
Inleiding  

1. Is de verlenging van de looptijd van een raamovereenkomst een wezenlijke wijziging? 
Moet daarvoor een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gehouden?  

2. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de verlenging 
van de looptijd van een raamovereenkomst inderdaad een wezenlijke wijziging is.1 De 
looptijd is namelijk een essentieel kenmerk van een raamovereenkomst dat mede de waarde 
van de raamovereenkomst bepaalt. Daarom moet een nieuwe aanbestedingsprocedure 
worden gehouden om de looptijd te kunnen verlengen.  

Wat vooraf ging 

3. Eind 2013 startte ProRail onder de oude Aanbestedingswet 2012 een Europese niet-
openbare aanbestedingsprocedure. Het doel was het sluiten van een raamovereenkomst 
met maximaal vijf ondernemingen die het recht hebben om gedurende vier jaar middels 
minitenders mee te dingen naar opdrachten voor het ontwerp en de realisatie van 
onderdoorgangen onder het spoor.  

4. In de aanbestedingsstukken, waaronder de nota van inlichtingen, gaf ProRail 
(samengevat) de volgende informatie over de opdracht: 
- de looptijd van de raamovereenkomst is vier jaar; 
- in de overeenkomst is geen verlengingsoptie opgenomen; 
- ProRail geeft geen garantie over het aantal projecten dat binnen de raamovereenkomst 
wordt aanbesteed of over de omzet; 
- in beginsel worden alle onderdoorgangen middels de raamovereenkomst gegund, tenzij dat 
aantoonbaar niet kan of onwenselijk is; 
- uit historische cijfers bleek dat er in voorgaande jaren gemiddeld vijf à zes 
onderdoorgangen zijn gerealiseerd; 
- de projectenstroom is afhankelijk van vele aspecten, maar er zou zicht zijn op ca. twintig 
projecten met ca. 160 miljoen euro omzet.  

5. Eind 2014 werd de opdracht voorlopig gegund aan vijf ondernemers. Eiseres hoort daar 
niet bij. De raamovereenkomsten zijn definitief gesloten in april 2015 en loopt dus tot en met 
maart 2019.  

6. Op 16 juni 2017 publiceerde ProRail een ‘Aankondiging van vrijwillige transparantie 
vooraf’. ProRail kondigde aan de looptijd van de raamovereenkomst met één jaar te 
verlengen. Volgens ProRail ligt het aantal onder de raamovereenkomst te gunnen projecten 
daardoor dichter bij het op basis van historische cijfers te verwachten aantal projecten. 
ProRail stelt dat er geen sprake is van een wezenlijke wijziging (ex. artikel 3.80d jo. 2.163g 
Aanbestedingswet (Aw)).  

7. Een klacht van eiseres tegen de verlenging bij het klachtenmeldpunt van ProRail is 
ongegrond verklaard. In augustus 2017 dagvaardde eiseres ProRail daarom in kort geding.  

Kort geding: verlenging wel of geen wezenlijke wijziging? 

8. In kort geding stelt eiseres dat het beroep van ProRail op artikel 2.163g Aw niet slaagt. De 
verlenging is volgens haar een materiële en wezenlijke wijziging van de raamovereenkomst. 
Volgens eiseres is de looptijd het belangrijkste economisch voordeel van een 
raamcontractant. Verlenging daarvan is daarom een materiële wijziging van de 
overeenkomst.  

9. Bovendien wijzigt het economisch evenwicht van de raamovereenkomst in het voordeel 
van de raamcontractanten en leidt de verlenging tot een aanzienlijke verruiming van het 
toepassingsgebied van de opdracht. Eiseres vordert daarom onder andere dat ProRail wordt 
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verboden de looptijd met een jaar te verlengen (en dat de oorspronkelijke looptijd van vier 
jaar dus wordt aangehouden).  

10. ProRail stelt daarentegen dat van een verlenging geen sprake is. Het is volgens ProRail 
een verschuiving in tijd. Door vertraging bij het sluiten van de raamovereenkomst konden 
verschillende geschikte projecten niet meer onder de raamovereenkomst worden gegund. 
Volgens ProRail blijft het aantal onder de raamovereenkomst gegunde projecten daardoor 
achter bij de prognose die tijdens de aanbestedingsprocedure is gegeven. Door de 
verschuiving van de looptijd wordt volgens ProRail recht gedaan aan hetgeen is aanbesteed 
en aan het aantal projecten dat de ondernemers tijdens de aanbestedingsprocedure 
mochten verwachten. 

11. De voorzieningenrechter gaat niet mee in de stellingen van ProRail. Het onderwerp van 
de raamovereenkomst is volgens de voorzieningenrechter niet het realiseren van een vooraf 
bepaald aantal projecten. ProRail heeft tijdens de aanbestedingsprocedure immers gesteld 
dat er geen omzetprognose en geen prognose van het aantal te gunnen projecten kon 
worden gegeven. ProRail heeft daarom niet de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat er 
jaarlijks vijf à zes projecten onder de raamovereenkomst zouden worden gegund.  

12. Het voorwerp van de raamovereenkomst is volgens de voorzieningenrechter om 
gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de markt voor opdrachten voor het ontwerp 
en de realisatie van onderdoorgangen onder het spoor te beperken tot de 
raamcontractanten. Zij hebben, met uitsluiting van anderen, het recht mee te dingen naar die 
opdrachten. De looptijd van de raamovereenkomst is daarbij een essentieel element. De 
looptijd en het daaraan verbonden recht om mee te dingen naar opdrachten bepalen 
namelijk de waarde van de raamovereenkomst.  

 

13. Geoordeeld wordt dat de verlenging leidt tot een substantieel langere beperking van de 
markt en tot een hogere waarde van de raamovereenkomst. De verlenging van de looptijd 
van de raamovereenkomst is daarom volgens de voorzieningenrechter een wezenlijke, 
materiële wijziging als bedoeld in artikel 3.80d jo. 2.163g, leden 1 en 2 Aw. De stelling van 
ProRail dat sprake is van een verschuiving in tijd van de raamovereenkomst is dus onjuist.  

14. Het risico dat in het eerste jaar geen geschikte opdrachten konden worden gegund, is 
bovendien voor ProRail. Zij had volgens de voorzieningenrechter “als ervaren aanbesteder” 
daarmee rekening kunnen houden door in de raamovereenkomst een verlengingsoptie op te 
nemen.  

15. Omdat ProRail in de vrijwillige aankondiging achteraf geen andere rechtvaardiging heeft 
opgenomen dan een beroep op artikel 3.80d jo. 2.163g Aw, wordt niet getoetst aan andere 
rechtvaardigingsgronden. Omdat het beroep daarop niet slaagt, wordt ProRail verboden de 
raamovereenkomst te verlengen en moet de oorspronkelijke looptijd van vier jaar worden 
aangehouden. 

Vrijwillige aankondiging vooraf en rechtvaardigingsgronden 
16. Eerst wordt ingegaan op het middel van de ‘vrijwillige transparantie vooraf’; de 
zogenaamde ‘ex ante-aankondiging’.  

17. Het is aanbestedende diensten verboden zonder Europese aanbestedingsprocedure een 
overeenkomst te sluiten, als daartoe een verplichting bestaat. Gebeurt dat toch, dan is de 
overeenkomst vernietigbaar (artikel 4.15, lid 1, onder a Aw). 

18. Een wezenlijke wijziging van een gegunde opdracht, houdt een nieuwe 
overheidsopdracht in.2 In beginsel moet daarvoor een Europese aanbestedingsprocedure 
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worden gehouden (artikel 2.163a Aw).3 Gebeurt dat niet, dan is de wijziging, dan wel de 
gewijzigde overeenkomst, vernietigbaar (artikel 4.15, lid 1, onder a Aw). Of dat de gehele 
gewijzigde overeenkomst is of uitsluitend de wijziging waardoor de oorspronkelijke opdracht 
wordt hersteld, is overigens geen uitgemaakte zaak.4  

19. Het risico op vernietiging bij een wezenlijke wijziging kan worden verkleind door een ex 
ante-aankondiging te publiceren (artikel 4.16, lid 1 Aw). Die aankondiging bevat een 
rechtvaardiging voor het onderhands doorvoeren van de wijziging (artikel 4.17, lid 1, onder c 
Aw). De aanbestedende dienst mag gedurende een termijn van twintig kalenderdagen na de 
aankondiging de wijziging niet doorvoeren, althans de gewijzigde overeenkomst niet sluiten 
(artikel 4.16, lid 1, onder c Aw). De termijn van twintig dagen heeft het karakter van een 
opschortende termijn. Na afloop van de termijn mag de wijziging definitief worden 
doorgevoerd in de overeenkomst als er niet tegen is geageerd.  

20. De in de aankondiging genoemde rechtvaardiging moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn 
onderbouwd en moet door de rechter kunnen worden getoetst.5 De rechter moet zijn toetsing 
beperken tot de in de aankondiging genoemde redenen. Als die redenen niet voldoende zijn, 
dan moet de overeenkomst worden vernietigd.6  

21. Deze systematiek is voor het hier geannoteerde vonnis van belang. De ex ante-
aankondiging bepaalt namelijk de omvang van de toetsing door de voorzieningenrechter. Nu 
ProRail in de aankondiging ter rechtvaardiging van de verlenging uitsluitend een beroep doet 
op artikel 2.163g Aw, mag de voorzieningenrechter de verlenging alleen daaraan toetsen. 
Voor zover tijdens de mondelinge behandeling al debat is gevoerd over andere mogelijke 
uitzonderingen, mocht de rechter die daarom niet meenemen in een besluit over de 
rechtmatigheid van de wijziging. In het volgende onderdeel ga ik nog in op de vraag of een 
beroep op andere uitzonderingen wel had kunnen slagen. 

Wezenlijke wijziging van een raamovereenkomst 

22. Uit de definitie van een raamovereenkomst in artikel 1.1 Aw zijn drie aspecten af te 
leiden die het voorwerp van een raamovereenkomst bepalen: 
a. de beperking van de markt voor bepaalde opdrachten; 
b. tot een vooraf geselecteerd aantal ondernemingen;  
c. gedurende een zekere termijn (de looptijd van de raamovereenkomst).  

23. De waarde van een raamovereenkomst wordt als volgt berekend (artikel 3.12, lid 3 Aw): 
‘Het speciale-sectorbedrijf gaat bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst 
uit van de geraamde waarde van alle voor de duur van de raamovereenkomst voorgenomen 
overheidsopdrachten.’ 
(onderstreping, annotator) 

24. Hoewel de voorzieningenrechter niet verwijst de artikelen 1.1 en 3.12 Aw, lijken die voor 
het vonnis wel relevant. Niet voor niets oordeelt de voorzieningenrechter (ro. 4.9): 
‘De voorzieningenrechter stelt vast dat het voorwerp van de raamovereenkomst niet het 
realiseren van een van te voren bepaald aantal onderdoorgangen betreft, maar dat deze 
wordt getypeerd door een beperking van de markt gedurende vier jaar voor partijen die willen 
meedingen naar opdrachten van ProRail  
(…) 
Het is immers juist die looptijd en het daaraan verbonden verworven recht (…) die de waarde 
van de opdracht bepaalt.’ 
(onderstreping, annotator) 
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In het vonnis wordt dus wel verwezen naar de voor de raamovereenkomst relevante 
onderdelen uit de artikelen 1.1 en 3.12 Aw. 

25. De voorzieningenrechter onderkent, gezien artikel 3.12 Aw, terecht dat de looptijd van de 
raamovereenkomst een essentiële bepaling daarvan is. Daardoor wordt immers de waarde 
van de raamovereenkomst (mede) bepaald. Het ligt daarom voor de hand dat een wijziging 
van de looptijd, en met name een verlenging daarvan, aanbestedingsrechtelijke gevolgen 
heeft. Door de verlenging van de looptijd kunnen immers meer opdrachten onder toepassing 
van de raamovereenkomst worden gegund, waardoor de waarde van de raamovereenkomst 
stijgt.  

26. Op dat moment komt de wezenlijke wijziging in beeld. Sinds de wetwijziging van 1 juli 
2016 mogen overeenkomsten, ook die vóór 1 juli 2016 zijn gesloten7, tijdens de looptijd 
alleen zonder nieuwe aanbestedingsprocedure gewijzigd worden als één of meer van de in 
de Aw genoemde uitzonderingen van toepassing is ((art. 3.80d jo.) 2.163a Aw). Van een 
(feitelijke) toetsing aan het Pressetext-arrest is dus geen sprake meer. Het is onder de 
huidige Aanbestedingswet 2012 verder ook niet meer relevant of de wijziging wezenlijk is of 
niet. Iedere wijziging moet getoetst worden aan de artikelen 2.163b ev. Aw. Het al dan niet 
wezenlijke karakter van de wijziging is uitsluitend nog relevant bij toetsing aan artikel 2.163g 
Aw. 

27. ProRail doet in de ex ante-aankondiging een beroep op de uitzondering van art. 2.163g, 
lid 3 Aw en stelt dat de wijziging niet-wezenlijk is omdat: 
- niet aannemelijk is dat andere ondernemingen tot de raamovereenkomst zouden zijn 
toegelaten of andere ondernemingen een aanbieding hadden ingediend als de langere 
looptijd al bij de aanbestedingsprocedure bekend was; 
- het economisch evenwicht wordt hersteld, omdat door de verschuiving recht wordt gedaan 
aan tijdens de aanbesteding gewekte verwachtingen op basis van historische cijfers. 

Omdat volgens ProRail de wijziging niet wezenlijk is, zou er geen nieuwe 
aanbestedingsprocedure hoeven worden gehouden.  

28. In artikel 2.163g Aw is bepaald dat voor een wijziging geen nieuwe 
aanbestedingsprocedure hoeft worden gehouden, als de wijziging niet-wezenlijk is. Een 
wijziging is volgens deze bepaling zonder nieuwe aanbestedingsprocedure toelaatbaar als: 
- de wijziging niet wezenlijk is (lid 1); 
- de gewijzigde opdracht niet materieel verschilt van de oorspronkelijke (lid 2); 
- niet aan de Pressetext-criteria is voldaan8 en dus als (lid 3): 
a. er geen andere dan de oorspronkelijke gegadigden een inschrijving hadden ingediend, 
dan wel de opdracht niet aan een andere ondernemer was gegund of andere inschrijvers 
had aangetrokken, als de wijziging bij de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure bekend 
was geweest; 
b. het economisch evenwicht niet wijzigt in het voordeel van de opdrachtnemer; 
c. er geen aanzienlijke verruiming is van het toepassingsgebied van de opdracht 
d. de opdrachtnemer niet wijzigt anders dan met een beroep op artikel 2.163f Aw. 

29. ProRail doet uitsluitend een beroep op artikel 2.163g, lid 3 Aw. Omdat de 
voorzieningenrechter nu echter oordeelt dat de wijziging wezenlijk is op grond van artikel 
2.163g, lid 2 Aw, is toetsing aan lid 3 niet meer aan de orde. Voor de uitleg van dit artikel is 
overweging 113 van Richtlijn 2014/25/EU relevant: 
‘(…) Een nieuwe aanbestedingsprocedure is vereist in geval van materiële wijzigingen van 
de aanvankelijke opdracht, in het bijzonder van de reikwijdte en de inhoud van de 
wederzijdse rechten en verplichtingen (…). Deze wijzigingen tonen dat de partijen de intentie 
hebben opnieuw te onderhandelen over de wezenlijke voorwaarden van de opdracht. (…)’ 
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(onderstreping, annotator) 

30. De verlenging van de looptijd lijkt een wijziging van de reikwijdte van de 
raamovereenkomst te zijn, omdat daardoor gedurende een langere periode de markt voor 
bepaalde opdrachten beperkt blijft tot de raamcontractanten en dus meer opdrachten kunnen 
worden verstrekt (zoals ProRail ook heeft bedoeld). De raamcontractanten kunnen ProRail 
bovendien verplichten gedurende een langere periode opdrachten aan te bieden onder de 
raamovereenkomst. 

31. Daarnaast is de looptijd van de raamovereenkomst een bepalend element voor de 
waarde van de opdracht (artikel 3.12 Aw). Door de verlenging van de looptijd kunnen immers 
meer opdrachten onder de raamovereenkomst worden gegund, zodat de waarde ervan stijgt. 
Het ligt daarom voor de hand dat de looptijd een wezenlijke voorwaarde is zoals bedoeld in 
overweging 113 en de verlenging een wezenlijke wijziging is als bedoeld in artikel 2.163g, lid 
2 Aw. 

32. Het oordeel lijkt mij gezien alle feiten uit het vonnis het meest juiste. Opvallend is echter 
dat er in de ex ante-aankondiging niet ook een beroep is gedaan op andere uitzonderingen 
voor wijziging van de overeenkomst. Was dat wel gebeurd, dan had de voorzieningenrechter 
ook aan die andere uitzonderingen kunnen toetsen. Of een dergelijk beroep zou slagen, is 
gezien de gegevens in het vonnis echter de vraag.  
a. Van een wijziging met beperkte waarde (artikel 2.163b Aw) lijkt geen sprake. Uit de feiten 
blijkt dat ProRail de waarde van de raamovereenkomst over vier jaar raamt op € 
160.000.000. Daarvan uitgaande ligt de waarde van een verlenging met één jaar 
waarschijnlijk ruim boven de maxima van artikel 2.163b Aw (€ 160.000.000 / 4 = € 
40.000.000). 
b. Uit het vonnis blijkt dat ProRail geen verlengingsoptie heeft opgenomen. Een beroep op 
artikel 2.163c Aw zou dus niet succesvol zijn.  
c. De verlenging lijkt geen aanvullend werk te zijn (artikel 2.163d Aw), maar een herhaling 
van vergelijkbare, eerder onder de raamovereenkomst gegunde opdrachten. Mijns inziens 
zal een beroep op deze bepaling voor raamovereenkomsten sowieso niet snel succesvol 
zijn. Uit de Memorie van Toelichting bij de Aw blijkt dat de aanvullende werken noodzakelijk 
moeten zijn om de “oorspronkelijke opdracht” te voltooien.9 Een raamovereenkomst betreft 
niet de voltooiing van een afzonderlijk werk, maar de gunning van meerdere werken. Er is 
dus geen sprake van één oorspronkelijke opdracht waarvan voor de voltooiing een 
aanvullende opdracht noodzakelijk is. Een beroep op dit artikel ligt meer voor de hand voor 
een aanvulling van onder de raamovereenkomst gegunde werken.  
d. Het was niet onvoorstelbaar dat ProRail een beroep kon doen op een wijziging ten 
gevolge van onvoorziene omstandigheden (artikel 2.163e Aw). Voorstelbaar is dat de 
voorzieningenrechter zou oordelen dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat een 
“zorgvuldige aanbestedende dienst” de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken 
“niet kon voorzien”. De verlenging lijkt te zijn ingegeven vanwege vertraging bij de gunning 
die het gevolg is van bezwaren daartegen. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat van 
ProRail “als ervaren aanbesteder” verwacht mocht worden dat zij er rekening mee hield dat 
er in het eerste jaar van de raamovereenkomst geen (geschikte) opdrachten waren en dat er 
tegen de gunning bezwaar zou worden gemaakt waardoor de raamovereenkomst pas later 
definitief kon worden gesloten.  

33. Gelet hierop lijkt het onaannemelijk dat een beroep op andere uitzonderingen wel 
succesvol zou zijn. 
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Beëindiging van de wezenlijke gewijzigde overeenkomst 

34. De mogelijkheden om een overeenkomst tijdens de looptijd te wijzigen zijn in de 
Aanbestedingswet van 1 juli 2016 uitgebreid. Dat is goed nieuws voor alle contractpartijen en 
derden. Overeenkomsten kunnen daardoor makkelijker worden gewijzigd.  

35. De mogelijkheden om overeenkomsten te wijzigen, zijn echter limitatief.10 Is geen van de 
uitzonderingen van toepassing, dan moet een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de 
wijziging worden gehouden. Derden kunnen dus bezwaar maken tegen de wijziging van de 
overeenkomst, als zij menen dat geen van de uitzonderingen van toepassing is. Het zal voor 
derden desondanks niet makkelijk zijn om de wijziging door de rechter te laten toetsen. 
Alleen als een overeenkomst wordt gewijzigd voor aanvullende werken (artikel 2.163d Aw) of 
wegens onvoorziene omstandigheden (artikel 2.163e Aw), is de aanbestedende dienst 
namelijk verplicht een aankondiging daarvan te plaatsen (artikel 2.163d, lid 5 Aw). In alle 
andere gevallen blijven ondernemingen afhankelijk van ex-ante aankondigingen.  

36. Het houden van een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een onrechtmatige wijziging 
veronderstelt echter dat de lopende overeenkomst wordt beëindigd. In de 
aanbestedingsrichtlijnen zijn lidstaten verplicht ervoor zorg te dragen dat overeenkomsten 
tijdens de looptijd kunnen worden beëindigd als vanwege een (ingrijpende) wijziging een 
nieuwe aanbestedingsprocedure vereist is. 11 Een dergelijke beëindigingsmogelijkheid is niet 
opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Volgens de Memorie van Toelichting van de 
Aanbestedingswet zou dat niet nodig zijn, omdat (a) partijen afspraken daarover kunnen 
maken in de overeenkomst en (b) het BW zou voorzien in beëindigingsmogelijkheden.12 Een 
voorbeeld van een wettelijke voortijdige beëindigingsmogelijkheid is volgens de Memorie van 
Toelichting een wezenlijke wijziging. 

37. Het is echter onjuist dat het BW een mogelijkheid biedt een overeenkomst te beëindigen 
in het geval van een aanbestedingsrechtelijke wezenlijke wijziging.13 Als er geen contractuele 
beëindigingsmogelijkheid is en er bijvoorbeeld geen mogelijkheid is de overeenkomst te 
ontbinden of te beëindigen wegens een wilsgebrek, dan moet de aanbestedende dienst 
terugvallen op een (al dan niet wettelijk geregelde14) opzeggingsmogelijkheid. Dat kan echter 
betekenen dat aan de opdrachtnemer een (schade)vergoeding (voor gederfde winst) moet 
worden betaald. Op grond van art. 7:764, lid 2 BW moet bijvoorbeeld een vergoeding worden 
betaald bestaande uit de aanneemsom verminderd met de besparingen vanwege de 
beëindiging. Aanbestedende diensten doen er dus goed aan om al in de oorspronkelijke 
aanbestedingsstukken een beëindigingsmogelijkheid op te nemen voor het geval in rechte 
komt vast te staan dat een wijziging wordt doorgevoerd die moet worden aanbesteed. 

38. Betoogd kan nog worden dat beëindiging/ vernietiging van de volledige, gewijzigde 
overeenkomst niet noodzakelijk is als objectief kan worden vastgesteld wat de gevolgen van 
de wijziging zijn voor de oorspronkelijke overeenkomst en een objectieve scheiding tussen 
de gewijzigde en oorspronkelijke overeenkomst kan worden gemaakt.15 Naar mijn mening 
mag worden teruggevallen op de oorspronkelijke overeenkomst als komt vast te staan dat de 
wijziging onterecht zonder aanbestedingsprocedure is doorgevoerd.16 Dat zal bij een 
verlenging van een looptijd makkelijker zijn dan bij bijvoorbeeld de realisatie van meerwerk 
bij een aannemingsovereenkomst. Hierdoor blijven echter de gevolgen voor alle 
contractpartijen beperkt, waardoor tegemoet wordt gekomen aan het beginsel van 
rechtszekerheid, en worden derden niet benadeeld door een onrechtmatige wijziging. 
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