
Aanbestedingsalert
Heraanbesteden wegens onvoldoende 
concurrentie

Significant Synergy deelt regelmatig interessante
jurisprudentie op het gebied van aanbesteden. Deze keer
een casus over heraanbesteden wegens onvoldoende
concurrentie.

Tennet heeft een Europese openbare onderhandelingsprocedure 
georganiseerd voor de uitbreiding van een hoogspanningsnetwerk. Deze is 
onderverdeeld in twee percelen. De aanbesteding kent een selectieprocedure, 
met als doel per perceel maximaal zes gegadigden uit te nodigen voor de 
inschrijvings- en onderhandelingsfase. De Combinatie heeft samen met zes 
andere geselecteerde gegadigden een uitnodiging ontvangen om een 
inschrijving in te dienen. Uiteindelijk dienen slechts twee partijen een geldige 
inschrijving in; ieder voor een van beide percelen. Een van deze partijen is De 
Combinatie. Tennet besluit de aanbesteding vervolgens stop te zetten 
vanwege een gebrek aan concurrentie.

De Combinatie maakt in een kort geding bezwaar tegen dit besluit. Zij stelt dat 
Tennet alleen tot intrekking mag overgaan als zij de opdracht niet langer wil 
uitvoeren of als zij de opdracht opnieuw aanbesteedt en daarbij de inhoud 
ervan wezenlijk  wijzigt. Zij baseert zich hierbij op het zogenaamde Croce
Amica-arrest. Tennet mag daarom de opdracht vanwege een gebrek aan 
mededinging niet ongewijzigd intrekken en heraanbesteden, zo stelt de 
Combinatie.

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Tennet mocht de aanbesteding 
na deze terug te trekken heraanbesteden, omdat niet langer sprake was van 
voldoende concurrentie. Zij hoeft de inhoud van de opdracht daarvoor niet 
wezenlijk te wijzigen. Dat de concurrentie ontbreekt moet wel concreet en 
nauwkeurig worden vastgesteld.

Juridisch gezien

(i) Een aanbestedende dienst mag een 

aanbesteding afbreken zonder dat 

daarvoor bijzondere omstandigheden 

zijn vereist. Dit volgt uit het Groce

Amica arrest.

(ii) Uit dit arrest volgt echter niet dat een 

opdracht na een intrekking van de 

aanbesteding in alle gevallen enkel 

opnieuw mag worden aanbesteed als 

de inhoud ervan wezenlijk wijzigt.

Algemeen:
De  voorzieningenrechter oordeelt dat: 
➢ Vóór de inschrijvings- en onderhandelingsfase al vast 

stond welke twee partijen een opdracht gegund 
zouden krijgen. Of beide partijen ervan op de hoogte 
waren dat zij de laatst overgebleven deelnemers 
waren, is niet doorslaggevend voor de vraag of 
sprake is van voldoende concurrentie;

➢ In dit geval was inderdaad concreet en nauwkeurig 
vastgesteld dat sprake was van onvoldoende 
concurrentie. Tennet mocht de opdracht derhalve 
ongewijzigd heraanbesteden.

In relatie tot de praktijk: 

✓ Als concreet en nauwkeurig kan worden vastgesteld dat 
een voldoende mate van concurrentie ontbreekt, kun je 
de opdracht opnieuw aanbesteden zonder dat het 
nodig is deze wezenlijk te wijzigen;

✓ Als na de selectiefase vast komt te staan welke partijen 
een opdracht gegund krijgen, kun je ervan uitgaan dat 
de concurrentie ontbreekt. Dit zal het geval zijn als voor 
de opdracht slechts een inschrijving is ontvangen;

✓ Wees alert en overweeg in dat geval een 
heraanbesteding!
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