
JAAN 2016/143  

Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 13-04-2016, C/09/505366, 

ECLI:NL:RBDHA:2016:5098Onvoldoende belang bij vordering 

Publicatie JAAN 2016 afl. 5 

Publicatiedatum 25 augustus 2016 

College Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 

Uitspraakdatum 13 april 2016 

Rolnummer 
C/09/505366 

LJN  ECLI:NL:RBDHA:2016:5098 

Rechter(s) mr. Hage  

Partijen 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Compass Group Nederland B.V.,  

gevestigd te Amsterdam,  

eiseres,  

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam,  

tegen:  

de publiekrechtelijke rechtspersoon  

de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Infrastructuur en Milieu),  

zetelend te Den Haag,  

gedaagde,  

advocaat mr. A.L.M. de Graaf te Den Haag,  

waarin zich heeft gevoegd:  

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

V’Business B.V.,  

gevestigd te Schijndel,  

advocaat mr. G.T.J. Hoff te Haarlem.  

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Compass’, ‘de Staat’ en 

‘Vitam’.  

Noot mr. J.W. Fanoy en mr. D.B. Tanja 

Trefwoorden Onvoldoende belang bij vordering,  

Regelgeving BW - 3:303  

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:5098


Samenvatting 

Op 20 oktober 2015 heeft de Staat aangekondigd voornemens te zijn een Europese openbare 

aanbestedingsprocedure te voeren voor het verzorgen van cateringdiensten voor de Belastingdienst. 

Op 5 november 2015 heeft de Staat een rectificatie van de aankondiging gepubliceerd, waarmee een 

geschiktheidseis is geschrapt en de planning van het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure 

is aangepast. Op 16 november wordt in de Nota van Inlichtingen een vraag beantwoord over een 

kwaliteitseis. Zes partijen hebben een inschrijving ingediend. Compass Group Nederland B.V. 

(Compass) is als vijfde geëindigd. 

Compass vordert de Staat te gebieden de aanbestedingsprocedure in te trekken, althans te gebieden 

daar geen (verdere) uitvoering aan te geven en voert daartoe aan dat de opdracht door het 

schrappen van een geschiktheidseis wezenlijk is gewijzigd. Door onvoldoende transparante 

communicatie hierover en over de gestelde wijziging van de kwaliteitseis konden potentiele 

gegadigden hun keuze om niet mee te doen niet in heroverweging nemen. 

Art. 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW) vereist een voldoende belang om een rechtsvordering te 

rechtvaardigen. Van een dergelijk belang is bij Compass geen sprake. De vraag of mogelijkerwijs 

nieuwe gegadigden wel een belang hebben bij heraanbesteding doet niet ter zake. 

Compass heeft haar vijfde positie op zichzelf niet ter discussie gesteld. Gelet hierop valt niet in te 

zien dat het opnieuw starten van de aanbestedingsprocedure tot een voor Compass gunstigere 

positie zal leiden. De vorderingen van Compass worden afgewezen. 

Uitspraak 

1 De procedure  

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- de dagvaarding met producties; 

- de door de Staat overgelegde conclusie van antwoord en producties; 

- de incidentele conclusie tot voeging met producties; 

- de bij de mondelinge behandeling door Compass overgelegde pleitnotitie. 

1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 30 maart 2016. Ter zitting is vonnis 

bepaald op heden. 

2 Het incident tot voeging  

2.1. Vitam heeft gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van de Staat. Ter zitting hebben 

Compass en de Staat verklaard geen bezwaar te hebben tegen de voeging. Vitam is vervolgens 

toegelaten als gevoegde partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende 

belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de gevorderde voeging in de weg staat 

aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen. 



3 De feiten  

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende 

uitgegaan. 

3.1. Op 20 oktober 2015 heeft de Staat aangekondigd voornemens te zijn een Europese openbare 

aanbestedingsprocedure te voeren voor het verzorgen van cateringdiensten voor de Belastingdienst. 

In Bijlage 1 van het Inschrijvings- en beoordelingsdocument voor die opdracht staat onder meer 

vermeld: 

“5.5 ISO 9001-2008  

Opdrachtnemer dient over een kwaliteitscertificaat ISO 9001-2008 of gelijkwaardig te beschikken, dat 

is afgegeven door een instantie die voldoet aan de Europese normenreeks EN 45000.  

Onder gelijkwaardig wordt verstaan het voldoen aan de volgende kenmerken:  

(...)”  

3.2. Op 5 november 2015 heeft de Staat een rectificatie van de aankondiging gepubliceerd, waarmee 

een geschiktheidseis is geschrapt en de planning van het verdere verloop van de 

aanbestedingsprocedure is aangepast. In de geschrapte geschiktheidseis werd gevraagd om 

opgedane ervaring met het dagelijks verzorgen van de lunchvoorziening voor een bepaald aantal 

mensen. 

3.3. In de Nota van Inlichtingen van 16 november 2015 wordt onder nummer 157 de volgende vraag 

gesteld over eis 5.5 in Bijlage I van het Programma van Eisen: 

“Is het voor bovenstaande eis in het PVE voldoende om een gelijkwaardig systeem aan te tonen of 

dient dit getoetst te zijn door een instantie die voldoet aan de Europese normenreeks EN 45000? Kan 

dit conform eis 5.6 ISO 14001 ook aangetoond worden door een kwaliteitsmanagementsysteem aan 

te tonen dat voldoet aan de gestelde kenmerken bij onderdeel 5.5?”  

3.4. Het antwoord op die vraag van de aanbestedende dienst luidt: 

“Een gelijkwaardig systeem dient te voldoen aan de gestelde kenmerken onder paragraaf 5.5. Het is 

de verantwoordelijkheid van Inschrijver om aan te tonen dat het gehanteerde 

kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde kenmerken.”  

3.5. Op 21 december 2015 hebben zes partijen een inschrijving ingediend, waaronder Compass en 

Vitam. 

3.6. Bij brief van 26 januari 2016 heeft de Staat aan Compass bericht dat hij de opdracht heeft 

gegund aan Vitam en dat Compass als vijfde is geëindigd in de rangorde van economisch meest 

voordelige inschrijvingen. 

4 Het geschil  

4.1. Compass vordert – zakelijk weergegeven – de Staat te gebieden de aanbestedingsprocedure in te 

trekken, althans te gebieden daar geen (verdere) uitvoering aan te geven. 



4.2. Daartoe voert Compass – samengevat – het volgende aan. De Staat heeft een geschiktheidseis 

geschrapt. Het schrappen van een geschiktheidseis heeft tot doel de kring van gegadigden te 

vergroten en dat is per definitie een wezenlijke wijziging van de opdracht. Deze nieuwe opdracht 

moet dan ook opnieuw worden aanbesteed conform de regels die daarvoor gelden en kan niet 

aanvangen met een rectificatie van een eerder gedane aankondiging. Door de rectificatie van de 

aankondiging is de lopende aanbestedingsprocedure voortgezet. Hiermee handelt de Staat 

onrechtmatig. De wijziging is niet transparant gecommuniceerd met potentiële gegadigden. 

Vervolgens heeft de Staat een kwaliteitseis wezenlijk gewijzigd zonder de markt daarover te 

informeren. Potentiële gegadigden konden hun keuze om niet mee te doen dus niet in 

heroverweging nemen, zodat met de gevolgde procedure de gelijke behandeling niet is geborgd. 

4.3. De Staat en Vitam voeren gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden 

besproken. 

5 De beoordeling van het geschil  

5.1. De Staat heeft onder meer verweer gevoerd met de stelling dat Compass geen belang heeft bij 

haar vordering. Dat verweer slaagt. Artikel 3:303 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vereist een 

voldoende belang om een rechtsvordering te rechtvaardigen. In de visie van Compass zullen zich 

indien de Staat een nieuwe aanbestedingsprocedure start – zoals Compass beoogt – mogelijkerwijs 

nieuwe gegadigden voor de opdracht melden. Nu geen sprake is van een collectieve actie in de zin 

van artikel 3:305a BW doet het antwoord op de vraag of anderen belang hebben bij een 

heraanbesteding evenwel niet ter zake, maar enkel het antwoord op de vraag of Compass zelf daar 

belang bij heeft. 

5.2. Compass is als vijfde geëindigd in de aanbestedingsprocedure. Die positie heeft zij op zichzelf 

niet ter discussie gesteld, net zomin als de gunningscriteria en beoordeling die tot die positie hebben 

geleid. Gelet hierop valt niet in te zien dat het opnieuw starten van de aanbestedingsprocedure – 

hetgeen Compass beoogt – tot een voor Compass gunstigere positie zal leiden. Het voorgaande leidt 

tot de conclusie dat de vordering zal worden afgewezen. 

5.3. Compass zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit 

geding. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor 

deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 

2011/237). 

6 De beslissing  

De voorzieningenrechter: 

6.1. wijst het gevorderde af; 

6.2. veroordeelt Compass in de kosten van dit geding, tot dusver aan de zijde van de Staat en van 

Vitam telkens begroot op € 1.435,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 619,-- aan 

griffierecht; 



6.3. bepaalt dat de verschuldigde proceskosten dienen te worden voldaan binnen veertien dagen 

nadat dit vonnis is uitgesproken en dat - bij gebreke daarvan - daarover de wettelijke rente 

verschuldigd is; 

6.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 

Noot 

Het belang van artikel 3:303 BW in aanbestedingszaken 

Het ‘geen belang verweer’ is een terugkerend punt van discussie in zaken over 

aanbestedingsprocedures, zo blijkt ook uit deze zaak. Niet zelden wordt dit verweer door 

aanbestedende diensten ingeroepen tegen partijen, die zich (al dan niet) op een aanbesteding 

hebben ingeschreven, en – achteraf – de handelswijze van de aanbestedende dienst ter discussie 

stellen. 

 Veelal zien deze zaken op de situatie dat een partij niet op een aanbesteding heeft ingeschreven of 

een ongeldige inschrijving heeft gedaan. [noot:1] Aangezien dit niet noodzakelijkerwijs tot gevolg 

heeft dat een partij niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens een gebrek aan belang, 

[noot:2] wordt aan de hand van de aard van het bezwaar en de vermeende schending van het 

aanbestedingsrecht bepaald of een partij een aantoonbaar rechtens te respecteren belang bij haar 

vordering heeft.  

Daarbij wordt in het algemeen (alsook in onderhavige zaak) de norm uit art. 3:303 BW als 

toetsingskader gehanteerd: ‘zonder voldoende belang komt niemand aan een rechtsvordering toe’. 

De gedachte achter deze bepaling is dat de rechter niet zou moeten worden belast met ‘nodeloze’ 

geschillen. [noot:3] Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het materiële belang dat 

het onderwerp van de vordering vormt, en het processuele belang van een partij bij de vordering. 

[noot:4] Art. 3:303 BW ziet enkel op het processuele belang bij een vordering. [noot:5]   

In art. 3:305a BW is daarnaast een regeling opgenomen voor een collectief actierecht. Ingevolge deze 

bepaling kan een stichting of vereniging een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van 

gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten 

behartigt. Nu in onderhavige zaak geen sprake is van een collectieve actie in de zin van art. 3:305a 

BW, gaat de voorzieningenrechter begrijpelijk enkel in op de vraag of Compass zelf een belang bij 

haar vordering heeft.  

Gelet op de aanbestedingsrechtelijke context dient tevens te worden gekeken hoe art. 3:303 BW zich 

verhoudt tot de Rechtsbeschermingsrichtlijn. [noot:6] Uit art. 1 volgt dat de lidstaten moeten 

waarborgen dat op doeltreffende wijze maatregelen kunnen worden genomen tegen besluiten van 

aanbestedende diensten die onverenigbaar zijn met het Unierecht. [noot:7] Tevens volgt uit lid 3 van 

dit artikel dat een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning van een bepaalde opdracht en 

die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden geschaad, zich tot de rechter moet kunnen 

wenden. [noot:8] Daarbij zij opgemerkt dat het gaat om minimumvoorwaarden. [noot:9] Het staat de 

lidstaten dan ook vrij om een ruimer toepassingsbereik aan de toegang tot de rechter toe te kennen. 

De voorwaarde van een verband tussen de beweerde inbreuk en het geschonden belang is 

(vooralsnog) niet expliciet opgenomen in art. 3:303 BW. 
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In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de vraag hoe dit belangvereiste nu dient te worden 

uitgelegd. Enerzijds wordt de stelling ingenomen dat een verband tussen de vermeende schending 

van de aanbestedingsregels en de vordering(en) buiten beschouwing kan worden gelaten. [noot:10] 

Gelet op het gegeven dat een gebrek aan belang (in de zin van art. 3:303 BW) in het algemeen 

terughoudend dient te worden toegepast, mogen hieraan dus niet te hoge eisen worden gesteld. 

[noot:11] In dat kader is betoogd dat een inschrijver, die een heraanbesteding bepleit, te allen tijde 

de mogelijkheid dient te hebben om in rechte een vermeende onrechtmatigheid in een 

aanbestedingsprocedure aan de kaak te stellen. Zijn belang zou zijn gelegen in de hernieuwde kans 

op de opdracht. Een ander oordeel zou er bovendien toe leiden dat de mogelijkheid wordt ontnomen 

een onregelmatigheid aan de zijde van de aanbestedende dienst aan de orde te stellen. [noot:12] 

Deze laatste stelling wordt in de literatuur ook genuanceerd. [noot:13] Voor zover hierbij al sprake 

zou kunnen zijn van een belang, dan zou het gaan om een indirect belang. Het werkelijke belang van 

een inschrijver zou zijn gelegen in de eerlijke kans op het verwerven van een opdracht. Bekeken 

dient te worden of de inschrijver door de vermeende schending direct in zijn belang wordt geraakt 

en of aldus sprake is van een voldoende verband (causaliteitsvereiste). [noot:14]   

In onderhavige zaak ontbreekt volgens de voorzieningenrechter het belang bij de vordering tot 

heraanbesteding. Deze vordering wordt dan ook afgewezen. Los van de vraag of de uitkomst 

rechtens juist is, is ons inziens in ieder geval de weg er naar toe verkeerd. De voorzieningenrechter 

overweegt namelijk dat Compass in de aanbestedingsprocedure als vijfde is geëindigd en deze 

positie, noch de gunningscriteria en de beoordeling daarvan, ter discussie heeft gesteld. Gelet hierop 

valt volgens de voorzieningenrechter niet in te zien dat een nieuwe aanbestedingsprocedure tot een 

gunstigere positie voor Compass zal leiden en om die reden ontbreekt een belang aan de zijde van 

Compass om te komen tot een toewijzing van de vorderingen. Deze redenering van de 

voorzieningenrechter is incorrect of op zijn minst onbegrijpelijk. Een heraanbesteding creëert immers 

een geheel nieuwe ronde, met de daarbij behorende nieuwe kansen. Zodoende kan niet op 

voorhand, zoals de voorzieningenrechter lijkt te doen, worden uitgesloten dat een nieuwe 

aanbestedingsprocedure tot een andere uitkomst zal leiden met mogelijk een gunstigere positie voor 

Compass. In ieder geval bevat het vonnis geen redenen om hier anders over te denken.  

Dat neemt echter niet weg dat terecht de vraag kan worden gesteld of Compass in deze zaak een 

dergelijk recht uiteindelijk toekomt en dus of de uitkomst van het geschil (ongeacht de route er naar 

toe) wel juist is. In dat opzicht delen wij de stelling dat bij de toepassing van het belangvereiste wel 

degelijk relevant is of enig verband bestaat tussen de vermeende schending en het betrokken belang. 

Als we kijken naar de onderbouwing van de vordering door Compass (wezenlijke wijziging door 

schrappen geschiktheidseis), dan kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het bestaan van enig 

verband. Het is immers niet waarschijnlijk dat de inschrijving van Compass is beïnvloed door het 

schrappen van de geschiktheidseis en ook heeft Compass niet reeds bij publicatie van de 

aankondiging door de geschiktheidseis haar interesse verloren in de aanbesteding. Ten overvloede 

zou haar mogelijk in dat kader nog worden verweten dat zij hierover niet eerder heeft geklaagd 

(Grossman-verweer). Het vonnis is zeer summier, maar in ieder geval blijkt daaruit niet op welke 

wijze Compass door de vermeende onrechtmatigheid geen eerlijke kans heeft gehad op het 

verkrijgen van de opdracht. Mogelijk heeft de voorzieningenrechter deze beoordeling wel degelijk 
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gemaakt, maar dan was het voor de rechtspleging wel beter geweest om dit ook duidelijk te maken 

in het vonnis. 

Conclusie 

Het belang van art. 3:303 BW in aanbestedingszaken blijft actueel. Waar enerzijds niet in algemene 

zin kan worden aangenomen dat een partij die zich niet op een aanbesteding heeft ingeschreven een 

gang naar de rechter kan worden ontzegd, geldt anderzijds niet dat voor een inschrijver die een 

geldige inschrijving heeft gedaan deze weg automatisch openstaat. Het enkel roepen dat een 

heraanbesteding tot een andere uitkomst zal leiden, is in ieder geval niet (altijd) voldoende. Derhalve 

lijkt toch te worden aangenomen dat enig verband tussen de vermeende schending en het betrokken 

belang vereist is, hoe summier mogelijk ook. 

mr. J.W. Fanoy en mr. D.B. Tanja, Advocaat bij BarentsKrans N.V. 
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