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Transparantie over ongelijkheid, 
ofwel private aanbesteders  
genieten contractsvrijheid
Mr. r.J. roks

Private aanbesteders zijn, anders dan overheidsaanbesteders, in beginsel vrij om hun 
aanbestedingsprocedure vorm te geven. Zijn de beginselen van gelijkheid en transparantie ook toepasselijk 
op private aanbestedingen en hoever reikt eigenlijk hun contractsvrijheid? De Hoge raad heeft die voor de 
rechtspraktijk wezenlijke vragen beantwoord in het arrest KLM/CCC van 3 mei 2013.

Inleiding

D e contractsvrijheid van private partijen in Nederland 
in de precontractuele fase is ruim. Sedert het arrest 

Baris/Riezenkamp1 wordt de rechtsverhouding tussen de 
partijen beheerst door de gerechtvaardigde belangen van 
de wederpartij. Voor overheidsaanbesteders geldt boven-
dien de Europese en nationale aanbestedingsregelgeving. 
De rechterlijke macht in Nederland bleek de laatste jaren 
steeds vaker bereid om naar analogie de beginselen van het 
overheidsaanbestedingsrecht toe te passen op de private 
precontractuele rechtsverhouding. Bij private aanbestedin-
gen werden – soms klakkeloos – specifieke beginselen be-
stemd voor overheidsaanbesteders toepasselijk geacht. Dit 
had een onwenselijke afkalving van die contractsvrijheid 
tot gevolg en leidde tot vragen en onzekerheid in de rechts-
praktijk. Daar lijkt nu door het arrest van 3 mei 20132 een 
einde aan gekomen te zijn. Twee maanden na het arrest 
volgde op 2 juli 2013 het Hof Arnhem-Leeuwarden met 
een duidelijk arrest de lijn van de Hoge Raad. 

Codificatie van de precontractuele fase

Sedert 1971, sinds de invoering van Coördinatierichtlijn 
werken,3 is vanuit de Europese Gemeenschap (thans EU) 
regelgeving afkomstig ter zake van de aanbesteding van over-
heidsopdrachten. Die regelgeving heeft ervoor gezorgd dat 
de contractsvrijheid van overheidsaanbesteders grotendeels 
is verdwenen, althans nauwgezet is gecodificeerd. Er is 

1 HR 15 november 1957, NJ 1958, 68.
2 HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900. Zie voor een zeer leesbare 

en uitgebreide beschouwing de conclusie van de advocaat-generaal 
ECLI:NL:PHR:2013:BZ2900.

3 Richtlijn 71/305/EEG, PB 1971, L 185/5.

bijvoorbeeld enige vrijheid om na de aanbesteding onder-
handelingen met de ‘winnende’ inschrijver te voeren, maar 
wel een zeer beperkte.4 De meest recente codificatie van het 
Nederlandse aanbestedingsrecht is de Aanbestedingswet 
2012, die op 1 april 2013 in werking is getreden.

Het aanbestedingsrecht (dat geldt voor overheidsaanbeste-
ders) kent twee beginselen waarop het is gegrondvest. Het 
belangrijkste beginsel is het gelijkheidsbeginsel dat over-
heidsaanbesteders verplicht om bij een aanbesteding alle 
deelnemers op een gelijke wijze te behandelen. Op die 
manier wordt beoogd om een eerlijke mededinging voor 
overheidsopdrachten te waarborgen. Het andere beginsel, 
voortvloeiend uit het gelijkheidsbeginsel, is het transpa-
rantiebeginsel. Aanbesteders moeten voor- en achteraf 
duidelijkheid geven aan de deelnemers omtrent de door 
hen gestelde geschiktheidseisen en gunningscriteria. Het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: 
HvJ EU) heeft in vele uitspraken deze beginselen voor over-
heidsaanbesteders toepasselijk geacht. Of zoals de Hoge 
Raad het in het arrest RZG/ComforMed5 formuleerde:  

“Het waarborgen van gelijke kansen voor de verschillende aanbieders 
omvat immers ook het aan hen verschaffen van gegevens die zij nodig 
hebben om de naleving van het gelijkheidsbeginsel te kunnen contro-
leren en een deugdelijke (concurrerende) aanbieding te kunnen doen.”  

Als gevolg van de Aanbestedingswet 2012 heeft in 
Nederland het proportionaliteitsbeginsel bij overheidsaan-
bestedingen thans ook een zeer prominente plaats gekregen. 
Dat beginsel blijft hier verder buiten beschouwing.

4 Zie uitgebreider hierover Pijnacker Hordijk, E.H.,G.W. van der Bend en J.F. 
van Nouhuys, Aanbestedingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 481.

5 Hoge Raad 4 april 2004, NJ 2004, 35 m.nt. M.A.M.C. van den Berg.



De uitleg van deze beginselen in de jurisprudentie (zowel 
Europees als nationaal) hebben de speelruimte (lees: de 
contractsvrijheid) van overheidsaanbesteders nog verder 
beperkt. Een beroep op de redelijkheid en billijkheid 
bij overheidsaanbestedingen wordt door de rechter 
slechts spaarzaam toegestaan. De voorzieningenrech-
ter Arnhem honoreerde in een aanbesteding waarbij twee 
partijen onderhands waren uitgenodigd een beroep op de 
redelijkheid en billijkheid: “Alle belangen naar de in acht 
te nemen maatstaven van redelijkheid en billijkheid tegen 
elkaar afgewogen, gaat het onder al deze omstandigheden 
niet aan dat inschrijving van Tempo-Team als ongeldig 
zou moeten worden aangemerkt”.6 De relatie tussen de 
aanbesteder en de inschrijvers, een meerzijdige rechts-
verhouding, maakt dat het gelijkheidsbeginsel in de 
regel prevaleert.7 Als bijvoorbeeld een inschrijver slechts 
enkele minuten later dan het tijdstip van aanbesteding 
zijn inschrijving in de daarvoor bestemde bus doet, dan 
leidt dat steevast tot ongeldigheid. Die paar minuten (hoe 
verklaarbaar ook) zijn vanwege de onverkorte toepassing 
van het gelijkheidsbeginsel, niet te repareren met een beroep 
op de redelijkheid en billijkheid. Dan zouden de andere 
inschrijvers benadeeld worden. Dat maakt, en daar is niet 
iedereen in de rechtspraktijk even gelukkig mee, dat het 
(overheids)aanbestedingsrecht als nogal zwart-wit wordt 
ervaren. Voor grijstinten, laat staan voor nog meer kleur 
door redelijkheid en billijkheid, is eigenlijk geen ruimte. 
De (precontractuele) contractsvrijheid bij overheidsaan-
bestedingen is verworden tot een strak keurslijf met het 
gelijkheids- en het transparantiebeginsel als basis.

rZG/ComforMed

De vraag dient zich aan of deze beginselen van het aanbe-
stedingsrecht en de uitleg in de rechtspraak beperkt zijn 
tot overheidsaanbestedingen of dat zij ook toepasselijk zijn 
op aanbestedingen georganiseerd door private partijen, 
waarop de regelgeving voor overheidsaanbestedingen 
niet toepasselijk is. Voor het eerst heeft de Hoge Raad 
een oordeel gegeven over deze vraag in het arrest RZG/
ComforMed.

In die zaak had het ziekenfonds RZG leveranciers 
uitgenodigd voor een aanbesteding voor wasbare 
onderleggers voor incontinentiepatiënten. RZG was 
(in 2000) een aanbestedende dienst als bedoeld in de 
richtlijn Leveringen.8 De waarde van de opdracht lag 
onder de drempelwaarde, zodat RZG tot een onderhandse 
aanbesteding kon overgaan. RZG nodigt onder andere 
ComforMed uit en die dient een inschrijving in, maar 
uiteindelijk valt de keuze van RZG op een andere 
leverancier. ComforMed verwijt RZG schending van 
de aanbestedingsbeginselen ter zake van gelijkheid en 

6 Rechtbank Arnhem 6 december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO9068.
7 Pijnacker Hordijk, E.H.,G.W. van der Bend en J.F. van Nouhuys, Aanbeste-

dingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 33.
8 Richtlijn 93/36/EG, Tb 1993, L199/1.

transparantie. RZG heeft de gunningscriteria niet vooraf 
kenbaar gemaakt en heeft tevens verzuimd voldoende 
informatie over de omvang van de opdracht die onderwerp 
van de aanbesteding was te verschaffen. Zowel rechtbank, 
hof als Hoge Raad oordelen dat RZG onrechtmatig heeft 
gehandeld. De kernoverweging van de Hoge Raad luidt als 
volgt:

“(3.4.4) De omstandigheid dat RZG, hoewel de richtlijn haar daartoe 
naar ’s Hofs oordeel niet verplichtte, toch heeft gekozen voor een 
aanbestedingsprocedure, bracht mee dat zij gehouden was zich te 
gedragen overeenkomstig de in de precontractuele fase geldende 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, hetgeen bij een aanbeste-
ding als de onderhavige betekent dat zij gehouden was de verschil-
lende (potentiële) aanbieders gelijk te behandelen. Het oordeel van 
het Hof dat het gelijkheidsbeginsel in dit geval voor RZG gold is dan 
ook juist.”

De hantering van de Hoge Raad van de woorden ‘bij een 
aanbesteding als de onderhavige’ en ‘in dit geval’ hebben 
in de literatuur en de jurisprudentie voor veel discussie 
gezorgd. Volgt uit het arrest dat op alle aanbestedingen, 
ook private aanbestedingen, de aanbestedingsbeginselen 
van toepassing zijn of is de werkingssfeer van die beginselen 
beperkt tot overheidsaanbestedingen? RZG was immers 
wel een aanbestedende dienst, alleen hoefde deze opdracht 
niet Europees aanbesteed te worden vanwege de geringe 
waarde. Hoewel de Hoge Raad niet ondubbelzinnig heeft 
bepaald dat ook voor private partijen het gelijkheidsbegin-
sel en het transparantiebeginsel toepasselijk zijn, werd die 
opvatting zowel in de literatuur als in de lagere rechtspraak 
langzaam maar zeker overgenomen. Een paar voorbeelden.

De Rechtbank Amsterdam oordeelde in haar vonnis d.d. 
23 april 2008:9 

“Bij de beoordeling van dit geschil is van belang dat BAM vrijwillig 
heeft gekozen voor het houden van een aanbesteding en dat BAM 
als grote professionele aannemer ermee bekend is, althans moet 
worden geacht bekend te zijn met de gerechtvaardigde verwachtin-
gen die door het houden van een aanbesteding als de onderhavige 
bij de aanbieders worden gewekt. In de onderhavige aanbesteding 
hebben de aanbieders erop mogen rekenen dat bij de aanbesteding 
het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel door BAM in 
acht zou worden genomen. Partijen dienen zich immers tegenover 
elkaar te gedragen overeenkomstig de in de precontractuele fase 
geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in de onder-
havige aanbesteding betekent dat voor BAM dat zij de verschillende 
aanbieders gelijk dient te behandelen en om de aanbesteding trans-
parant te doen verlopen.”

De Rechtbank ’s-Gravenhage gaat nog een paar stappen 
verder10 en schroomt niet om zonder enige steekhoudende 
motivering twee arresten van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen (Succhi di Frutta en 

9 Rechtbank Amsterdam 23 april 2008, BR 2008, 192.
10 Rechtbank ’s-Gravenhage 3 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY0155.
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Pressetext)11 ter zake van de onmogelijkheid voor overheids-
aanbesteders om wezenlijke wijzigingen aan te brengen in 
een aanbestede overheidsopdracht naar analogie toe te 
passen op een zuiver private aanbesteding. De Rechtbank 
Leeuwarden12 tenslotte acht de aanbestedingsbeginselen 
volledig toepasselijk op een private aanbesteding door een 
kerkgenootschap: 

“Wel brengt de keuze van het Kerkgenootschap voor een aanbeste-
dingsprocedure mee dat zij was gehouden zich te gedragen over-
eenkomstig de in de precontractuele fase geldende maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid. Die maatstaven houden in elk geval 
in de eerbiediging van de fundamentele beginselen van het aanbe-
stedingsrecht, te weten het gelijkheidsbeginsel en in het verlengde 
daarvan het transparantiebeginsel. Die beginselen vormen immers 
de grondregels voor het voeren van een aanbestedingsprocedure.”

Kort na het arrest RZG/ComforMed is er voor de aan-
bestedingspraktijk een interessante procedure gestart 
naar aanleiding van een onderhandse aanbesteding 
georganiseerd door KLM. Uiteindelijk heeft dit op 3 mei 
2013 tot het arrest van de Hoge Raad geleid.

kLM/CCC

CCC verricht sinds 1996 schoonmaakwerkzaamheden voor 
KLM in KLM-vliegtuigen. Op 13 juni 2005 besluit KLM 
om een onderhandse aanbestedingsprocedure (Request For 
Quotation) uit te schrijven. CCC wordt uitgenodigd met 
nog twee andere schoonmaakbedrijven. KLM heeft in de 
RFQ de volgende voorbehouden gemaakt:

“You are hereby advised that KLM is not committed to any course of 
action as a result of its issuance of this Request For Quotation and/or 
its receipt of a proposal from you or other firms in response to it. In 
particular, you should note that KLM might:

- reject any proposal that does not conform to instructions and speci-
fications that are issued herein;
- not accept proposals after the stated submission deadline;
- reject all proposals, if it so decides;
- negotiate with one or more firms;
- award bid to one or more firms;
- award only a portion of the bid;
- make no award.
(...)

The supplier also acknowledges that during the RFQ process KLM 
may, at any time:
- Enter into and conclude negotiations with any other supplier for the 
supply of all or part of KLM's requirements.
- Terminate the RFQ process with respect to any or all of KLM's requi-
rements.
- Terminate the RFQ process with and/or further participation by, the 
supplier.

11 C-496/99 en C-454/06.
12 Rechtbank Leeuwarden 3 oktober 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BX9015.

- Reject at its sole discretion all or part of any RFQ response submit-
ted by the supplier.
- Depart from or modify the proposed framework and/or any other 
procedures in relation to the RFQ.”

Er worden drie offertes ingediend. CCC dient de laagste 
prijs in. KLM geeft de drie partijen de mogelijkheid om hun 
offerte aan te passen. Na deze tweede ronde is CCC nog 
steeds de laagste. Zonder dat CCC daarvan op de hoogte 
wordt gesteld, krijgt een van de andere deelnemers, Asito, 
de mogelijkheid om haar offerte aan te passen. Asito maakt 
van die gelegenheid gebruik en uiteindelijk gunt KLM het 
contract aan Asito. CCC maakt hiertegen bezwaar, echter 
tevergeefs. KLM doet CCC nog een voorstel dat CCC een 
kleine opdracht gegund krijgt als zij afstand doet van alle 
vorderingen in het kader van de RFQ. Dat verwerpt CCC 
en zij start een procedure bij de Rechtbank Amsterdam met 
als voornaamste vordering een verklaring voor recht dat 
KLM in strijd heeft gehandeld met de in de precontractue-
le fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 
meer in het bijzonder met het gelijkheids- en/of transpa-

rantiebeginsel. Voorts vordert CCC vergoeding van schade. 
Indien KLM een overheidsaanbesteder zou zijn geweest 
was haar handelen als onrechtmatig gekwalificeerd, omdat 
het geven van een extra mogelijkheid aan een van de 
deelnemers om zijn inschrijving nogmaals aan te passen 
faliekant in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. KLM is 
echter, anders dan RZG, een private onderneming.

De rechtbank13 overweegt dat het aanbesteding betreft 
tussen private partijen. De rechtbank overweegt: 

“De Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse wet- en 
regelgeving op dat gebied zijn echter niet op die aanbesteding van 
toepassing, omdat de KLM – kort gezegd – geen overheidsorgaan 
of publiekrechtelijke instelling is. Toetsing aan die regels is dan ook 
niet aan de orde. Doordat partijen deze aanbestedingsprocedure 
zijn gaan volgen, is tussen hen wel een bijzondere, precontractuele, 
rechtsverhouding ontstaan die wordt beheerst door de eisen van 
redelijkheid en billijkheid. Die eisen kunnen meebrengen dat de 
aanbestedende partij de verschillende aanbieders gelijk moet be-
handelen en de aanbieders ook informatie moet geven die nodig is 
om naleving van het gelijkheidsbeginsel te controleren en een deug-
delijke aanbieding te kunnen doen.”

De rechtbank komt tot het oordeel dat in de RFQ 
hoofdzakelijk eisen worden gesteld aan de inschrijvers en 

13 Rechtbank Amsterdam 6 mei 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BI4270.

De (precontractuele) contractsvrijheid bij 
 overheidsaanbestedingen is verworden tot een 

strak keurslijf met het gelijkheids- en het 
 transparantiebeginsel als basis.

TransparanTie over ongelijkheiD, ofwel privaTe aanbesTeDers genieTen conTracTsvrijheiD

TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK   NUMMER 7, OKTOBER 2013 / SDU UITGEVERS 31



dat KLM aan geen gedragslijn gebonden is met betrekking 
tot de aanbesteding. De rechtbank overweegt: 

“Daarbij behoudt KLM zich uitdrukkelijk het recht voor om ‘at any 
time’ met een partij in onderhandeling te treden en om af te wijken 
van ‘the proposed framework and/or other procedures in relation to 
the RFQ’. Daaruit volgt dat KLM zich volledige vrijheid van handelen 
voorbehield, ook wanneer dat tot ongelijke behandeling van de 
inschrijvers zou leiden, bijvoorbeeld door met slechts één partij te 
gaan onderhandelen.”

De rechtbank concludeert dat op grond van de RFQ de 
KLM niet gebonden was aan het gelijkheidsbeginsel of het 
(daarmee hangende) transparantiebeginsel. De vordering 
wordt afgewezen.

CCC stelt hoger beroep in bij het Hof Amsterdam. Op 
20 september 201114 wijst het hof arrest en vernietigt 
het vonnis van de rechtbank. Ook het hof meent dat op 
de aanbesteding de Europese en Nederlandse wet- en 
regelgeving met betrekking tot de overheidsaanbestedingen 
niet toepasselijk is. Het hof overweegt echter: 

“Wel brengt de keuze van KLM voor een aanbestedingsprocedure 
mee dat zij was gehouden zich te gedragen overeenkomstig de in de 
precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid. Die maatstaven houden in elk geval in de eerbiediging van 
de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht, te weten 
het gelijkheidsbeginsel en in het verlengde daarvan het transparan-
tiebeginsel. Die beginselen vormen immers de grondregels voor het 
voeren van een aanbestedingsprocedure. Die regels waken er onder 
meer tegen dat de private aanbesteder de inschrijvingen, waarvoor 
veelal aanzienlijke kosten zijn gemaakt, louter gebruikt als pressie-
middel jegens de partij die zij bij voorbaat heeft uitverkozen als toe-
komstige contractpartij. De toegelaten inschrijvers, waaronder CCC, 
mochten dan ook vooraf redelijkerwijs de verwachting hebben dat 
KLM als private aanbesteder die beginselen in acht zou nemen. Dat 
het gaat om professionele partijen doet daaraan niet af. Integendeel, 
professionele partijen zullen bekend zijn met de grondregels van de 
aanbestedingsprocedure en de verwachting hebben dat die grond-
regels worden nageleefd.”

Het hof kiest een andere insteek dan de rechtbank. De 
hiervoor geciteerde vrijheid van handelen die KLM zich in 
de RFQ had voorbehouden, leidt er niet toe dat KLM de 
fundamentele beginselen van gelijkheid en transparantie 
zou mogen negeren. 

“Er is geen reden om aan te nemen dat de gemaakte voorbehouden 
niet ook met inachtneming van die fundamentele beginselen kon-
den worden uitgeoefend, in die zin dat KLM binnen de door haar ge-
geven grenzen mocht afwijken van de voorgenomen procedure, mits 
transparant en onder eerbieding van een gelijke behandeling van de 
inschrijvers. Dat is in dit geval ook gebeurd met betrekking tot het 
verschuiven van de sluitingsdatum voor het indienen van de offertes, 

14 Hof Amsterdam 20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2001:BT1963.

de proefschoonmaak en het toestaan van aanpassingen van de offer-
tes. In de bepalingen is ook niet met zoveel woorden afstand geno-
men van de werking van de beginselen. Had KLM een zover gaande 
ongebondenheid op het oog gehad dat zij die beginselen niet zou 
behoeven te eerbiedigen, dan had het op haar weg gelegen om die 
potentiële inschrijvers daarvoor uitdrukkelijk te waarschuwen, gelet 
op de door haar gekozen wijze van selectie van haar toekomstige 
contractpartij, het fundamentele karakter van die beginselen en de 
verwachting die de potentiële inschrijvers daarom mochten hebben 
over de inachtneming daarvan.”

Het hof oordeelt dat het alsnog toestaan aan een van de 
andere deelnemers om haar inschrijving aan te passen in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel, omdat de KLM in de 
RFQ niet expliciet had gewaarschuwd dat zij van dat ge-
lijkheidsbeginsel zou kunnen afwijken. 

KLM stelt cassatieberoep in en de Hoge Raad casseert. De 
Hoge Raad volgt de rechtbank en het hof in hun oordeel dat 
op een private aanbesteding de Europese en Nederlandse 
regelgeving met betrekking tot overheidsaanbestedingen 
niet van toepassing is. Daarover kan geen misverstand 
meer bestaan. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat de 
beginselen van gelijkheid en transparantie niet per definitie 
toepasselijk zijn op een private aanbesteding. Dat is in 
het concrete geval afhankelijk van de aanbestedingsvoor-
waarden van de aanbesteder en de verwachtingen die de 
aanbesteder over de toepasselijkheid van de beginselen 
heeft gewekt (zie r.o. 3.4). De Hoge Raad overweegt 
vervolgens in r.o. 3.6 dat als uitgangspunt de contracts-
vrijheid van private partijen heeft te gelden. De contracts-
vrijheid geeft private aanbesteders zelfs de bevoegdheid 
om de toepasselijkheid van de beginselen uit te sluiten. De 
uitsluiting van de beginselen vindt haar begrenzing in de 
redelijkheid en billijkheid in gevolge artikel 6:248 BW. 

“Dit laat onverlet dat een beroep op een zodanige uitsluiting in ver-
band met de bijzondere omstandigheden van het betrokken geval 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan 
zijn.” 

De Hoge Raad is van oordeel dat uit de RFQ volgt – 
hoewel niet expliciet vermeld – dat KLM in beginsel alle 
vrijheid van handelen heeft voorbehouden. De Hoge Raad 
overweegt onder r.o. 3.7: 

“Indien het hof tot uitdrukking heeft willen brengen dat de door par-
tijen overeengekomen aanbestedingsvoorwaarden de toepasselijk-
heid van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel niet 
uitsluiten, is dat oordeel onbegrijpelijk. Hoewel die voorwaarden niet 
expliciet melding maken van het gelijkheidsbeginsel en het transpa-
rantiebeginsel, laten zij KLM in beginsel alle vrijheid van handelen, en 
staan zij haar in het bijzonder toe om tijdens het aanbestedingspro-
ces onderhandelingen aan te gaan en een overeenkomst te sluiten 
met een andere inschrijver of een niet bij de inschrijving betrokken 
partij. Een dergelijke handelwijze is onverenigbaar met het gelijk-
heidsbeginsel en, indien zij plaatsvindt buiten medeweten van de 
(potentiële) aanbieders, met het transparantiebeginsel.”
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Door dit arrest van de Hoge Raad lijkt de geest weer in 
de fles. Voor private aanbesteders geldt het primaat van 
de contractsvrijheid. Zij kunnen en mogen hun vrijheid 
benutten en daarbij overeenkomen om inbreuk te maken 
op voornoemde beginselen. Daarbij past de kanttekening 
dat private aanbesteders er verstandig aan doen om de 
vrijheid die ze willen ook duidelijk in de aanbestedings-
voorwaarden te formuleren. Immers in het geval dat een 
private aanbesteder helemaal niets bedingt, kan het zo 
zijn, gelet op r.o. 3.4, dat de verwachtingen die dat wekt 
bij de deelnemers juist wel tot toepasselijkheid van het 
gelijkheids- of transparantiebeginsel in dat specifieke geval 
kan leiden. Immers de Hoge Raad heeft niet overwogen 
dat de beginselen op een private aanbesteding nooit 
toepasselijk zijn. Daarover zou nog wel eens wat nadere 
jurisprudentie kunnen ontstaan.

De zwaluw maakt onmiddellijk zomer

Binnen twee maanden na het arrest van de Hoge Raad 
volgt het Hof Arnhem-Leeuwarden de opvatting van Hoge 
Raad en vernietigt op 2 juli 2013 het vonnis van de Voor-
zieningenrechter Leeuwarden.15 Voor de restauratie van 
het monumentale hek van de Agneskerk te Goutum was 
namens het kerkgenootschap een private aanbestedings-
procedure gehanteerd. Aan drie smederijen is een bestek 
toegezonden met tekeningen. Er was geen gunningscri-
terium bekendgemaakt. De drie smederijen hebben een 
inschrijving ingediend. Uiteindelijk besluit de stichting die 
voor het kerkgenootschap de aanbesteding organiseert 
om niet aan de laagste inschrijver te gunnen, maar aan de 
opvolgende, gelet op de eerdere positieve ervaring met dat 
bedrijf bij de restauratie van het hek bij een andere kerk. 
De laagste inschrijver vordert bij de Voorzieningenrech-
ter Leeuwarden een verbod om het werk aan winnende 
smederij te gunnen. De voorzieningenrechter16 honoreert 
die vordering op grond van de redenering dat de in de pre-
contractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid eerbiediging van de fundamentele beginselen van 
aanbestedingsrecht, te weten het gelijkheidsbeginsel en in 
het verlengde daarvan het transparantiebeginsel, met zich 
meebrengen. De voorzieningenrechter beroept zich daarbij 
op het arrest van het Hof Amsterdam van 20 september 
2011. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter noopt 
het transparantiebeginsel tot een bekendmaking vooraf 
van de gekozen gunningscriteria, zodat objectieve toetsing 
mogelijk is.

Het kerkgenootschap stelt succesvol hoger beroep in. Het 
Hof Arnhem-Leeuwarden neemt als uitgangspunt dat het 
een onverplichte private aanbesteding betreft waarop noch 
de Europese noch Nederlandse wetgeving met betrekking 
tot overheidsaanbestedingen van toepassing is. Subtiel, 
maar in heldere taal overweegt het hof: 

15 Hof Arnhem-Leeuwarden 2 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4715.
16 Rechtbank Leeuwarden 3 oktober 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BX9015.

“De vele uitspraken van nationale en Europese rechters die beide 
partijen in hun memories hebben aangehaald en die wel betrek-
king hebben op overheidsaanbestedingen, zijn dan ook maar van 
zeer betrekkelijke waarde voor de oplossing van dit geschil. Daarbij 
komt nog dat het arrest van het Hof van 20 september 2011 waarop 
geïntimeerde en in navolging van hem de voorzieningenrechter, de 
toepasselijkheid over de band van de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid van zo ongeveer alle belangrijke leerstukken van de over-
heidsaanbesteding desondanks toch van toepassing heeft geacht, 
in cassatie geen stand heeft gehouden. De voorzieningenrechter is 
zelfs nog verder gegaan dan het Hof Amsterdam en heeft aangeno-
men dat op iedere private aanbesteding de beginselen van gelijk-
heid van transparantie van toepassing zijn. Dit is evenwel niet het 
geval (zie rechtsoverweging 3.5 van het aangehaalde arrest van de 
Hoge Raad.)” 

In het arrest geeft het hof vervolgens ook enkele nuttige 
overwegingen voor private aanbesteders in het geval zij 
aanbestedingsvoorwaarden toepassen. Vaak worden (delen 
van ) overheidsaanbestedingsregels gebruikt. Het enkele 
feit van toepassing van regels voor overheidsaanbeste-
dingen maakt niet dat een private aanbesteder daardoor 
gebonden is aan het overheidsaanbestedingsrecht. Die 
binding moet expliciet zijn bepaald. In dit geval had het 
kerkgenootschap verlangd dat formulier (bijlage) K, als 
bedoeld in het ARW 2005, moest worden ingeleverd. Die 
voorwaarde brengt niet met zich mee dat het hele ARW 
2005, laat staan de hele regelgeving inzake overheidsaan-
bestedingen integraal van toepassing is verklaard. Het hof 
overweegt voorts dat de omvang van het kerkgenootschap 
als speler op de relevante markt geen verwachtingen op 
dit punt in het leven kan hebben geroepen. Het kerkge-
nootschap beheert hoogstens enkele kerkgebouwen. Het 

hof komt dan ook tot het oordeel dat het kerkgenoot-
schap zich niet vrijwillig aan de voor overheidsaanbeste-
dingen geldende regels heeft onderworpen noch de indruk 
heeft gewekt dat zij zulks zou doen. Tenslotte betekent het 
ontbreken van een gunningscriterium niet dat de private 
aanbesteder daardoor alleen de laagste prijs mag hanteren. 

Conclusie

De arresten RZG/ComforMed en KLM/CCC tezamen 
bieden thans voldoende duidelijkheid voor private 
aanbesteders, indien zij een aanbesteding organiseren. 
Private aanbesteders zijn niet per definitie gebonden aan 
de beginselen die het aanbestedingsrecht voor overheids-

“Het waarborgen van gelijke kansen voor de 
 verschillende aanbieders omvat immers ook het 

aan hen verschaffen van gegevens die zij nodig 
hebben om de naleving van het gelijkheidsbeginsel 

te kunnen controleren en een deugdelijke 
 (concurrerende) aanbieding te kunnen doen.”

TransparanTie over ongelijkheiD, ofwel privaTe aanbesTeDers genieTen conTracTsvrijheiD



aanbesteders kenmerken. Integendeel, de contractsvrijheid 
biedt private aanbesteders de mogelijkheid om te bedingen 
dat zij afwijken van die beginselen. Het is wel raadzaam dat 
private aanbesteders duidelijkheid geven over de omvang 
van hun vrijheid. Dat brengt mee dat het noodzakelijk is 
voor private aanbesteders om spelregels te maken voor een 
dergelijke aanbesteding en in de aanbestedingsvoorwaar-
den de gewenste afwijkingen van de aanbestedingsbegin-
selen duidelijk weer te geven. Private aanbesteders moeten 
transparant zijn over de ongelijkheid die men wil (kunnen) 

hanteren. Dat is de beste waarborg voor hun contractsvrij-
heid.17

over de auteur
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17 Met dank aan mr. R.J.J Westerdijk, mr. O.A. Sleeking en mr. M.C. Pinto voor 
hun commentaar.
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