zal het onderhavige arrest wellicht niet altijd 
leiden tot het openbaar maken van méér informatie, maar 
procedureel moeten er wel stappen gezet worden om 
te komen tot een betere motivering en een doeltreffende 
rechtsbescherming. Het arrest sluit in die zin mooi aan bij 
de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de rechtsbe-
scherming bij aanbestedingen in Nederland en de komst 
van de Woo.

Het blijft voor de aanbestedende dienst (en in het verlengde 
daarvan de rechter) zoeken naar balans tussen transparan-
tie en vertrouwelijkheid.

Dit artikel is afgesloten op 31 december 2021.
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