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AAN DE PRESIDENT EN DE RECHTERS 

VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN 

ingediend, overeenkomstig artikel 23, tweede alinea, van het Protocol betreffende het 

Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, door de Commissie 

van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door Minas Konstantinidis en 

Steven Noë, leden van haar Juridische Dienst, als gemachtigden, domicilie kiezende te 

Luxemburg ten kantore van Antonio Aresu, eveneens lid van haar Juridische Dienst, 

Gebouw BECH, 5 Rue A. Weicker, L-2721 Luxemburg, 

in zaak C-568/08 

Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e.a. 

betreffende een bij vonnis van 17 december 2008 ingediend verzoek van de Rechtbank 

Assen (Nederland) om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG betreffende 

de uitleg van de artikelen 1 en 2 van Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 

1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van 

overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (Pb. L 395 van 

30.12.1989, blz. 33). 
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1. INLEIDING 

1. In deze zaak wordt het Hof gevraagd een aantal vragen over rechtsbescherming in 

aanbestedingszaken te beantwoorden. De vragen spitsen zich toe op twee aspecten: 

enerzijds de eisen die het gemeenschapsrecht stelt aan beroepsprocedures tegen 

besluiten van aanbestedende diensten, in het bijzonder voorlopige maatregelen, en 

anderzijds toekenning van schadevergoeding bij schending van de communautaire 

aanbestedingsregels . 

2. JURIDISCH KADER 

Q 2.1. Bepalingen van gemeenschapsrecht 

Materiële aanbestedingsregels 

2. Sinds de jaren '70 gelden gemeenschapsregels die de procedures voor het plaatsen 

van overheidsopdrachten coördineren. Deze regels zijn thans neergelegd in 

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 

betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten 1 en Richtlijn 2004/17 /EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de 

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren 

water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. 2 Deze richtlijnen beogen 

daadwerkelijke mededinging op de markt voor overheidsopdrachten te garanderen. 

3. Artikel 7 van Richtlijn 2004/18/EG bepaalt, voor zover hier van belang, dat de 

richtlijn van toepassing is op overheidsopdrachten voor werken waarvan de 

geraamde waarde (exclusief BTW) gelijk is aan of groter dan EUR 5.278.000.3 

Pb. L 134 van 30.4.2004, blz. 114. 

Pb. L 134 van 30.4.2004, blz. 1. 

Verordening (EG) nr. 1422/2007 van de Commissie (Pb. L 317 van 5.12.2007, blz. 34) heeft met 
ingang van 1 januari 2008 de drempelwaarde verlaagd tot EUR 5.150.000. Ten tijde van de 
aankondiging van de opdracht in het hoofdgeding gold echter een drempelwaarde van EUR 5.278 .000 . 
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Rechtsbescherming 

4. Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie 

van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van 

de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen 

en voor de uitvoering van werken4 beoogt te verzekeren dat tegen besluiten van 

aanbestedende diensten doeltreffende en snelle beroepsprocedures bestaan, in het 

bijzonder in het stadium dat schendingen nog ongedaan kunnen worden gemaakt. 

De richtlijn bevat de minimumvoorwaarden waaraan de beroepsprocedures in de 

nationale rechtsorden moeten voldoen om de eerbiediging van de communautaire 

regels inzake overheidsopdrachten die thans zijn opgenomen in Richtlijn 

2004/ 18/EG te verzekeren. 5 

5. Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de 

communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van 

opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en 

energievoorziening, vervoer en telecommunicatie6 bevat vergelijkbare regels voor 

opdrachten die onder Richtlijn 2004/17 /EG vallen. 

6. Artikel 1, leden 1 en 3, van Richtlijn 89/665/EEG bepaalt: 

6 

"1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat, wat 
betreft de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten die vallen 
onder de werkingssfeer van de richtlijnen 71/305/EEG, 77/62/EEG en 
92/50/EEG, tegen de door de aanbestedende diensten genomen besluiten 
doeltreffend en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld 
overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen, met name artikel 2, lid 7, 
op grond van het feit dat door die besluiten het gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten of de nationale voorschriften waarin dat 
gemeenschapsrecht is omgezet, geschonden zijn. 

(..) 

Pb. L 395 van 30.12.1989, blz. 33, zoals gewijzigd bij Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 
1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
dienstverlening (Pb. L 209 van 24.7.1992, blz. 1). 

Arresten van 27 februari 2003, Santex, C-327/00, Jurispr. blz. I-1877, punt 47, en van 19 juni 2003, 
GAT, C-315/01, Jurispr. blz. I-6351, punt 45. 

Pb. L 76, 23.3.1992, blz. 14. 
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3. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de beroepsprocedures, volgens 
modaliteiten die de Lid-Staten kunnen bepalen, althans toegankelijk zijn voor 
eenieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning van een bepaalde 
overheidsopdracht voor leveringen of voor de uitvoering van werken en die door 
een beweerde schending is of dreigt te worden gelaedeerd. Met name kunnen de 
Lid-Stalen verlangen dat degene die van deze procedure gebruik wenst Ie 
maken, de aanbestedende dienst vooraf in kennis heeft gesteld van de beweerde 
schending en van zijn voornemen om beroep in te stellen. " 

7. Artikel 2, leden 1 tot en met 6, van Richtlijn 89/665/EEG luidt: 

"l . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de maatregelen betreffende het in artikel 1 
bedoelde beroep de nodige bevoegdheden behelzen om: 

a) zo snel mogelijk in kort geding voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde schending ongedaan te maken of te voorkomen dat de betrokken 
belangen verder worden geschaad, met inbegrip van maatregelen om de 
aanbestedingsprocedure of de tenuitvoerlegging van enig door de 
aanbestedende diensten genomen besluit, op te schorten c.q. te doen opschorten,· 

b) onwettige besluiten nietig te verklaren c.q. nietig te doen verklaren, mei 
inbegrip van het verwijderen van discriminerende technische, economische of 
financiële specificaties in oproepen tot inschrijving, bestekken dan wel in enig 
ander stuk dat verband houdt met de aanbestedingsprocedure; 

c) schadevergoeding toe te kennen aan degenen die door een schending zijn 
gelaedeerd. 

2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden kunnen worden opgedragen aan 
afzonderlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten 
van de beroepsprocedures. 

3. De beroepsprocedures behoeven niet per sé een automatische opschortende 
werking te hebben voor de aanbestedingsprocedures waarop zij betrekking 
hebben. 

4. De Lid-Staten kunnen bepalen dat de verantwoordelijke instantie, wanneer 
deze beziet of het dienstig is voorlopige maatregelen te treffen, rekening kan 
houden met de vermoedelijke gevolgen van deze maatregelen voor alle belangen 
die kunnen zijn geschaad, alsmede met het algemeen belang, en kan besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan wanneer hun negatieve gevolgen groter 
zouden kunnen zijn dan hun voordelen. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen toe te staan laat de andere rechten die worden opgeëist door 
degene die om deze maatregelen verzoekt, onverlet. 

5. De Lid-Staten kunnen bepalen dat, wanneer schadevergoeding wordt 
gevorderd omdat het besluit onwettig is genomen, het aangevochten besluit eerst 
moet worden vernietigd door een instantie die daartoe bevoegd is. 
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6. De gevolgen van de uitoefening van de in lid 1 bedoelde bevoegdheden voor 
een overeenkomst die na de gunning van een opdracht is gesloten, worden door 
het nationale recht bepaald. 

Behalve indien vóór de toekenning van schadevergoeding een besluit vernietigd 
moet worden, kan een lidstaat bepalen dat na de sluiting van een overeenkomst 
ingevolge de gunning van een opdracht, de bevoegdheden van de voor 
beroepsprocedures verantwoordelijke instantie beperkt blijven tot het toekennen 
van schadevergoeding aan eenieder die door een schending werd gelaedeerd. " 

8. De verwijzende rechter refereert in zijn vonnis aan Richtlijn 89/665/EEG, zoals 

gewijzigd door Richtlijn 2007/66/EG.7 Laatstgenoemde richtlijn is vastgesteld op 4 

december 2007 en dient uiterlijk op 20 december 2009 te zijn omgezet in nationaal 

recht. Aangezien de overheidsopdracht in het hoofdgeding op 13 juli 2007 is 

aangekondigd, is de gewijzigde versie nog niet van toepassing. 

2.2. Nationaal rechtskader 

Materiële aanbestedingsregels 

9. Richtlijn 2004/18/EG is in Nederland omgezet in het Besluit aanbestedingsregels 

voor overheidsopdrachten. 8 Dit besluit is gebaseerd op de Raamwet EEG

voorschriften aanbestedingen. 9 

10. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid het Aanbestedingsreglement Werken 

2005 vastgesteld. Dit reglement beoogt praktische regels te geven voor de gunning 

van overheidsopdrachten, in overeenstemming met het Besluit aanbestedingsregels 

voor overheidsopdrachten. Toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 

2005 is niet verplicht voor lagere overheden zoals provincies, maar zij kunnen het 

reglement van toepassing verklaren in de aankondiging van een overheidsopdracht. 

9 

Rechtsbescherming 

Pb. L 335 van 20.12.2007, blz. 31. 

Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten), Staatsblad 205, 408. 

Wet van 31 maart 1993, tot uitvoering van EEG-maatregelen inzake het plaatsen van opdrachten voor 
de levering van produkten, de uitvoering van werken en de verrichting van diensten, Staatsblad 1993, 
212. 
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11 . Richtlijn 89/665/EEG is niet als zodanig omgezet in het Nederlandse recht. Naar 

het oordeel van de Nederlandse regering was dit niet nodig omdat het bestaande 

Nederlandse systeem reeds voldeed aan de eisen van de richtlijn. 

12. Naar Nederlands recht is de burgerlijke rechter bevoegd geschillen over de 

toepassing van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te 

beslechten. Gunning van een overheidsopdracht vormt een privaatrechtelijke 
10 rechtshandeling waartegen geen beroep bij de bestuursrechter open staat. 

Besluiten van een aanbestedende dienst die voorafgaan aan de gunning van een 

overheidsopdracht vormen handelingen ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 

rechtshandeling, waartegen evenmin beroep bij de bestuursrechter open staat. 11 

13. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regelt de procedures voor en 

bevoegdheden van de burgerlijke rechter. Voor deze zaak is vooral de regeling van 

het kort geding van belang; hieronder zal de Commissie kort schetsen hoe zij deze 

procedure begrijpt. 

14. Artikel 254 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat in alle 

spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke 

voorziening bij voorraad wordt vereist, de voorzieningenrechter bevoegd is deze te 

geven. De voorzieningenrechter is een van de rechters in de bevoegde rechtbank; 

hoewel de voorzieningenrechter ter terechtzitting als "president" wordt 

aangesproken is hij of zij niet noodzakelijkerwijze de voorzitter van het bestuur van 

de rechtbank. 

15. Van een spoedeisend belang dat een voorlopige voorziening rechtvaardigt is sprake 

wanneer van de eiser niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van een 

bodemprocedure afwacht. De voorziening bij voorraad heeft het karakter van een 

ordemaatregel zolang de juiste rechtsverhouding tussen partijen nog niet definitief 

is vastgesteld. Het vonnis van de voorzieningenrechter is van rechtswege bindend 

maar voor executie is betekening vereist. 

10 De bestuursrechter biedt rechtsbescherming tegen "besluiten" zoals omschreven in artikel 1 :3 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Een privaatrechtelijke rechtshandeling vormt géén besluit in de zin van 
die bepaling. 

11 Artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een 
besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. 
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16. De voorzieningrechter heeft een grote vrijheid bij de beoordeling of, gelet op alle 

factoren, een voorlopige voorziening nodig is. Hij kan ook de belangen van derden 

in zijn oordeel betrekken. Iedereen die een belang heeft bij een tussen andere 

partijen aanhangig geding kan vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te 

mogen tussenkomen. De voorzieningenrechter heeft vrijheid bij de beoordeling van 

de relevante feiten; de gewone regels omtrent bewijsmiddelen en stelplicht en 

bewijslast zijn niet van toepassing. 

17. Het kort geding staat los van de bodemprocedure; een voorlopige voorziening kan 

ook worden gevorderd wanneer geen bodemprocedure aanhangig is. Beslissingen 

bij voorraad brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale 12
; de bodemrechter 

is niet gebonden aan het vonnis van de voorzieningenrechter. Een voorlopige 

voorziening verliest zijn werking door een andersluidend oordeel van de 

bodemrechter. Indien de voorzieningenrechter een partij op straffe van een 

dwangsom heeft verboden iets te doen, dan blijven eventueel verbeurde 

dwangsommen echter verschuldigd, ook wanneer de bodemrechter tot een ander 

oordeel komt. Anderzijds wordt aangenomen dat degene die door dreiging met 

executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven 

verbod te handelen, in beginsel verplicht is tot schadevergoeding wanneer in het 

bodemgeschil blijkt dat hij niet het recht had dit te doen. 

18. Tegen beslissingen van de voorzieningenrechter kan hoger beroep bij het bevoegde 

gerechtshof worden ingesteld, en daarna eventueel nog beroep in cassatie bij de 

Hoge Raad der Nederlanden. Vernietiging van het vonnis van de 

voorzieningenrechter ontneemt met terugwerkende kracht alle rechtsgevolgen aan 

dit vonnis. De partij die een vonnis van de voorzieningenrechter executeert draagt 

het risico van vernietiging daarvan in beroep. 

1 9. De burgerlijke rechter is bevoegd schadevergoeding toe te kennen bij schending 

van de aanbestedingsregels. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die jegens een 

ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht 

is de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Schadevergoeding 

omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. 13 Het Nederlands burgerlijk recht 

12 Artikel 257 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

13 Artikelen 6: 162 en 6:96 van het Burgerlijke Wetboek. 
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voorziet niet in de mogelijkheid punitieve of exemplaire schadevergoeding toe te 

kennen. 

3. HET GEDING VOOR DE NATIONALE RECHTER 

20. De procedure voor de nationale rechter betreft een geschil tussen de Combinatie 

Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie ("de Combinatie") en de provincie 

Drenthe ("de Provincie"). 

21. De verwijzende rechter heeft de relevante feiten vastgesteld in onderdeel 2 van zijn 

vonnis. De Commissie memoreert hieronder kort de voorn 

22. aamste feiten: 

- de provincie heeft besloten tot renovatie van twee ophaalbruggen op de 

vaarverbinding Erica-Ter Apel in de gemeente Emmen. De renovatie is 

onderdeel van de aanleg van de "ontbrekende schakel" Erica-Ter Apel in het 

(inter)nationale toervaarnet; 

- de Provincie heeft het Aanbestedingsreglement Werken 2005 van toepassing 

verklaard in haar aankondiging van de aanbesteding van 13 juli 2007. De 

aankondiging is bekend gemaakt in het supplement bij het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

- op 19 september 2007 zijn de inschrijvingen geopend. De laagste inschrijving 

(EUR 1.117.200) was van Machinefabriek Emmen B.V. ("MFE"). De 

inschrijving van de Combinatie (EUR 1.123.400) is als tweede gerangschikt; 

- bij brief van 2 oktober 2007 heeft de Provincie meegedeeld aan de Combinatie 

dat zij voornemens is het werk te gunnen aan MFE omdat dit de laagste 

inschrijver is; 

- de Combinatie heeft hiertegen geprotesteerd en op 18 oktober 2007 de Provincie 

in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter bij de Rechtbank 

Assen; 

- bij brief van 1 november 2007 heeft de Provincie alle inschrijvers meegedeeld 

dat zij heeft besloten om de aanbesteding in te trekken, omdat na bestudering 

van de aanbestedingsprocedure was gebleken dat daaraan zodanig wezenlijke 
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gebreken kleven (gebrek aan transparantie en non-discriminatie) dat het niet 

mogelijk was deze voort te zetten; 

- op 9 november 2007 is MFE op advies van de Provincie tussengekomen in het 

kort geding. Zij heeft gevorderd dat de voorzieningenrechter haar het werk 

toewijst; 

- bij vonnis van 28 november 2007 heeft de voorzieningenrechter de Provincie 

verboden om de opdracht te gunnen aan een ander dan MFE en heeft deze 

beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard; 

- de Provincie heeft op 3 december 2007 het werk aan MFE gegund; 

- op 19 december 2007 heeft de Combinatie hoger beroep ingesteld bij het 

Gerechtshof Leeuwarden en daarbij tevens verzocht om schorsing van de 

tenuitvoerlegging van het vonnis van de voorzieningenrechter. Bij arrest van 30 

januari 2008 heeft het Gerechtshof Leeuwarden de incidentele vordering tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging afgewezen; 

- de Combinatie heeft vervolgens haar hoger beroep ingetrokken en op 29 februari 

2008 de Provincie gedagvaard voor de Rechtbank Assen om schadevergoeding 

te krijgen. 

23. De verwijzende rechter overweegt dat het belang van de Combinatie is gelegen in 

het verkrijgen van schadevergoeding. Omdat de opdracht al is gegund aan MFE is 

uitgesloten dat de Combinatie haar alsnog verwerft. Een eventuele schending van 

de Europese aanbestedingsregels leidt in die situatie niet tot nietigheid van een 

reeds gesloten privaatrechtelijke overeenkomst, maar tot de verplichting de 

veroorzaakte schade te vergoeden (punten 4.1 en 4.5 van het verwijzingsvonnis). 

24. Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie stelt de verwijzende 

rechter vast dat de gevoerde aanbestedingsprocedure niet verenigbaar is met het 

aanbestedingsrecht. Het besluit van de provincie om de procedure in te trekken en 

het werk opnieuw aan te besteden was de enige juiste toepassing van het 

aanbestedingsrecht (punt 4.18 van het verwijzingsvonnis). 

25. Tegen deze achtergrond stelt de verwijzende rechter het Hof een aantal vragen over 

de uitleg van Richtlijn 89/665/EEG en toekenning van schadevergoeding. 
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4. ONTVANKELIJKHEID VAN DE PREJUDICIËLE VRAGEN 

26. Uit de door de verwijzende rechter vastgestelde feiten blijkt dat de laagste 

inschrijving EUR 1.117.200 beliep. Richtlijn 2004/18/EG is van toepassing op 

overheidsopdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk of groter is 

aan EUR 5.278.000. Dit suggereert op het eerste gezicht dat deze richtlijn niet van 

toepassing is in het hoofdgeding, wat ook zou betekenen dat Richtlijn 89/665/EEG 

niet van toepassing is. Het enkele feit dat een kennisgeving in het Publicatieblad 

van de Europese Unie is gepubliceerd betekent immers niet dat een van de 

Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing is. 14 

27. De Commissie wijst erop dat de renovatie van de twee ophaalbruggen een 

onderdeel vormt van de aanleg van de vaarverbinding Erica-Ter Apel. Het is 

denkbaar dat deze vaarverbinding moet worden gezien als "werk" in de zin van 

Richtlijn 2004/ 18/EG; artikel 1, onderdeel b, van de richtlijn definieert een werk 

immers als "het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische 

werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te 

vervullen". De economische en technische functie is doorslaggevend; het is 

mogelijk dat een reeks opdrachten strekt tot uitvoering van één enkel werk. 15 Indien 

de vaarverbinding Erica-Ter Apel het werk in de zin van de richtlijn vormt, is niet 

. de geraamde waarde van de opdracht tot renovatie van de twee ophaalbruggen, 

maar de geraamde totale waarde van afzonderlijke opdrachten die deel uitmaken 

van de aanleg van deze vaarverbinding, bepalend (zie art. 9, lid 3, en lid 5, onder a, 

van de richtlijn). 16 

28. Het vonnis van de verwijzende rechter gaat niet m op deze kwestie. De 

subsidiebeschikking die zich in het nationale procesdossier bevindt (Bijlage 1) 

bevat echter een begroting van het project waarin de totale kosten op EUR 

6.100.000 worden geraamd. Dit bedrag overschrijdt de drempelwaarde van 

Richtlijn 2004/18/EG. 

29. Hoewel het uiteraard aan de nationale rechter is om vast te stellen waaruit het 

"werk" in deze zaak bestaat en op welke waarde dat werk was begroot, lijkt niet 

14 Arrest van 22 september 1988, Commissie/Ierland, 45/87, Jurispr. blz. 4929, punt 10. 
15 Arrest van 5 oktober 2000, Commissie/Frankrijk, C-16/98, Jurispr. blz. 1-8315, punten 36-47. 

16 Zie ook arrest van 21 februari 2008, Commissie/Italië, C-412/04, Jurispr. blz. 1-619, punten 71-74. 
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onaannemelijk dat Richtlijn 2004/18/EG - en daarmee Richtlijn 89/665/EEG - van 

toepassing is. De Commissie wijst er ook op dat uit het vonnis van de nationale 

rechter geen twijfel spreekt over de toepasselijkheid van deze richtlijnen. 

30. Onder deze omstandigheden bestaat naar het oordeel van de Commissie geen reden 

om de prejudiciële vragen in hun geheel niet-ontvankelijk te verklaren. 

5. BEANTWOORDING VAN DE PREJUDICIËLE VRAGEN 

5.1. De eerste vraag 

31. De vraag luidt: 

"l .a. Moeten de artikelen 1, eerste en derde lid, en 2, eerste en zesde lid, van de 
Richtlijn 89/665/EEG, zo worden uitgelegd dat deze niet zijn nageleefd indien 

de door de nationale rechter te verlenen rechtsbescherming in 

Europeesrechtelijke aanbestedingsgeschil/en wordt bemoeilijkt doordat in een 

stelsel, waarin zowel de bestuursrechter als de civiele rechter bevoegd kan zijn 

ten aanzien van hetzelfde besluit en de gevolgen daarvan, tegenstrijdige 

beslissingen naast elkaar kunnen komen te staan? 

b. Is het in dit verband toegestaan dat de bestuursrechter beperkt is tot 

oordeelsvorming en beslissing over het besluit tot aanbesteding, en zo ja, 
waarom en/of onder welke voorwaarden? 

c. Is het in dit verband toegestaan dat de Algemene wet bestuursrecht, die in het 
algemeen het beroep op toegang tot de bestuursrechter regelt, dat beroep 

uitsluit als het gaat om besluiten tot het aangaan van een overeenkomst van 
aanneming door de aanbestedende overheid met een van de inschrijvers, en zo 
ja, waarom en/of onder welke voorwaarden? 

d. Is het antwoord op vraag 2 in dit verband van belang?" 

32. Deze vraag gaat uit van de veronderstelling dat zowel de bestuursrechter als de 

burgerlijke rechter bevoegd kunnen zijn ten aanzien van eenzelfde besluit in het 

kader van het plaatsen van een overheidsopdracht, wat tot tegenstrijdige 

beslissingen zou kunnen leiden. 

33. De nationale rechter verwijst m dit verband naar een uitspraak van de 

voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ( een 

bestuursrechter) waaruit volgt dat het - althans in theorie - mogelijk is dat zowel de 

bestuursrechter als de burgerlijke rechter bevoegd zijn in geschillen over de 

verlening van een concessie voor openbaar vervoer op grond van de Wet 

C 
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personenvervoer 2000, afhankelijk van de vraag of de eiser als "belanghebbende" in 

de zin van de Algemene wet bestuursrecht moet worden aangemerkt. 17 

34. Deze uitspraak betreft echter een geheel andere situatie dan het hoofdgeding. 

Concessies voor openbaar vervoer zijn geen overheidsopdrachten in de zin van 

Richtlijn 2004/18/EG 18 en de verlening van een concessie voor openbaar vervoer 

vormt naar Nederlands recht een publiekrechtelijke rechtshandeling, waartegen 

voor belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en 

beroep bij de bestuursrechter open staat. 

35. Zoals hierboven in onderdeel 2.2 uiteengezet is de bestuursrechter niet bevoegd ten 

aanzien van geschillen over overheidsopdrachten in de zin van Richtlijn 

2004/18/EG. In dergelijke geschillen lijkt het risico van tegenstrijdige beslissingen 

van burgerlijke rechter en bestuursrechter dus uitgesloten. 

36. De verwijzende rechter overweegt terecht dat het in deze zaak gaat om 

' privaatrechtelijk handelen waartegen geen bestuursrechtelijk beroep mogelijk is 

(punt 4.5 van het verwijzingsvonnis) . Het verwijzingsvonnis maakt ook geen 

melding van een beslissing van de bestuursrechter in het hoofdgeding. Uit het 

nationale procesdossier blijkt dat het geschil uitsluitend is behandeld door 

burgerlijke rechters: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Assen, sector civiel 

recht; de eerste kamer voor burgerlijke zaken van het Gerechtshof te Leeuwarden; 

en de Rechtbank Assen, sector civiel recht. Er zijn dus in deze zaak geen 

tegenstrijdige beslissingen door de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 

genomen. 

37. Wel is duidelijk dat twee burgerlijke rechters, namelijk de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Assen en de Rechtbank Assen, tot verschillende conclusies zijn 

gekomen over de door de Provincie gevolgde aanbestedingsprocedure. De 

implicaties hiervan worden aan de orde gesteld in de andere prejudiciële vragen. 

17 Punt 4.12. De uitspraak is gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl, onder nummer LJN 
BG1736. 

18 Artikelen 17 juncto 1, tweede en vierde lid, van Richtlijn 2004/18/EG. Richtlijn 2004/17 /EG lijkt ook 
niet van toepassing; artikel 5 heeft betrekking op vervoersdiensten maar artikel 18 bepaalt dat de 
richtlijn niet van toepassing is op concessieovereenkomsten. 
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38. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de gevraagde uitleg 

van het gemeenschapsrecht geen verband houdt met het voorwerp van het 

hoofdgeding. De Commissie suggereert het Hof daarom de eerste vraag niet

ontvankelijk te verklaren. 

5.2. De tweede vraag 

39. De vraag luidt: 

"2.a. Moeten de artikelen 1, eerste en derde lid, en 2, eerste en zesde lid, van de 
Richtlijn 891665/EEG, zo worden uitgelegd dat deze niet zijn nageleefd als voor 
het verkrijgen van een spoedige beslissing slechts een procedure beschikbaar is 
die er door wordt gekenmerkt dat deze in beginsel is gericht op een snelle 
ordemaatregel, er geen recht is op uitwisseling van conclusies door advocaten, 
er in de regel ander bewijs is dan door geschrift en de wettelijke bewijsregels 
zijn niet van toepassing zijn? 

b. Zo neen, geldt dit ook als het vonnis niet leidt tot een definitieve vastlegging 
van de rechtsverhoudingen en ook geen onderdeel is van een 
besluitvormingsproces dat tot een dergelijk gewijsde leidt? 

c. Maakt het daarbij verschil als het vonnis slechts de procespartijen bindt 
terwijl er nog andere belanghebbenden kunnen zijn?" 

40. De verwijzende rechter is van oordeel dat het in zaken zoals deze voor een 

teleurgestelde inschrijver onmogelijk of uiterst moeilijk kan zijn om zijn rechten te 

doen gelden (punt 4.25 van het verwijzingsvonnis). Hij wijst erop dat inschrijvers 

voor effectieve rechtsbescherming zijn aangewezen op het kort geding bij de 

burgerlijke rechter. Het kort geding kent naar zijn aard bepaalde beperkingen: het is 

in beginsel gericht op een snelle ordemaatregel, er is geen recht op uitwisseling van 

conclusies door advocaten, er is in de regel ander bewijs dan door geschrift en de 

wettelijke bewijsregels zijn niet van toepassing. Een kortgedingvonnis leidt niet tot 

een definitieve vastlegging van de rechtsverhoudingen, is geen onderdeel van een 

besluitvormingsproces dat tot een dergelijk gewijsde leidt, en bindt alleen 

procespartijen (punten 4.6 en 4. 7 van het verwijzingsvonnis). 

41. Het voorlopig karakter van het kort geding levert een probleem op wanneer de 

voorzieningenrechter en de rechter die over de bodemzaak oordelen tot 

tegenstrijdige beslissingen komen, in het bijzonder wanneer de partijen bij een 

procedure in kort geding niet dezelfde zijn als in de bodemprocedure. Dit doet zich 

voor in het hoofdgeding: MFE heeft gelijk gekregen van de voorzieningenrechter 

maar is geen partij in de bodemprocedure tussen de Provincie en de Combinatie. 
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Het staat niet op voorhand vast dat de regel dat de partij die het vonnis van de 

voorzieningenrechter executeert het risico draagt van een afwijkende uitslag in de 

bodemzaak, ook in deze situatie geldt (punt 4.8 van het verwijzingsvonnis). 

42. Naar het oordeel van de verwijzende rechter is voor een effectieve 

rechtsbescherming dan ook gewenst dat (a) het een besluit omtrent een 

overheidsopdracht in één speciale procedure bij één rechter kan worden 

aangevochten en (b) voor toewijzing van schadevergoeding eerst aangevochten 

besluit nietig wordt verklaard (punt 4.9, gelezen in samenhang met punten 4.25 en 

4.14 van het verwijzingsvonnis ). 

43. De Commissie wijst erop dat artikel 1, lid 1, van Richtlijn 89/665/EEG de lidstaten 

verplicht de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen besluiten van 

aanbestedende diensten doeltreffend en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden 

ingesteld overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen. Artikel 2, lid 1, 

maakt vervolgens een onderscheid maakt tussen de bevoegdheid om voorlopige 

maatregelen te treffen ( onderdeel a), onwettige besluiten niet te verklaren 

( onderdeel b ), en schadevergoeding toe te kennen ( onderdeel c ). Deze 

bevoegdheden hoeven niet aan dezelfde instantie te worden opgedragen. Artikel 2, 

lid 2, bepaalt uitdrukkelijk dat de bevoegdheden ook kunnen worden opgedragen 

aan afzonderlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten 

van de beroepsprocedures. Lidstaten zijn niet ten slotte niet verplicht om te bepalen 

dat, wanneer schadevergoeding wordt gevorderd, het bestreden besluit eerst moet 

worden vernietigd (art. 2, lid 5). 

44. Volgens de rechtspraak vormt het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming 

een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht. Bij gebreke van communautaire 

regelgeving ter zake is het een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke 

lidstaat om de bevoegde rechterlijke instanties aan te wijzen en de procedureregels 

vast te stellen voor vorderingen die worden ingediend ter bescherming van de 

rechten die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenen. De lidstaten zijn 

echter gehouden een effectieve bescherming van die rechten te verzekeren. De 

procedureregels voor vorderingen die worden ingediend ter bescherming van de 

rechten die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenen, mogen niet 

ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen 

(gelijkwaardigheidsbeginsel), en zij mogen de uitoefening van de door de 
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communautaire rechtsorde verleende rechten niet m de praktijk onmogelijk of 

uiterst moeilijk maken ( doeltreffendheidsbeginsel). Deze vereisten van 

gelijkwaardigheid en doeltreffendheid, die de uitdrukking vormen van de op de 

lidstaten rustende algemene verplichting om de rechterlijke bescherming van de 

rechten die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenen te waarborgen, 

gelden ook voor de aanwijzing van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn om 

kennis te nemen van vorderingen die op dat recht zijn gebaseerd. De niet-nakoming 

van die vereisten op dat punt kan immers evenzeer als de niet-inachtneming 

daarvan bij de vaststelling van de procedureregels afbreuk doen aan het beginsel 

van effectieve rechterlijke bescherming. 19 

45. Meer specifiek met betrekking tot procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten heeft het Hof overwogen dat bij gebreke van een specifieke 

gemeenschapsregeling de lidstaten vrij zijn in de regeling van de wijze waarop 

voorlopige maatregelen worden getroffen door de voor beroepsprocedures inzake 

overheidsopdrachten verantwoordelijke instanties. Daarbij dienen zij evenwel het 

doel van Richtlijn 89/665/EEG in acht te nemen, namelijk te verzekeren dat tegen 

besluiten van aanbestedende diensten doeltreffende en snelle beroepsprocedures 

bestaan m geval van schending van het gemeenschapsrecht inzake 

overheidsopdrachten of van nationale voorschriften waarin dit recht is omgezet. 20 

De nationale rechter dient de nationale regels inzake beroepsprocedures zo veel 

mogelijk met inachtneming van het effectiviteitsbeginsel van Richtlijn 89/665/EEG 

uit te leggen.21 Indien een dergelijke uitlegging overeenkomstig het doel van deze 

richtlijn niet mogelijk is, moet de nationale rechter de met deze richtlijn strijdige 

nationale bepalingen buiten toepassing laten. Artikel 1, lid 1, van Richtlijn 

89/665/EEG is namelijk onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig om te kunnen 

worden ingeroepen jegens een aanbestedende dienst.22 

46. In het licht van de bepalingen van Richtlijn 89/665/EEG en de hierboven 

samengevatte rechtspraak acht de Commissie het toelaatbaar dat de Nederlandse 

19 In die zin, met verwijzingen naar andere rechtspraak, arrest van 15 april 2008, Impact, C-268/06, 
Jurispr. blz. 1-2483, punten 43-48. 

20 Beschikking van 9 april 2003, CS Austria, C-424/01, Jurispr. 1-3249, punt 30. 

21 Arrest van 27 februari 2003, Santex, C-327/00, Jurispr. blz. I-1877, punt 62. 
22 Arresten van van 2 juni 2005, Koppensteiner, C-15/04, Jurispr. blz. I-4855, punt 3 8, en 11 oktober 

2007, Lämmerzahl, C-241 /06, Jurispr. blz. I-8415, punt 63. 
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wetgever de bevoegdheid voorlopige maatregelen te treffen heeft toegekend aan de 

voorzieningenrechter bij de rechtbank, terwijl de bevoegdheid om 

schadevergoeding toe te kennen aan de rechtbank zelf toekomt. 

4 7. Allereerst stelt de Commissie vast dat de procedureregels voor vorderingen die 

worden ingediend ter bescherming van de rechten die de justitiabelen aan het 

gemeenschapsrecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke 

nationale vorderingen. Dit geldt zowel voor verzoeken om voorlopige maatregelen 

als vorderingen tot schadevergoeding. De Nederlandse regeling voldoet dus in 

beginsel aan het gelijkwaardigheidsbeginsel. 

48. De voorzieningenrechter lijkt in staat om "zo snel mogelijk in kort geding 

voorlopige maatregelen te treffen", zoals artikel 2, lid 1, onderdeel a, van de 

richtlijn verlangt. De Commissie acht het niet problematisch dat de procedure voor 

de voorzieningenrechter is gericht op snelle ordemaatregel, er geen recht bestaat op 

uitwisseling van conclusies door advocaten, er in de regel geen ander bewijs is dan 

door geschrift en de wettelijke bewijsregels niet van toepassing zijn. Dergelijke 

kenmerken zijn immers inherent aan procedures voor het op korte termijn treffen 

van voorlopige maatregelen. 

49. :· Een voorlopige maatregel leidt naar ZIJn aard ook niet tot een definitieve 

vastlegging van de rechtsverhoudingen, en is ook geen onderdeel van een 

besluitvormingsproces dat tot een dergelijke vastlegging leidt. Dat het vonnis 

slechts de procespartijen bindt acht de Commissie in de omstandigheden van het 

hoofdgeding evenmin problematisch. Belanghebbenden derden kunnen immers ook 

in een kort geding interveniëren (in het hoofdgeding is MFE met succes 

tussengekomen), of zelf om een voorlopige voorziening verzoeken. 

50. Het lijkt ook duidelijk dat de rechtbank over de nodige bevoegdheden beschikt om 

schadevergoeding toe te kennen, zoals artikel 2, lid 1, onderdeel c, van Richtlijn 

89/665/EEG verlangt. Dat een bodemprocedure voor de rechtbank langer duurt dan 

het treffen van een voorlopige maatregel in kort geding lijkt de Commissie normaal 

en ook niet strijdig met de richtlijn en het beginsel van effectieve rechterlijke 

bescherming, zolang de zaak binnen een redelijke termijn wordt behandeld. 

51. Terzijde: in het kader van haar voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG 
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van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de 

beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachtenrichtlijn hebben de 

diensten van de Commissie een effectrapportage opgesteld.23 Volgens deze 

effectrapportage dient in alle lidstaten schadevergoeding te worden gevorderd door 

middel van een bodemprocedure voor de gewone rechter. Dergelijke vorderingen 

zijn, zo blijkt uit de rapportage, om een aantal redenen in de praktijk weinig 

aantrekkelijk : ondernemingen zetten niet graag hun toekomstige relatie met de 

aanbestedende dienst op het spel, het is lastig te bewijzen dat eiser een serieuze 

kans had om de opdracht te verwerven, de hoogte van een eventuele 

schadevergoeding is vaak beperkt, en procedures kunnen lang duren en kostbaar 

zijn. Deze problemen spelen in alle lidstaten en lijken niet gemakkelijk op te 

lossen. Omdat wijziging van de regels inzake schadevergoeding de door de 

Commissie geconstateerde problemen inzake effectieve rechtsbescherming tegen 

schendingen van de communautaire aanbestedingsregels niet genoegzaam zou 

kunnen wegnemen, heeft de Commissie voorgesteld de bestaande regels voor 

toekenning van schadevergoeding niet te wijzigen, maar de doeltreffendheid van 

beroepsprocedures gedurende de periode dat nog geen overeenkomst tot stand is 

gekomen te verhogen ("precontractuele rechtsmiddelen"). 

52. De Commissie is van oordeel dat een nationale regeling zoals aan de orde in het 

hoofdgeding de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende 

rechten niet in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maakt. 

53. Op grond van het voorgaande suggereert de Commissie het Hof de tweede vraag als 

volgt te beantwoorden: 

"1) De artikelen 1, leden 1 en 3, en 2, leden 1, 2 en 6, van Richtlijn 89/66/EEG 
moeten zo worden uitgelegd, dat ze niet in de weg staan aan een nationale 
regeling die voorziet in, enerzijds, een procedure in kort geding waarin zo snel 
mogelijk voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen, en anderzijds, een 
bodemprocedure waarin schadevergoeding kan worden toegekend, op 
voorwaarde dat de procedureregels voor vorderingen die worden ingediend ter 
bescherming van de rechten die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht 
ontlenen, niet ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen 
(gelijkwaardigheidsbeginsel) en zij de uitoefening van de door de 
communautaire rechtsorde verleende rechten niet in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel). Dat de procedure in kort 

23 Document SEC(2006) 557 van 4.5.2006 (Bijlage 2). 
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geding is gericht op een snelle ordemaatregel, er geen recht bestaat op 

uitwisseling van conclusies door advocaten, er in de regel geen ander bewijs is 

dan door geschrift, de wettelijke bewijsregels niet van toepassing zijn, het 

vonnis niet leidt tot een definitieve vastlegging van de rechtsverhoudingen noch 

onderdeel is van een besluitvormingsproces dat tot een dergelijke vastlegging 

leidt, maakt de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende 

rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk." 

5.3. De derde vraag 

54. De vraag luidt: 

"3. Is het verenigbaar met de Richtlijn 89/665/EEG dat een rechter in kort 

geding de aanbestedende overheidsdienst opdraagt om een aanbestedingsbesluit 

te nemen dat later in een bodemprocedure als strijdig met het Europese 

aanbestedingsrecht wordt aangemerkt?" 

(_) 55. De achtergrond van deze vraag is als volgt. De verwijzende rechter heeft 

vastgesteld dat het oorspronkelijke besluit van de Provincie van 2 oktober 2007 tot 

gunning van het werk aan MFE strijdig was met de Europese aanbestedingsregels. 

-be Provincie heeft dit onwettige besluit echter ingetrokken bij brief van 1 

november 2007. Toen de Provincie op 3 december 2007 het werk aan MFE gunde, 

was dit niet onrechtmatig omdat het vonnis van de voorzieningenrechter dit besluit 

oplegde. Het vonnis van de voorzieningenrechter verliest echter zijn werking door 

de uitspraak van het vonnis van de rechtbank in de bodemzaak. Als gevolg hiervan 

moet het besluit van 3 december 2007 alsnog onrechtmatig worden geoordeeld 

(punt 4.20-21 van het verwijzingsvonnis). 

56. De vraag veronderstelt dat de voorzieningenrechter de Provincie heeft opgedragen 

de opdracht te gunnen aan MFE. Naar het oordeel van de Commissie is deze 

veronderstelling onjuist. Zoals de verwijzende rechter in onderdeel 2, onderdeel s, 

vaststelt heeft de voorzieningenrechter de Provincie verboden om de opdracht te 

gunnen aan een ander dan MFE. De Provincie was echter rechtens niet verplicht de 

opdracht te gunnen aan MFE. Dit strookt met de rechtspraak van het Hof volgens 

welke aanbestedende diensten niet verplicht zijn om tot gunning over te gaan, maar 

ervoor kunnen kiezen de procedure tot plaatsing van een overheidsopdracht stop te 

zetten.24 

24 Bijv. beschikking van 16 oktober 2003, Kauppatalo Hansel, C-244/02, Jurispr. blz. 1-12139; arrest van 
18 juni 2002, Hl, C-92/00, Jurispr. blz. 1-5553, punt 40. 
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57. Onder voorbehoud van de beoordeling van deze kwestie door de verwijzende 

rechter in het licht van de omstandigheden van het geval meent de Commissie 

daarom dat niet kan worden gezegd dat de voorzieningenrechter de Provincie heeft 

opgedragen om een besluit te nemen dat in de bodemprocedure als strijdig met het 

Europese aanbestedingsrecht is aangemerkt. 

58. Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven lijkt het de Commissie 

zinvol om de vraag te herformuleren: moet artikel 1, lid 1, van Richtlijn 

89/665/EEG aldus worden uitgelegd, dat deze bepaling geschonden is wanneer de 

rechter bij het treffen van een voorlopige maatregel in kort geding uitgaat van een 

uitleg van Richtlijn 2004/18/EG die de bodemrechter later als onjuist aanmerkt? 

59. De Commissie stelt voorop dat een voorlopige voorziening noodzakelijkerwijze 

gebaseerd is op een voorlopige beoordeling van het geschil en afweging van de 

betrokken belangen. Het is daarom altijd mogelijk dat de rechter in een 

bodemprocedure tot een andere conclusie komt dan de kortgedingrechter. Dit 

betekent niet dat het nationale stelsel van rechtsbescherming niet voldoet aan de 

eisen van artikel 1, lid 1, van Richtlijn 89/665/EEG. De Commissie benadrukt ook 

dat een voorlopige voorziening maatregel niet hoeft te zijn gebaseerd op een 

voorlopige beoordeling van de kans dat de verzoekende partij succesvol is in de 

bodemzaak. 25 Artikel 2, lid 4, van de Richtlijn 89/665/EEG laat immers toe dat 

lidstaten bepalen dat de verantwoordelijke instantie rekening houdt met alle 

betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, en kan besluiten geen 

voorlopige maatregelen toe te staan wanneer hun negatieve gevolgen groter zouden ( 

kunnen zijn dan hun voordelen. 

60. De Commissie is dan ook van oordeel dat een voorlopige maatregel naar haar aard 

geen invloed kan hebben op de beantwoording van de vraag, in het kader van een 

vordering tot toekenning van schadevergoeding, of een aanbestedende dienst in 

overeenstemming met de communautaire aanbestedingsregels heeft gehandeld. 

61. Of een voorlopige voorziening die gebaseerd blijkt te zijn op een onjuiste uitleg 

van Richtlijn 2004/18/EG ook onverenigbaar is met artikel 1, lid 1, van Richtlijn 

89/665/EEG is minder duidelijk. Enerzijds zou men kunnen beargumenteren dat 

25 Beschikking van 9 april 2003, CS Austria, C-424/01, Jurispr. I-3249, punt 29. 
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deze bepaling en het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming geschonden 

worden wanneer de rechter het recht onjuist uitlegt, ook wanneer dit gebeurt in het 

kader van een voorlopige beoordeling in kort geding. Anderzijds kan worden 

gesteld dat een incidentele onjuiste beoordeling van het gemeenschapsrecht inzake 

overheidsopdrachten of van nationale voorschriften waarin dit recht is omgezet in 

het kader van een voorlopige beoordeling in kort geding, niet afdoet aan het bestaan 

van doeltreffende en snelle beroepsprocedures. 

62. De Commissie geeft de voorkeur aan de tweede opvatting. Zij tekent aan dat het 

praktisch belang van deze kwestie niet bijzonder groot lijkt. Een vonnis in kort 

geding dat is gebaseerd op een onjuiste uitleg van Richtlijn 2004/18/EG is reeds op 

die grond strijdig met het gemeenschapsrecht. Dit betekent overigens niet dat de 

betrokken lidstaat noodzakelijkerwijze verplicht is tot vergoeding van de schade die 

particulieren hebben geleden als gevolg van een dergelijke schending van het 

gemeenschapsrecht. Het Hof heeft tot op heden alleen een recht op vergoeding van 

schade veroorzaakt door kennelijke schendingen van het gemeenschapsrecht door 

in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instanties erkend. 26 

63. Op grond van het voorgaande suggereert de Commissie het Hof de derde vraag als 

volgt te beantwoorden: 

"Artikel 1, lid 1, van Richtlijn 89/665/EEG moet aldus worden uitgelegd, dat 
deze bepaling niet is geschonden wanneer een rechter bij het treffen van een 
voorlopige maatregel in kort geding uitgaat van een uitleg van Richtlijn 
2004/ 18/EG die in de bodemprocedure als onjuist wordt aangemerkt." 

5.4. De vierde vraag 

64. De vraag luidt: 

"4.a. Zo het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, moet de aanbestedende 
overheid hiervoor dan aansprakelijk worden geacht, en zo ja, in welke zin? 

b. Geldt dat ook bij een bevestigend antwoord op de vraag? 

c. Indien die overheid schade zou moeten vergoeden, geeft het 
gemeenschapsrecht dan maatstaven aan de hand waarvan die schade moet 
worden vastgesteld en begroot, en zo ja, welke zijn dat? 

26 Zie arresten van 30 september 2003, Köbler, C-224/01, Jurispr. blz. 1-10239, en 13 juni 2006, 
Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, Jurispr. blz. 1-5177. Zie met betrekking tot eventuele 
aansprakelijkheid van lidstaten voor uitspraken van lagere rechters de conclusie van Advocaat
Generaal Léger in Köbler, punt 51, en de conclusie van Advocaat-Generaal Geelhoed in de zaak 
Commissie/Italië (C-129/00, Jurispr. 2003 blz. 1-14637), punten 58 en 63 . 
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d. Indien de aanbestedende overheid niet aansprakelijk kan worden geacht, is er 
dan naar gemeenschapsrecht een andere persoon aanwijsbaar die aansprakelijk 
is en wat is daarvan de grondslag?" 

65. Deze vraag betreft de aansprakelijkheid voor de schending van de communautaire 

aanbestedingsregels in het hoofdgeding. De verwijzende rechter overweegt dat de 

Provincie door het werk aan MFE te gunnen onrechtmatig heeft gehandeld jegens 

de Combinatie (punt 4.21 van het verwijzingsvonnis). Hij vraagt zich af of deze 

onrechtmatige daad voor rekening van de Provincie moet komen. De 

omstandigheden van het geval, met name het maatschappelijk belang bij tijdige 

uitvoering van het werk, en het op het moment van gunning geldende vonnis van de 

voorzieningenrechter zouden wellicht redenen kunnen zijn de Provincie niet 

aansprakelijk te achten (punt 4.22 van het verwijzingsvonnis). Verder stelt de 

verwijzende rechter aan de orde hoe de door de Provincie te vergoeden schade moet 

worden vastgesteld, in aanmerking nemende dat niet vaststaat dat de Combinatie 

het werk geheel of gedeeltelijk zou hebben verkregen indien de Provincie conform 

de regels had gehandeld (punt 4.23 van het verwijzingsvonnis). In het verlengde 

hiervan vraagt de nationale rechter of de noodzaak effectieve rechtsbescherming te 

bieden noopt tot toekenning van punitieve schadevergoeding (punt 4.26 van het 

verwijzingsvonnis) . 

66. Naar het oordeel van de Commissie lijkt uit de feiten van het hoofdgeding te volgen 

dat de Provincie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gunning van de 

opdracht aan MFE. Zoals al opgemerkt bij de bespreking van vraag 3 lijkt het erop 

dat het vonnis van de voorzieningenrechter de Provincie niet verplichtte om de (_j 
opdracht aan MFE te gunnen, maar slechts om bij een eventuele gunning de 

opdracht niet aan een andere partij te gunnen. De Provincie had hoger beroep 

kunnen instellen tegen dit vonnis van de voorzieningenrechter of een 

bodemprocedure kunnen starten. Zij heeft dit niet gedaan maar de opdracht 

verstrekt aan MFE, zelfs nog voordat het Gerechtshof Leeuwarden uitspraak kon 

doen in het door de Combinatie ingestelde hoger beroep, teneinde het werk tijdig te 

laten uitvoeren en de subsidie voor de aanleg van de vaarverbinding niet in gevaar 

te brengen. Deze handelwijze is niet onbegrijpelijk maar ontslaat de Provincie niet 

van de verantwoordelijkheid voor haar besluit om de opdracht aan MFE te gunnen. 

67. De Commissie begrijpt dat naar Nederlands recht de partij die een 

kortgedingvonnis executeert dat op eigen risico doet. Dit betekent dat wanneer 
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MFE de Provincie op grond van het vonnis van de voorzieningenrechter had 

gedwongen de opdracht aan haar te gunnen, zij daarvan het risico draagt. Dit zou 

inderdaad, zoals de verwijzende rechter opmerkt, tot een gecompliceerde situatie 

hebben geleid wanneer de rechter in een bodemprocedure waarin MFE geen partij 

is ( een vordering tot schadevergoeding waarin de Combinatie eiser en de Provincie 

gedaagde is) tot de conclusie komt dat de opdracht toch niet aan MFE had mogen 

worden gegund. Deze situatie lijkt zich echter in het hoofdgeding niet voor te doen, 

omdat het vonnis van de voorzieningenrechter niet verplichtte tot gunning aan 

MFE. 

68. Artikel 2, lid 1, onderdeel c, van Richtlijn 89/665/EEG maakt duidelijk dat de 

lidstaten moeten voorzien in de mogelijkheid schadevergoeding bij schending van 

de Europese aanbestedingsregels, maar bevat geen nadere voorschriften over de 

voorwaarden waaronder een aanbestedende dienst aansprakelijk kan worden 

gehouden of de bepaling van de hoogte van schadevergoeding. 

69. Deze bepaling vormt een concretisering van het beginsel dat de staat aansprakelijk 

is voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het 

gemeenschapsrecht die hem kunnen worden toegerekend. Volgens vaste 

rechtspraak is dat beginsel inherent aan het systeem van het EG-Verdrag. 27 Het Hof 

heeft geoordeeld dat benade,elde particulieren recht hebben op schadevergoeding 

wanneer is voldaan aan drie voorwaarden: het geschonden voorschrift van 

gemeenschapsrecht strekt ertoe hun rechten toe te kennen, het gaat om een 

voldoende gekwalificeerde schending van dat voorschrift gaat en er bestaat een 

rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen deze schending en de door de 

particulieren geleden schade. 

70. Richtlijn 2004/18/EG beoogt de markt voor overheidsopdrachten open te stellen 

voor daadwerkelijke mededinging. Naar het oordeel van de Commissie kan daarom 

worden aangenomen dat zij ertoe strekt inschrijvers het recht toe te kennen deel te 

nemen aan een transparante procedure voor de plaatsing van een 

overheidsopdracht, in overeenstemming met de regels van de richtlijn. Wanneer 

een aanbestedende dienst essentiële bepalingen van deze richtlijn schendt, zoals het 

27 Arresten van 19 november 1991, Francovich e.a., C-6/90 en C-9/90, Jurispr. blz. 1-5357 punt 35; 
5 maart 1996, Brasserie du pêcheur en Factortame, C-46/93 en C-48/93 , Jurispr. blz. 1-1029, punt 31; 
24 maart 2009, Danske Slagterier, C-445/06, nog niet gepubliceerd in Jurispr., punt 19. 
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transparantie- en non-discriminatiebeginsel, is volgens de Commissie in beginsel 

sprake van een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht. 

Onder die omstandigheden 1s de aanbestedende dienst gehouden tot 

schadevergoeding wanneer een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen de 

schending van Richtlijn 2004/18/EG en de door de inschrijver geleden schade. Het 

Hof heeft geoordeeld dat lidstaten de toekenning van schadevergoeding niet 

afhankelijk kunnen maken van het bewijs van een fout of fraude door de 

aanbestedende dienst. 28 

71. De Commissie wijst erop dat Richtlijn 92/13/EEG een regeling treft omtrent de 

bewijslast bij bepaalde schadevergoedingsacties. Artikel 2, lid 7, van deze richtlijn 

bepaalt: 

"Wanneer een eis tot schadevergoeding wordt ingediend uit hoofde van de 
kosten van het opstellen van een offerte of van de deelneming aan een 
aanbestedingsprocedure, moet degene die de vordering instelt uitsluitend 
aantonen dat er sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht inzake 
aanbestedingen of van de nationale voorschriften waarin dit recht is omgezet en 
dat hij reële kansen had om de opdracht in de wacht te slepen als deze 
schending niet had plaatsgevonden." 

72. Hoewel Richtlijn 92/13/EEG in casu niet van toepassing is lijkt het de Commissie 

aangewezen deze regel naar analogie toe te passen op vergoeding tot 

schadevergoeding onder Richtlijn 89/665/EEG, teneinde te komen tot een 

consistente uitleg van de beide rechtsbeschermingsrichtlijnen en effectieve 

handhaving van de communautaire aanbestedingsregels. 

73. Een vordering tot vergoeding van de kosten verbonden aan het opstellen van een 

offerte en deelneming aan een aanbestedingsprocedure moet worden onderscheiden 

van een vordering tot vergoeding van de gederfde winst (lucrum ces sans). Voor het 

slagen van een dergelijke vordering is naar het oordeel van de Commissie vereist 

dat aannemelijk is dat de opdracht zou zijn gegund aan de gepasseerde inschrijver 

wanneer de aanbestedende dienst conform de communautaire aanbestedingsregels 

had gehandeld. 

28 Arrest van 14 oktober 2004, Commissie/Portugal, C-275/03 , niet gepubliceerd in Jurispr., punt 31. 
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74. Ten slotte merkt de Commissie op dat volgens de rechtspraak de toekenning van 

rente volgens de toepasselijke nationale regels een wezenlijk bestanddeel van 

schadeloosstelling vormt. 29 

75 . Naar het oordeel van de Commissie verplicht het gemeenschapsrecht, bij ZIJn 

huidige stand, niet tot toekenning van bijzondere vergoedingen, zoals exemplaire of 

punitieve schadevergoeding. Indien het nationale recht voorziet in de mogelijkheid 

dergelijke vergoedingen toe te kennen in het kader van soortgelijke, op het 

nationale recht gebaseerde vorderingen, moeten zij echter kunnen worden 

toegekend bij schending van de communautaire regels voor de plaatsing van 

overheidsopdrachten. Het gemeenschapsrecht belet de nationale rechter echter niet 

erop toe te zien dat de bescherming van de door de communautaire rechtsorde 

gewaarborgde rechten niet uitloopt op ongerechtvaardigde verrijking van de 

rechthebbenden. 30 

76. ·Het Nederlands burgerlijk recht voorziet niet m de mogelijkheid bijzondere 

vergoedingen, zoals exemplaire of punitieve schadevergoeding, toe te kennen. In 

die situatie verplicht het gemeenschapsrecht naar het oordeel van de Commissie 

dus evenmin tot toekenning van dergelijke bijzondere vergoedingen. 

77. Op grond van het voorgaande suggereert de Commissie het Hof de vierde vraag als 

volgt te beantwoorden: 

"Artikel 2, lid 1, onderdeel c, van Richtlijn 89/665/EEG moet aldus worden 
uitgelegd, dat een aanbestedende dienst die in strijd met Richtlijn 2004/ 18/EG 
een opdracht aan A in plaats van B gunt, zich niet tegen een vordering tot 
schadevergoeding van B kan verweren met een beroep op een voorlopige 
maatregel van de kortgedingrechter die hem verplichtte de opdracht niet te 
gunnen aan een ander dan A, of met een beroep op zwaarwegende 
maatschappelijke belangen bij tijdige uitvoering van de opdracht. 

Bij gebreke van communautaire regelgeving ter zake is het een aangelegenheid 
van de interne rechtsorde van elke lidstaat om maatstaven te geven aan de hand 
waarvan de te vergoeden schade moet worden bepaald, mits het 
gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel in acht worden 
genomen en de betrokkenen niet alleen vergoeding kunnen vorderen van de 

29 Arresten van 2augustus 1993, Marshall, C-271/91, Jurispr. blz.I-4367, punt 31, en 13juli 2006, 
Manfredi e.a., C-295/04-C-298/04, Jurispr. blz. I-6619, punt 97. 

30 Arrest van 13 juli 2006, Manfredi, C-295/04 - C-298/04, Jurispr. blz. I-6619, punten 92-94. 
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reële schade (damnum emergens), maar ook van gederfde winst (lucrum 
cessans), alsmede van rente. 

Wanneer een eis tol schadevergoeding wordt ingediend uit hoofde van de kosten 
van het opstellen van een offerte of van de deelneming aan een 
aanbestedingsprocedure, moet degene die de vordering instelt uitsluitend 
aantonen dat er sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht inzake 
aanbestedingen of van de nationale voorschriften waarin dit recht is omgezet en 
dat hij reële kansen had om de opdracht in de wacht te slepen als deze 
schending niet had plaatsgevonden." 

5.5. De vijfde vraag 

78. De vraag luidt als volgt: 

"5. Als het naar nationaal recht en/of aan de hand van de antwoorden op de 
voorgaande vragen feitelijk onmogelijk of uiterst moeilijk blijkt om tot 
effectuering van aansprakelijkheid te komen, wat moet de nationale rechter dan 
doen?" 

79. Op grond van de antwoorden op de voorgaande vragen is de Commissie van 

oordeel dat geen aanwijzingen bestaan dat handhaving van de rechten die de 

Combinatie kan ontlenen aan Richtlijn 2004/18/EG in de Nederlandse rechtsorde 

feitelijk onmogelijk of uiterst moeilijk is. Deze vraag hoeft daarom volgens de 

Commissie niet te worden beantwoord. 

6. CONCLUSIE 

80. De Commissie geeft het Hof van Justitie in overweging om, uitspraak doende op de 

door de Rechtbank Assen bij vonnis van 17 december 2008 gestelde prejudiciële 

vragen, voor recht te verklaren: 

1) De artikelen 1, leden 1 en 3, en 2, leden 1, 2 en 6, van Richtlijn 
89/66/EEG moeten zo worden uitgelegd, dat ze niet in de weg staan aan een 
nationale regeling die voorziet in, enerzijds, een procedure in kort geding 
waarin zo snel mogelijk voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen, 
en anderzijds, een bodemprocedure waarin schadevergoeding kan worden 
toegekend, op voorwaarde dat de procedureregels voor vorderingen die 
worden ingediend ter bescherming van de rechten die de justitiabelen aan 
het gemeenschapsrecht ontlenen, niet ongunstiger zijn dan die voor 
soortgelijke nationale vorderingen (gelijkwaardigheidsbeginsel) en zij de 
uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten 
niet in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken 
( doeltreffendheidsbeginsel). Dat de procedure in kort geding is gericht op 
een snelle ordemaatregel, er geen recht bestaat op uitwisseling van 
conclusies door advocaten, er in de regel geen ander bewijs is dan door 
geschrift, de wettelijke bewijsregels niet van toepassing zijn, het vonnis niet 
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leidt tot een definitieve vastlegging van de rechtsverhoudingen noch 
onderdeel is van een besluitvormingsproces dat tot een dergelijke 
vastlegging leidt, maakt de uitoefening van de door de communautaire 
rechtsorde verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst 
moeilijk. 

2) Artikel 1, lid 1, van Richtlijn 89/665/EEG moet aldus worden uitgelegd, dat 
deze bepaling niet is geschonden wanneer een rechter bij het treffen van 
een voorlopige maatregel in kort geding uitgaat van een uitleg van Richtlijn 
2004/18/EG die in de bodemprocedure als onjuist wordt aangemerkt. 

3) Artikel 2, lid 1, onderdeel c, van Richtlijn 89/665/EEG moet aldus worden 
uitgelegd, dat een aanbestedende dienst die in strijd met Richtlijn 
2004/18/EG een opdracht aan A in plaats van B gunt, zich niet tegen een 
vordering tot schadevergoeding van B kan verweren met een beroep op een 
voorlopige maatregel van de kortgedingrechter die hem verplichtte de 
opdracht niet te gunnen aan een ander dan A, of met een beroep op 
zwaarwegende maatschappelijke belangen bij tijdige uitvoering van de 
opdracht. 

Bij gebreke van communautaire regelgeving ter zake is het een 
aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke lidstaat om maatstaven 
te geven aan de hand waarvan de te vergoeden schade moet worden 
bepaald, mits het gelijkwaardigheidsbeginsel en het 
doeltreffendheidsbeginsel in acht worden genomen en de betrokkenen niet 
alleen vergoeding kunnen vorderen van de reële schade (damnum 
emergens), maar ook van gederfde winst (lucrum cessans), alsmede van 
rente. 

Wanneer een eis tot schadevergoeding wordt ingediend uit hoofde van de 
kosten van het opstellen van een offerte of van de deelneming aan een 
aanbestedingsprocedure, moet degene die de vordering instelt uitsluitend 
aantonen dat er sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht inzake 
aanbestedingen of van de nationale voorschriften waarin dit recht is 
omgezet en dat hij reële kansen had om de opdracht in de wacht te slepen 
als deze schending niet had plaatsgevonden. 

Minas Konstantinidis Steven Woë 

Gemachtigden van de Commissie 




