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vervolgens betekening van de uitspraak heeft 
plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan 
salaris advocaat en de explootkosten van beteke-
ning van de uitspraak,
5.10. verklaart dit vonnis voor wat betreft de pro-
ceskostenveroordeling onder 5.9 uitvoerbaar bij 
voorraad.
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Gelijkwaardigheid bestekseisen

Rechtbank Rotterdam 
14 juli 2020, nr. C/10/597824 / KG ZA 20-469, 
ECLI:NL:RBROT:2020:6520
(mr. P. de Bruin)
Noot mr. D.R. Versteeg

Besteksconformiteit. Beoordeling besteks-
eisen. Gelijkwaardigheidsbeginsel. Level 
playing field. Meervoudige onderhandse 
procedure. (On-)geldigheid inschrijving. 
Transparantiebeginsel. 
Noot mr. D.R. Versteeg

Op 29 april 2020 heeft de gemeente X (hierna: de 
gemeente) namens een voetbalclub uit de regio 
(hierna: de Voetbalclub) de aankondiging gedaan 
voor de meervoudig onderhandse openbare aan-
bestedingsprocedure voor de opdracht met be-
trekking tot de aanleg van een kunstgrasveld met 
veldonderdelen en veldverlichting. X is één van 
de drie partijen die zich heeft ingeschreven op de 
aanbestedingsprocedure.
Een kunstgrasveld bestaat gewoonlijk uit een on-
derconstructie en een toplaag. De toplaag bestaat 
uit een kunstgrasmat met instrooimateriaal. Als 
instrooimateriaal wordt vrijwel altijd gebruik ge-
maakt van een laag ‘infill-zand’ met daarop een 
laag van een ander type ‘infill’ zoals rubber, kurk 
of TPE (korrels).
In de Nota van Inlichtingen is de volgende vraag 
van X opgenomen: ‘U vraagt specifiek TPE infill 
van leverancier A. In het kader van gelijkwaardig-
heid en een level-playing-field te creëren bij de 
inschrijvers vragen wij u ook andere TPE Solid in-
fill toe te staan. Hiermee voorkomt u dat één spe-
cifieke leverancier de uitvraag bepaald met haar 
product. Vanzelfsprekend voldoet deze TPE aan 
alle sporttechnisch- en milieu-eigenschappen, ga-
ranties etc.’. Het antwoord op de vraag luidde: ‘De 

voorgeschreven eisen aangaande TPE-infill zoals 
beschreven in het bestek blijven gehandhaafd.’
Bij e-mail van 26 mei 2020 heeft de gemeente aan 
X gevraagd of zij kan aantonen dat de TPE infill die 
zij wilt gebruiken, gelijkwaardig is aan Terra XPS 
als opgenomen in het bestek en volledig voldoet 
aan de eisen en productspecificaties als daarin 
opgenomen. Vervolgens heeft X aan de gemeente 
de onderbouwing daarvan gegeven. Na ont-
vangst van de onderbouwing van X, heeft de ge-
meente bij brief van 29 mei namens de Voetbal-
club aan X meegedeeld dat haar inschrijving niet 
in aanmerking komt voor gunning van de op-
dracht, aangezien de TPE infill waarmee zij heeft 
ingeschreven niet voldoet aan de eisen uit het 
bestek.
In onderhavige kortgedingprocedure vordert X de 
gemeente te veroordelen tot het intrekken van de 
gunningsbeslissing.

Beoordeling van het geschil
Tussen partijen is in geschil of de Voetbalclub de 
inschrijving van X op goede gronden ongeldig 
heeft verklaard. Bij de beoordeling staat voorop 
dat de aan het aanbestedingsrecht ten grondslag 
liggende beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling vereisen dat de voorwaarden inzake 
de deelneming aan een opdracht tevoren duide-
lijk moeten zijn bepaald opdat betrokkenen van 
de procedurele verplichtingen op de hoogte kun-
nen zijn en er zeker van kunnen zijn dat deze ver-
plichtingen voor alle (potentiële) deelnemers gel-
den, zodat elk risico van favoritisme en willekeur 
door de aanbestedende dienst wordt uitgeban-
nen. Hierbij dient de aanbestedende dienst nauw-
gezet de door haar vastgestelde criteria in acht te 
nemen, niet alleen tijdens de inschrijvingsproce-
dure als zodanig maar meer in het algemeen tot 
aan het einde van de fase van uitvoering van de 
betrokken aanbesteding.
Als uitgangspunt geldt dat het kunstgrasveld con-
form de Offerteaanvraag en het bestek moet wor-
den gerealiseerd. In het bestek is voor de TPE infill 
gevraagd om Terra XPS, de TPE infill van leveran-
cier B, althans een gelijkwaardig product. De TPE 
infill dient voorts te voldoen aan een aantal eisen, 
waaronder de vorm ‘solid cilindrische korrel, af-
meting 1,8 tot 2,2 m2’ en een ‘bulk density’ (bulk-
dichtheid) van 0,85 g/cm3.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter 
kunnen deze bestekseisen door een redelijk geïn-
formeerde en normaal zorgvuldige inschrijver 
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niet anders worden begrepen dan dat de aan te 
bieden TPE infill (of het nu Terra XPS is of een an-
dere TPE infill) aan die eisen moet voldoen. Vast 
staat dat X heeft ingeschreven met een TPE infill 
met een van de bestekseisen afwijkende bulk-
dichtheid en vorm.
De lezing van X die erop neerkomt dat dat de door 
aangeboden TPE infill gelijkwaardig is, omdat 
deze voldoet aan de (algemene) materiaaltechni-
sche en sporttechnische normen en aan de mili-
eueisen, kan niet worden gevolgd. Indien dat de 
bedoeling was geweest, had bestekseis 71 01 04 
waarin de aan de TPE infill gestelde eisen zijn op-
genomen, deels achterwege kunnen blijven, al-
dus de voorzieningenrechter.
Dat de voorgeschreven bulkdichtheid en vorm 
(mogelijk) beschouwd kunnen worden als uiterlij-
ke kenmerken van Terra XPS, maakt dat niet dat 
een inschrijver deze eisen zomaar kan negeren. 
Indien X met van de bestekseisen afwijkende TPE 
infill wenste in te schrijven, had zij daarover vra-
gen moeten stellen. Mede gelet op het aanbeste-
dingsrechtelijke gelijkheidsbeginsel, kon X hier 
niet volstaan met de stelling dat deze verschillen 
van ondergeschikt belang zijn om deze eisen ver-
volgens te negeren en een eigen definitie van 
(kwalitatieve) gelijkwaardigheid te hanteren. Uit 
het in de Nota van Inlichtingen op de vraag van X 
gegeven antwoord kan ook niet worden afgeleid 
dat inschrijving met een TPE infill met een andere 
bulkdichtheid en/of vorm was toegestaan.
De slotsom is dat de inschrijving van X op goede 
gronden ongeldig is verklaard en dat binnen het 
kader van deze aanbestedingsprocedure geen 
debat meer over de gelijkwaardigheid kan wor-
den gevoerd.
De voorzieningenrechter overweegt nog dat wel-
iswaar aan X moet worden toegegeven dat de 
Voetbalclub tijdens deze procedure geen duide-
lijkheid heeft gegeven over welke TPE infill vol-
gens haar als gelijkwaardig aan Terra XPS kan 
worden beschouwd, maar daaruit, en uit de aan-
bestedingsstukken, volgt niet dat enkel met Terra 
XPS mocht worden ingeschreven. Denkbaar is dat 
een andere TPE infill wel voldoet aan de gestelde 
eisen. Daar komt bij dat X zich akkoord heeft ver-
klaard met alle voorwaarden en zij zich blijkens de 
door haar gestelde vraag er voorafgaand aan haar 
inschrijving ook van bewust was dat specifiek ge-
vraagd werd naar een product met de kenmerken 
van (in ieder geval) Terra XPS. Een en ander maakt 
dat zij zich er nu niet meer met succes op kan be-

roepen dat inschrijving met een andere TPE infill 
dan Terra XPS feitelijk onmogelijk was.

Conclusie
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van 
X af.

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
SPORTS AND LEISURE GROUP N.V.,
gevestigd te Sint-Niklaas (België),
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. van Limpt te Eindhoven,
tegen
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VOETBALVERENIGING "DOOR EENDRACHT 
STERK" ZUIDLAND,
gevestigd te Zuidland,
gedaagde,
advocaat mr. S.G. Tichelaar te Rotterdam,
en
de naamloze vennootschap naar Frans recht
FIELDTURFF TARKETT,
gevestigd te Oss,
tussengekomen partij,
advocaten: mr. J. Haest en R.Q. Janus te Den 
Haag.
Partijen worden hierna S&L Group, VV Zuidland 
en Tarkett genoemd.

1. De procedure
1.1. Vanwege de coronacrisis geldt voor procedu-
res in kort geding tijdelijk een van het Landelijk 
procesreglement kort gedingen rechtbanken han-
del/familie afwijkende regeling. In deze zaak heeft 
de voorzieningenrechter beslist dat de procedure 
deels schriftelijk zal verlopen, met een mondelin-
ge behandeling via Skype.
1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 – de dagvaarding van 8 juni 2020, met produc-
ties;

 – de conclusie van antwoord, met productie;
 – de incidentele conclusie tot tussenkomst 

(subsidiair voeging);
 – de akte houdende het intrekken/vervangen 

van productie 7 en overleggen van productie 
11 van S&L Group, met producties;

 – de mondelinge behandeling gehouden door 
middel van Skype op 30 juni 2020;

 – de (vooraf ingediende) pleitnota van S&L 
Group;

 – de (vooraf ingediende) pleitnota van VV 
Zuidland;
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 – de (vooraf ingediende) pleitnota van Tarkett.
1.3. Tarkett heeft gevorderd te mogen tussenko-
men in de procedure tussen S&L Group en VV 
Zuidland dan wel zich te mogen voegen aan de 
zijde van VV Zuidland. S&L Group en VV Zuid-
land hebben verklaard geen bezwaar te hebben 
tegen de tussenkomst. Tarkett is vervolgens toege-
laten als tussenkomende partij, aangezien zij aan-
nemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende 
belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de toewij-
zing van de gevorderde tussenkomst in de weg 
staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en 
de goede procesorde in het algemeen.
1.4. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten
2.1. Op 29 april 2020 heeft de gemeente 
 Nissewaard (hierna: de gemeente) namens VV 
Zuidland de aankondiging gedaan voor de meer-
voudig onderhandse openbare aanbestedingspro-
cedure voor de opdracht ‘Aanleg van een kunst-
grasveld met veldonderdelen en veldverlichting 
bij Voetbalvereniging Zuidland’ (hierna: de Op-
dracht). Op de aanbestedingsprocedure is deel 1 
van de Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw) van 
toepassing. Het gunningscriterium is de laagste 
prijs. In de aanbestedingsprocedure treedt De ge-
meente op als gemachtigde van VV Zuidland.
Drie partijen zijn uitgenodigd om zich in te 
schrijven, waaronder S&L Group en Tarkett.
2.2. De Opdracht ziet op de aanleg van een kunst-
grasveld met aan- en toebehoren op het sport-
complex van VV Zuidland en op het specialistisch 
onderhoud daarvan gedurende een periode van 
10 jaar.
2.3. De Opdracht is omschreven in de Offerteaan-
vraag van 29 april 2020 hierna: de Offerteaan-
vraag), waarvan het Programma van Eisen en het 
bestek deel uitmaken. Daarnaast heeft VV Zuid-
land vragen beantwoord in de Nota van Inlichtin-
gen van 14 mei 2020 (hierna: de Nota van Inlich-
tingen).
2.4. In 5.2 van de Offerteaanvraag is onder meer 
het volgende opgenomen:
“1. Door het indienen van een Inschrijving stemt de 
Inschrijver onvoorwaardelijk in met de bepalingen, 
eisen en voorwaarden van deze Offerteaanvraag, 
de Nota van Inlichtingen en de concept overeen-
komst.”
2.5. Een kunstgrasveld bestaat gewoonlijk uit een 
onderconstructie en een toplaag. De toplaag be-
staat uit een kunstgrasmat met instrooimateriaal. 

Als instrooimateriaal wordt vrijwel altijd gebruik 
gemaakt van een laag “infill-zand” met daarop 
een laag van een ander type “infill” zoals rubber 
(sbr), kurk of TPE (korrels).
2.6. Het bestek bevat in onderdeel 71.01.01 de 
volgende algemene eisen:
“71.01.01 ALGEMENE EISEN
04 De aannemer garandeert dat het kunstgras voet-
balveld voldoet aan de sporttechnische norm 
NOCNSFKNVB2-15. Tevens dient de constructie 
te voldoen aan het KNVB-kwaliteitssysteem. Hier-
bij is de voorwaarde dat het systeem bij oplevering 
aantoonbaar een NOC*NSF-certificaat heeft dat 
voldoet aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 - versie 
januari 2019.”
(...)
06 Productgarantie - de aannemer geeft volledige 
garantie op de sporttechnische eigenschappen vol-
gens normen NOC*NSF en KNVB van de sport-
technische laag en de kunstgrastoplaag, voor een 
minimale
periode van 10 jaar op basis van de gestelde eisen in 
deel 2.2 en deel 3 van dit bestek.
07 De totale constructie dient de eerste vier jaar te 
voldoen aan de KNVB norm - NOCNSF-KN-
VB2.15. (...)”
2.7. In 71.01.04 lid 01 van het bestek staat met 
betrekking tot de infill het volgende vermeld:
“71 01 04 EISEN TPE INFILL
01 De te leveren en toe te passen infill betreft TPE 
en voldoet aan de volgende eisen:

 – type TPE Solid Terra XPS van leverancier 
So.F.teR. of gelijkwaardig;

 – kleur: 100% groen
 – vorm: solid cilindrische korrel, afmeting 1,8 tot 

2,2 mm;
 – bulk density: 0,85 g/cm3;
 – minimaal infill gewicht: 8,5 kg / m2
 – laagdikte in de kunstgrasmat minimaal 10 mm
 – hardheid: 60 Shore A
 – niet gevulkaniseerd;
 – UV bestendig conform norm DIN53387, 6000u 

en ISO 877 en 4892;
 – voldoet aan de Europese REACH-verordening 

(1907/2006) bijlage XVII, bepaling 50.5;
 – voldoet aan de eisen voor performance infill 

volgens FIFA Quality Concept (onderbouwing 
aan de hand van test rapport van FIFA geac-
crediteerd test laboratorium)”

2.8. In de Nota van Inlichtingen is de volgende 
vraag (van S&L Group) opgenomen:
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“U vraag specifiek TPE infill van de leverancier 
SOFTER. In het kader van gelijkwaardigheid en 
een level-playing-field te creëren bij de inschrijvers 
vragen wij u ook andere TPE Solid infill toe te 
staan. Hiermee voorkomt u dat één specifieke leve-
rancier de uitvraag bepaald met haar product. 
Vanzelfsprekend voldoet deze TPE aan alle sport-
technisch- en milieu-eigenschappen, garanties etc.”
Hierop is het volgende antwoord gegeven:
“De voorgeschreven eisen aangaande TPE-infill 
zoals beschreven in het bestek blijven gehand-
haafd.”
2.9. Voor de Opdracht hebben zich drie partijen 
ingeschreven, waaronder S&L Group en Tarkett.
2.10. S&L Group heeft ingeschreven met een 
sportvloer van DOMO Duraforce XSL 45M/16/
TPE/Domoflex. Deze vloer bestaat onder andere 
uit een kunstgrasmat die wordt ingestrooid met 
zand en Domo Durasoft solid TPE.
2.11. Bij e-mail van 26 mei 2020 heeft de gemeen-
te aan S&L Group gevraagd
of zij kan aantonen dat de kunstgrastoplaag, infil-
lzand en TPE volledig voldoen aan de eisen en 
productspecificaties van paragraaf 71.01.03 t/m 
71.01.06 van het bestek.
2.12. In antwoord hierop heeft S&L Group bij 
e-mail van 27 mei 2020 – voor zover hier van be-
lang – het volgende geschreven:
“In de bijlage hebben wij de gevraagde productspe-
cificaties bijgevoegd, achtereenvolgens:
kunstgrasmat, certificaat levering infillzand, pro-
ductspecificatie TPE. Daarnaast hebben wij een 
bewijsstuk van de sportvloerenlijst meegezonden, 
waarbij wij aantonen dat het kunstgrassysteem er-
kend en gecertificeerd is conform de NOC*NSF en 
de KNVB.
a. Hiermee tonen wij aan dat de kunstgrasmat vol-
doet aan de gestelde eisen in deel 2.2 en deel 3.
(...)
c. Op basis van deel 3 71.01.04 leveren wij u een 
gelijkwaardig product TPE. U stelt de bestek eis 
TPE Solid ‘Terra XPS’ of gelijkwaardig, hieraan 
voldoen wij.
Het is niet toegestaan, conform de UAV paragraaf 
17.5, om namens een opdrachtgever één
bepaald product of merknaam voor te schrijven.
Hiermee bevestigen wij u, dat wij op basis van de 
functionele eigenschappen, een gelijkwaardig pro-
duct TPE leveren. Uiteraard geven wij u hier con-
form de bestek eisen de gevraagde garanties op.”
2.13. Bij brief van 29 mei 2020 heeft de gemeente 
namens VV Zuidland aan S&L Group meege-

deeld dat haar inschrijving niet in aanmerking 
komt voor gunning van de Opdracht, aangezien 
de TPE infill waarmee zij heeft ingeschreven niet 
voldoet aan de eisen uit het bestek. Met betrek-
king tot de geconstateerde afwijkingen schrijft de 
gemeente het volgende:
“Op grond van deze informatie concludeert de op-
drachtgever dat de DOMO Durasoft lnfill niet vol-
doet aan de door haar gestelde eisen. Zonder te 
streven naar volledigheid heeft zij de navolgende 
afwijkingen vastgesteld:

 – Vorm: De vorm is afwijkend van de gevraagde 
cilindrische korrel.

 – Bulk density: 0,85 g/cm3. U geeft aan dat uw 
infill een bulk density heeft van 0,45 g/cm3.

Hiermee kan het minimale vereist infill gewicht 
van 8,5 kg per m2 niet worden gehaald.”
In deze brief schrijft de gemeente verder dat VV 
Zuidland voornemens is de Opdracht te gunnen 
aan Tarkett.
2.14. Bij brief van 3 juni 2020 heeft S&L Group De 
gemeente/VV Zuidland verzocht de gunningsbe-
slissing te herzien. In deze brief heeft S&L Group 
zich op het standpunt gesteld dat solid TPE infill 
gelijkwaardig is aan Terra XPS.
2.15. Bij brief van 5 juni 2020 heeft De gemeente 
aan S&L Group meegedeeld dat VV Zuidland niet 
op het gunningsvoornemen terugkomt. In deze 
brief schrijft De gemeente onder meer dat:

 – S&L Group onvoldoende proactief gehandeld 
heeft, omdat zij bij haar inschrijving geen be-
wijs heeft geleverd dat het aangeboden mate-
riaal in overeenstemming is met eisen;

 – Het aangeboden materiaal niet gelijkwaardig 
is en dat technische specificaties voor de vorm 
en gewicht duidelijk aantoonbaar zijn en een 
directe relatie hebben met functionaliteit en 
prestatie.

2.16. In een memo van 22 juni 2020 heeft de heer 
[naam persoon] namens ACS Sports & Water zich 
uitgelaten over de gelijkwaardigheid van Terra 
XPS en Domo Durafsoft solid TPE. Dit memo 
maakt melding van de verschillen in vorm, bulk-
dichtheid en gewicht per m2. Volgens het memo 
heeft de Domo Durasoft solid TPE ten opzichte 
van Terra XPS een verwachte sterk verminderde 
levensduur, een sterk vergroot compacterend ver-
mogen, een sterke toename in benodigd onder-
houd. Daarnaast zou door de veel grotere binding 
van vuil en vocht in winterse situaties eerder 
gladheid door bevriezing ontstaan.
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2.17. Bij brief van 26 juni 2020 heeft S&L Group 
gereageerd op het memo van ACS Sport & Water 
en de daarin getrokken conclusies bestreden.

3. Het geschil
3.1. S&L Group vordert, samengevat:
VV Zuidland te gebieden de gunningsbeslissing 
in te trekken en haar:
primair:
te gebieden om de inschrijving van S&L Group 
geldig te (doen) verklaren en een nieuwe gun-
ningsbeslissing te uiten;
subsidiair:
te gebieden om een contradictoir debat te (doen) 
voeren met S&L Group over
de gelijkwaardigheid van de infill en op basis van 
het gevoerde partijdebat een nieuwe
gunningsbeslissing te uiten;
meer subsidiair:
te gebieden de aanbestedingsprocedure te staken 
en gestaakt te houden en, voor zover zij de op-
dracht nog wenst te vergeven, deze opnieuw in de 
markt te (doen) zetten door middel van een her-
aanbesteding;
primair, subsidiair en meer subsidiair op straffe 
van een dwangsom en met veroordeling van VV 
Zuidland in de proceskosten, waaronder de na-
kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.2. Aan deze vordering legt S&L Group het vol-
gende ten grondslag.
De ongeldigverklaring van de inschrijving van 
S&L Group is onterecht, aangezien de gehele 
sportvloer en de TPE-korrels (Domo Durasoft 
solid TPE) voldoen aan alle gestelde functionele 
eisen en de prestatie-eisen. De in het bestek ver-
melde bulk density en vorm zijn specifieke uiter-
lijke kenmerken van Terra XPS. De (kleine) ver-
schillen tussen Terra XPS en Domo Durasoft 
solid TPE in bulk density en vorm zijn van onder-
geschikt belang. De prestaties van Domo Durasoft 
zijn minimaal gelijkwaardig aan die van Terra 
XPS en S&L Group heeft dat aangetoond.
VV Zuidland heeft niet gemotiveerd waarom 
geen sprake is van gelijkwaardigheid en haar ar-
gumenten met betrekking tot onderhoud en slij-
tage overtuigen niet. Er zijn geen risico’s of onze-
kerheden. Zouden die er zijn, dan vallen deze 
onder het bereik van de door VV Zuidland geëiste 
garanties.
Subsidiair geldt dat niet tot uitsluiting mag wor-
den overgegaan voordat er alsnog een volwaardi-

ge discussie is gevoerd over de gelijkwaardigheid 
van de infill.
Aangezien het voorschrijven van een specifiek 
product in een aanbesteding niet is toegestaan, 
geldt meer subsidiair dat de aanbesteding moet 
worden gestaakt en heraanbesteding moet plaats-
vinden.
3.3. VV Zuidland en Tarkett voeren gemotiveerd 
verweer en concluderen tot niet-ontvankelijkver-
klaring, dan wel afwijzing van het gevorderde, 
met veroordeling van S&L Group in de proces-
kosten.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, 
voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Tussen partijen is in geschil of VV Zuidland 
de inschrijving van S&L Group op goede gronden 
ongeldig heeft verklaard.
4.2. Bij de beoordeling staat voorop dat de aan het 
aanbestedingsrecht ten grondslag liggende begin-
selen van transparantie en gelijke behandeling 
vereisen dat de voorwaarden inzake de deelne-
ming aan een opdracht tevoren duidelijk moeten 
zijn bepaald opdat betrokkenen van de procedu-
rele verplichtingen op de hoogte kunnen zijn en 
er zeker van kunnen zijn dat deze verplichtingen 
voor alle (potentiële) deelnemers gelden, zodat 
elk risico van favoritisme en willekeur door de 
aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Hierbij 
dient de aanbestedende dienst nauwgezet de door 
haar vastgestelde criteria in acht te nemen, niet 
alleen tijdens de inschrijvingsprocedure als zoda-
nig maar meer in het algemeen tot aan het einde 
van de fase van uitvoering van de betrokken aan-
besteding, (zie onder meer HvJ 29 april 2004, 
ECLI:EU:C:2004:236 (Succhi di Frutta).
4.3. Als uitgangspunt geldt dat het kunstgrasveld 
conform de Offerteaanvraag en het bestek moet 
worden gerealiseerd. In het bestek is voor de TPE 
infill gevraagd om Terra XPS, de TPE infill van 
Softer, althans een gelijkwaardig product. De TPE 
infill voorts dient te voldoen aan een aantal eisen, 
waaronder de vorm “solid cilindrische korrel, af-
meting 1,8 tot 2,2 m2” en een bulk density (bulk-
dichtheid) van 0,85 g/cm3.
4.4. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter 
kunnen deze bestekseisen door een redelijk geïn-
formeerde en normaal zorgvuldige inschrijver 
niet anders worden begrepen dan dat de aan te 
bieden TPE infill (of het nu Terra XPS is of een 
andere TPE infill) aan die eisen moet voldoen. 
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Vast staat dat S&L Group heeft ingeschreven met 
een TPE infill met een van de bestekseisen afwij-
kende bulkdichtheid (van 0,45 g/cm3) en vorm 
(hoekig, met uiteenlopende korrelgrootte).
4.5. De lezing van S&L Group die erop neerkomt 
dat dat de door aangeboden TPE infill gelijkwaar-
dig is, omdat deze voldoet aan de (algemene) 
materiaaltechnische en sporttechnische normen 
en aan de milieueisen, kan niet worden gevolgd. 
Indien dat de bedoeling was geweest, had be-
stekseis 71 01 04 deels achterwege kunnen blijven.
4.6. Dat de voorgeschreven bulkdichtheid en 
vorm (mogelijk) beschouwd kunnen worden als 
uiterlijke kenmerken van Terra XPS, maakt dat 
niet dat een inschrijver deze eisen zomaar kan 
negeren. Indien S&L Group met van de besteks-
eisen afwijkende TPE infill wenste in te schrijven, 
had zij daarover (nadere) vragen moeten stellen. 
Mede gelet op het aanbestedingsrechtelijke gelijk-
heidsbeginsel, kon S&L Group hier niet volstaan 
met de stelling dat deze verschillen van onderge-
schikt belang zijn om deze eisen vervolgens te 
negeren en een eigen definitie van (kwalitatieve) 
gelijkwaardigheid te hanteren.
4.7. Uit het in de Nota van Inlichtingen op de 
vraag van S&L Group gegeven antwoord (zie 2.8) 
kan ook niet worden afgeleid dat inschrijving met 
een TPE infill met een andere bulkdichtheid en/of 
vorm was toegestaan. Op de vraag van S&L Group 
met betrekking tot het toestaan van een afwijken-
de TPE infill, is immers geantwoord dat alle be-
stekseisen gehandhaafd bleven.
4.8. Aangezien de TPE infill van S&L Group niet 
voldeed aan de gestelde eisen, is haar inschrijving 
op goede gronden ongeldig verklaard. Of Terra 
XPS en Domo Durasoft solid TPE voor wat be-
treft levensduur, onderhoud en bespeelbaarheid 
in winterse situaties werkelijk zo veel van elkaar 
verschillen als door VV Zuidland en Tarkett 
wordt gesteld en door S&L Group wordt betwist, 
is hierdoor niet meer van belang. Hetzelfde geldt 
voor de rol van de te geven garanties. Dit debat 
had voorafgaand aan de inschrijving moeten wor-
den gevoerd.
4.9. De slotsom is dat de inschrijving van S&L 
Group op goede gronden ongeldig is verklaard en 
dat binnen het kader van deze aanbestedingspro-
cedure geen debat meer over de gelijkwaardigheid 
kan worden gevoerd. Dit betekent dat de primaire 
en subsidiaire vorderingen moeten worden afge-
wezen.

4.10. Voor de meer subsidiair gevorderde heraan-
besteding bestaat evenmin grond.
Weliswaar moet aan S&L Group worden toegege-
ven dat VV Zuidland tijdens deze procedure geen 
duidelijkheid heeft gegeven over welk TPE infill 
volgens haar als gelijkwaardig aan Terra XPS kan 
worden beschouwd, maar daaruit, en uit de aan-
bestedingsstukken, volgt niet dat enkel met Terra 
XPS mocht worden ingeschreven. Denkbaar – in 
ieder geval in theorie – is dat een andere TPE infill 
wel voldoet aan de gestelde eisen, althans dat een 
discussie over de gelijkwaardigheid – op initiatief 
van de inschrijver (en vanwege de eisen in het 
bestek) – voorafgaand aan de inschrijving in gang 
was gezet. Daar komt bij dat S&L Group zich op 
grond van 5.2 van de Offerteaanvraag door in-
schrijving akkoord heeft verklaard met alle voor-
waarden en zij zich blijkens de door haar gestelde 
vraag er voorafgaand aan haar inschrijving ook 
van bewust was dat specifiek gevraagd werd naar 
een product met de kenmerken van (in ieder ge-
val) Terra XPS. Een en ander maakt dat zij zich er 
nu niet meer met succes op kan beroepen dat in-
schrijving met een andere TPE infill dan Terra 
XPS feitelijk onmogelijk was.
4.11. SLG wordt als de in het ongelijk gestelde 
partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten 
aan de zijde van VV Zuidland en Tarkett worden 
voor ieder begroot op:

 – griffierecht € 656,00
 – salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.636,00
4.12. De proceskosten in het incident worden be-
groot op nihil.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt SLG in de proceskosten, aan de 
zijde van VV Zuidland en Tarkett tot op heden 
voor ieder van hen begroot op € 1.636,00;
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenver-
oordeling uitvoerbaar bij voorraad.
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NOOT

Europees of nationaal: producten en leveranciers 
voorschrijven is nooit normaal

Nut en noodzaak verwijzingsverbod
De Europese Aanbestedingsrichtlijnen1 – en daar-
mee de Aanbestedingswet 2012 (Aw 20122) – ken-
nen een expliciet verbod op het verwijzen naar 
een bepaald merk, fabricaat, type, enzovoort, als 
bepaalde ondernemingen of bepaalde producten 
daardoor worden bevoordeeld of uitgesloten.3 
Het verbod is dusdanig expliciet dat het – in 
ieder geval in de adviesrechtspraak – niet altijd 
wordt beschermd door het door aanbesteders zo 
geliefde Grossmann-verweer.4

Het verwijzingsverbod is een belangrijk element 
van het aanbestedingsrecht. Het maakt dat in-
schrijvers eerder gelijke toegang hebben tot aan-
bestedingsprocedures, doordat het ongerecht-
vaardigde belemmeringen voor de openstelling 
van overheidsopdrachten wegneemt.5 Daardoor 
is er meer mededinging zodat de aanbesteder 
beter zorgdraagt voor zijn plicht zo veel mogelijk 
maatschappelijke waarde te leveren voor zijn pu-
blieke middelen.6

In het verlengde van het verwijzingsverbod ligt 
het verbod om een opdracht zo te specificeren 
dat deze naar één bepaalde marktpartij, toeleve-

1  Art. 42 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU, art. 60 lid 4 Richt-
lijn 2014/25/EU.

2  Art. 2.76 lid 3 Aw 2012.
3  Zie voor een meer uitgebreide toelichting en reflectie 

op dit verwijzingsverbod bij Europese aanbestedings-
procedure mijn noot bij CvAE 23 maart 2018, Advies 
442, «JAAN» 2018/108, m.nt. D.R. Versteeg.

4  Zie bijvoorbeeld CvAE 10 februari 2014, advies 67, r.o. 
6.3.3. en 6.3.9. waarin de Commissie een klachtonder-
deel ongegrond verklaart omdat de inschrijver – net 
als in onderhavige uitspraak – niet in de fase vóór in-
schrijving de discussie voert over het noemen van 
merken en het beoordelen van als gelijkwaardig aan-
geboden product, om vervolgens wel expliciet – haast 
declaratoir – te overwegen dat aanbesteder in strijd 
met de wettelijke voorschriften ex art. 2.76 Aw 2012 
heeft gehandeld.

5  Als voorgeschreven in art. 2.75 lid 6 Aw.
6  Art.lid 1.4 lid 2 Aw.

rancier en/of product wordt toegeschreven.7 
Mede daarom moeten aanbesteders hun op-
drachten technisch specificeren aan de hand van 
normen of in termen van prestatie eisen en func-
tionele eisen, dan wel door middel van een com-
binatie van beide.8 Op die manier voldoet een 
aanbesteder aan de algemeen geldende verplich-
ting om de voorwaarden van de opdracht op een 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te 
formuleren.9 Mede daarom kan – en mag – het 
verwijzigingsverbod niet worden opgelost door 
“of gelijkwaardig” toe te voegen achter een be-
paalde merknaam, fabricaat, product en/of leve-
rancier.10 Wat door aanbesteder gelijkwaardig 
wordt bevonden, is namelijk allerminst duidelijk, 
precies en ondubbelzinnig. Het leidt juist tot dis-
cussie aan de hand van subjectieve vergelijkings-
criteria,11 die in de regel niet vooraf zijn bekend-
gemaakt.12

7  Dit verbod volgt niet letterlijk uit de wet maar uit het 
gelijkheidsbeginsel. Zie onder meer CvAE 26 januari 
2017, Advies 387, «JAAN»  2017/135, Vzr. Zeel-
and-West-Brabant 1  mei 2015, «JAAN» 2015/155 
m. nt. B.J.H. Blaisse-Verkooijen en Vzr. Den Haag 4 
december 2014, «JAAN» 2015/43.

8  Art. 2.76 lid 1 Aw.
9  HvJ EU 29 april 2004, zaaknr. C-496/99, r.o. 111 (Suc-

chi di Frutta).
10  Bij veel aanbesteders leeft de misvatting dat het verwij-

zen naar producten, leveranciers, e.d., wel is toege-
staan als de toevoeging “of gelijkwaardig” gehanteerd 
wordt. Art. 2.76 lid 4 Aw 2012 bepaalt echter dat een 
verwijzing - mét die toevoeging - uitsluitend is toege-
staan indien een voldoende nauwkeurige en begrijpe-
lijke beschrijving van het voorwerp van de overheids-
opdracht aan de hand van normen, functionele en/of 
prestatie-eisen niet mogelijk is. Die situatie doet zich 
zelden of nooit voor.

11  Zo ook G. ’t Hart die in zijn annotatie bij Gerechtshof 
Amsterdam 30 januari 2018, «JAAN» 2018/66 terecht 
opmerkt hoe lastig discussies over gelijkwaardigheid 
zijn en dat het concept van gelijkwaardigheid zo eer-
der drempelverhogend dan verlagend lijkt te werken.

12  In die gevallen waarin de aanbesteder wel in objectie-
ve vergelijkingscriteria tussen voorgeschreven pro-
ducten voorziet, had hij de opdracht net zo goed 
technisch en/of functioneel kunnen specificeren zoals 
art. 2.76 Aw 2012 voorschrijft.
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Regeling bij niet-Europese aanbestedingsproce-
dure
In onderhavige casus was er geen sprake van 
een Europese aanbestedingsprocedure. In dat 
geval is er geen sprake van een expliciet verwijzi-
gingsverbod.13 Dat rechtvaardigt wat mij betreft 
echter niet de a-contrario redenering dat het 
voorschrijven van specifieke producten en/of le-
veranciers dan wel toelaatbaar is, al dan niet met 
de toevoeging “of gelijkwaardig”. De beperking 
van mededinging en/of onduidelijke specificaties 
die daaruit volgen, zijn strijdig met het gelijk-
heids-, objectiviteits- en transparantiebeginsel 
zoals neergelegd in deel 1 Aw en toegelicht in de 
rechtspraak.14 Voorts komt het mij als strijdig met 
het proportionaliteitsbeginsel voor om inschrij-
vers te dwingen bepaalde producten van speci-
fieke leveranciers in te kopen wanneer zij bij ob-
jectieve specificaties wel keuzevrijheid zouden 
hebben.15 Dat zou pas anders zijn als het veel tijd 
en/of geld kost om een opdracht objectief te spe-
cificeren én de waarde van de opdracht laag is. 
In laatstgenoemde gevallen staat het proportio-
naliteitsbeginsel ook onderhandse gunning toe 
en dus directe keuze van een opdrachtnemer. In 
dat geval komt een directe keuze van bepaalde 
producten en toeleveranciers mij ook minder 
problematisch voor.

In onderhavige casus schreef de gemeente een 
product voor van een bepaalde leverancier, na-
melijk een infill16 bij de aanleg van kunstgrasvel-
den. Daarbij hanteerde de gemeente de toevoe-
ging “of gelijkwaardig”, zonder daarbij te melden 

13  Deel 2 Aw is dan niet van toepassing, zie ook: Vzr. Den 
Haag 18 december 2015, «JAAN» 2016/54, r.o. 4.2. 
Wel kan het verwijzingsverbod via een (standaard)re-
glement op de aanbestedingsprocedure van toepassing 
worden verklaard zoals het geval is bij de nationale 
openbare en niet-openbare procedures onder het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). 
Zie art. 2.10.11 ARW 2016 en art. 3.10.11 ARW 2016.

14  HvJ EU 29 april 2004, zaaknr. C-496/99, r.o. 111 (Suc-
chi di Frutta) is ongetwijfeld het bekendste voorbeeld. 
Het criterium in deze rechtsoverweging wordt zowel 
bij Europese, als niet-Europese aanbestedingsproce-
dure, door Nederlandse rechters als standaard gehan-
teerd.

15  Waarmee ook het bepaalde in art. 1.13 Aw 2012 en 
1.16 Aw 2012 wordt overtreden.

16  Instrooimiddel in dit geval in de vorm van korrels.

wat volgens haar gelijkwaardig zou zijn. Wel be-
vatte de besteksbepaling nog verschillende aan-
vullende en – wel – objectieve voorschriften aan-
gaande onder meer het gewicht en de grootte 
van de infill korrels. Die bestekseisen brachten 
kennelijk met zich dat infill van andere leveran-
ciers niet voor toepassing in aanmerking kwam, 
zo stelt eiseres de volgende NvI-vraag: “U vraag 
specifiek TPE infill van de leverancier SOFTER. In 
het kader van gelijkwaardigheid en een le-
vel-playing-field te creëren bij de inschrijvers vra-
gen wij u ook andere TPE Solid infill toe te staan. 
Hiermee voorkomt u dat één specifieke leveran-
cier de uitvraag bepaald met haar product. […]”17 
De gemeente reageerde daarop met de bood-
schap dat zij de bestekseisen handhaaft.

De eiseres schrijft vervolgens in met een infill die 
volgens haar gelijkwaardig is aan de in het be-
stek voorgeschreven product, maar zij laat ken-
nelijk na om dat in haar inschrijving te onderbou-
wen. Dat is bij Europese aanbestedingen 
verplicht18 en dat lijkt me bij een meervoudig on-
derhandse procedure ook het juiste uitgangs-
punt. Dat is ook het oordeel van de Voorzienin-
genrechter Gelderland in 2017 die in het kader 
van een meervoudig onderhandse procedure 
oordeelt dat het aanbestedingsrechtelijk onhoud-
baar is als inschrijvers niet op het moment van 
inschrijving tonen dat zij aan alle bestekseisen 
voldoen.19

De gemeente stelt inschrijver evenwel nog in de 
gelegenheid om de besteksconformiteit van de 
inschrijving aan te tonen. Het lijkt me dat de ge-
meente die gelegenheid ook altijd zou moeten 
geven, gelet op het proportionaliteitsbeginsel. Zo 
is het desgevraagd geven van een toelichting op 
een inschrijving ten principale toelaatbaar, zo-
lang de inschrijving daarmee niet wordt gewij-
zigd. Daarnaast is het disproportioneel om op 
voorhand een inschrijving uit te sluiten als uit 
een nadere toelichting kan volgen dat deze wel-
licht toch besteksconform is en mogelijk ook de 
economisch meest voordelige.

17  R.o. 2.8.
18  Zie art. 2.77 lid 1 jo 2.78 Aw, onder meer bevestigd in 

CvAE 10 februari 2014, advies 67, r.o. 6.3.7.
19  Vzr. Gelderland 26  april 2017, «JAAN» 2017/162 

m. nt. A.H. Klein Hofmeijer, r.o. 4.29.
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Mede naar aanleiding van de reactie van eiseres 
oordeelt de gemeente dat er van een gelijkwaar-
dig product géén sprake is. Daarbij overlegt de 
gemeente een memo van een externe deskundi-
ge waarin wordt gewezen op verschillen in vorm, 
bulkdichtheid en gewicht per m2, die in verschil-
lende opzichten blijk geven van een lagere kwali-
teit. Dat laatste betwist eiseres en dat legt zij ter 
beoordeling aan de voorzieningenrechter voor.

De voorzieningenrechter geeft in haar oordeel 
geen blijk van principiële bezwaren tegen het op 
deze wijze voorschrijven van een product en le-
verancier. Dat komt mij gelet op de inleiding van 
deze noot onjuist voor, hoewel het – helaas – niet 
de eerste maal is dat een rechter dit toestaat.20 
Voorts oordeelt de voorzieningenrechter dat de 
eisen voldoen aan de Succhi di Frutta norm en 
dus voldoende duidelijk zijn. Dat staat haaks op 
het gebruik van het subjectieve “of gelijkwaar-
dig”, maar valt wel te begrijpen gelet op de daar-
opvolgende objectieve producteisen.

Het kan de voorzieningenrechter niet kwalijk wor-
den genomen dat zij het oordeel van de aanbe-
steder volgt in het oordeel dat het aangeboden 
product niet gelijkwaardig is. Het door eiseres 
aangeboden product voldoet namelijk (ook) niet 
aan de objectief meetbare criteria aangaande het 
gewicht van de korrels.

Daarmee valt het belang van het bezwaar tegen 
het gebruik van het subjectieve “of gelijkwaar-
dig” weg. Voor zover eiseres een discussie met 
de gemeente wil voeren over wat wel of niet ge-
lijkwaardig is, gelet op het doel van de infill, zou 
die discussie volgens de voorzieningenrechter in 
de fase vóór inschrijving moeten plaatsvinden. 
Dat is op zich juist, maar evengoed makkelijker 
gezegd dan gedaan. Immers, zoals de rechter 
nota bene zelf benoemt, heeft eiseres wel dege-
lijk gevraagd om specificaties die andere produc-
ten zouden toelaten. Daarop werd zij afgescheept 

20  Zie in ieder geval Vzr. Limburg 28 augustus 2014, 
«JAAN» 2014/192 en Vzr. Gelderland 26  april 2017, 
«JAAN» 2017/162 m. nt. A.H. Klein Hofmeijer, waar-
in de voorzieningenrechter geen principiële bezwaren 
lijkt te hebben tegen het verwijzen naar productna-
men of merknamen, maar uiteindelijk wel oordeelt dat 
de bestekseis onduidelijk is, mede vanwege onbevredi-
gende NvI-antwoorden.

met een ongemotiveerd ‘nee’. Vervolgens hangt 
de voorzieningenrechter eiseres eraan op dat zij 
wel een inschrijving deed en daarmee instemde 
met de voorwaarden van de aanbestedingspro-
cedure.21 Dat is hoogst onbevredigend omdat de 
voorzieningenrechter zo de machtspositie van 
aanbesteders miskent, zeker in de fase vóór in-
schrijving. Immers, gelet op de ‘aanbeste-
der-says-no-instelling’ van deze gemeente, had 
eiseres ten minste tot een klacht- en waarschijn-
lijk zelfs een kort gedingprocedure vóór inschrij-
ving moeten overgaan om tot een discussie over 
de bestekseisen te komen. Daarover heeft de 
CvAE al meermaals – terecht – geoordeeld dat 
het disproportioneel is om van marktpartijen te 
verlangen dat zij vóór inschrijving de aanbeste-
der in rechte moeten betrekken.22

Daar staat tegenover dat eiseres – met name in 
het kort geding – haar pijlen beter en duidelijker 
had kunnen richten op de onrechtmatigheid van 
het voorschrijven van één bepaald product en 
leverancier. Immers, de kans dat een rechter het 
technische oordeel van een deskundige adviseur 
opzij schuift is zo goed als nihil. Dat terwijl een 
rechter lastig onder de juridische bezwaren tegen 
het voorschrijven van producten en leveranciers 
uitkomt. Dat betekent wel dat eiseres genoegen 
had moet nemen met een heraanbesteding in 
plaats van gunning van de opdracht. 

Conclusie en enkele vuistregels voor de praktijk
Het verbod om bij Europese aanbestedingspro-
cedures in de technische specificaties te verwij-
zen naar merken, producten, herkomst, enzo-
voort, wordt door rechters niet een op een 
gehanteerd bij aanbestedingen onder drempel. 
Dat terwijl de beginselen van het aanbestedings-
recht, en dus ook het bepaalde in deel 1 Aw, daar 
goede gronden voor bieden. Inschrijvers die ge-
confronteerd worden met voorgeschreven pro-
ducten, toeleveranciers, enzovoort, dienen in de 
NvI-fase duidelijk te protesteren en zo nodig ver-
volgstappen te nemen, ook om te voorkomen dat 

21  Dat staat haaks op het oordeel van de Vzr. Gelderland 
die in het niet voldoende duidelijkheid geven in de 
NvI-fase, juist reden ziet om een ‘Grossmann-verweer’ 
te passeren, zie Vzr. Gelderland 26 april 2017, «JAAN» 
2017/162 [m. nt. A.H. Klein Hofmeijer], r.o. 4.30-4.31.

22  CvAE 24 april 2017, advies 396, r.o. 5.7.
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zij geconfronteerd worden met een succesvol 
Grossmann-verweer en/of rechtsverwerking.

De NvI-fase is ook het moment om duidelijkheid 
te krijgen over wat volgens aanbesteder gelijk-
waardig is aan de voorgeschreven producten, 
toeleveranciers, enzovoort. Ten eerste omdat in-
schrijvers reeds bij hun inschrijving de gelijk-
waardigheid van hun aanbieding moeten aanto-
nen. Ten tweede zijn discussies over de 
toepassing van (meer) subjectieve gelijkwaardig-
heidscriteria ná inschrijving voor de inschrijver 
letterlijk en figuurlijk een verloren zaak.

mr. D.R. Versteeg
Advocaat bij Rozemond Advocaten

134

Vordering tot tussenkomst en niet voldoen 
aan geschiktheidseis

Rechtbank Noord-Nederland 
22 juli 2020, nr. C/18/199182 / KG ZA 20-124, 
ECLI:NL:RBNNE:2020:2573
(mr. M. Sanna)

Geschiktheidseisen. Technische bekwaam-
heid en/of beroepsbekwaamheid. Referen-
tie-eisen. Beoordeling referentieprojecten. 
Voeging. Tussenkomst. Proportionaliteit 
geschiktheidseisen. Uitsluiting. Rechtsver-
werking. 

[Rv art. 217]

De gemeente Delfzijl (hierna: de gemeente) heeft 
een Europese niet-openbare aanbestedingspro-
cedure georganiseerd voor de selectie en gun-
ning van een opdracht aan een ontwerpteam voor 
het verzorgen van een definitief ontwerp voor een 
cultuurcluster. Het cultuurcluster bestaat uit een 
theater, een bibliotheek, aanvullende ruimten en 
appartementen. In de Selectieleidraad is een ge-
schiktheidseis in het kader van de technische be-
kwaamheid opgenomen, ingevolge waarvan in-
schrijvers een referentieproject moeten opgeven 
dat is opgeleverd in een periode van vijf jaar 
voorafgaand aan de uiterste aanmelddatum voor 
de aanbesteding.

X en Y hebben tijdig een aanmelding ten behoeve 
van de selectiefase ingediend.
De gemeente heeft aan Y medegedeeld dat zij vol-
doet aan de geschiktheidseisen, maar dat Y voor 
de selectiecriteria niet de benodigde score heeft 
gehaald om toegelaten te worden tot de gun-
ningsfase. Y heeft bezwaar gemaakt en aan de 
gemeente medegedeeld dat zij ten aanzien van de 
selectiecriteria 1.3, 5.2, 5.3 en 6, waarop zij niet de 
maximale score heeft ontvangen, alsnog de maxi-
male score toegekend dient te krijgen. Ondanks 
dat de gemeente naar aanleiding van het bezwaar 
van Y, Y alsnog voor selectiecriterium 6 de maxi-
male score heeft gegeven, heeft Y niet voldoende 
punten gehaald om van de selectiefase naar de 
gunningsfase door te gaan.
Ten aanzien van de inschrijving van X heeft de 
gemeente X medegedeeld dat zij niet aan de ge-
schiktheidseisen voldoet. Daarbij schrijft de ge-
meente dat bij een nadere controle van de refe-
renties bij de inschrijvingen is gebleken dat de 
door X ingediende referentie niet aan de gestelde 
eisen met betrekking tot de technische bekwaam-
heid van X, voldoet. In de brief van 29 mei 2020 
meldt de gemeente aan X dat de selectiecommis-
sie niet anders heeft kunnen besluiten dan de re-
ferentie bij nadere beschouwing terzijde te leggen 
en X op formeel juridische gronden af te wijzen 
vanwege niet-voldoen aan de eis van geschikt-
heid voor technische bekwaamheid.
In onderhavige kortgedingsprocedure vordert X 
de gemeente te veroordelen de selectiebeslissing 
d.d. 29 mei 2020 in te trekken. X heeft een inciden-
tele conclusie tot tussenkomst/voeging genomen.

Beoordeling van het geschil
Incident
De voorzieningenrechter oordeelt dat een partij 
op grond van art. 217 Rv in een reeds aanhangig 
(kort) geding kan vorderen te mogen  tussenko-
men,  indien zij een eigen vordering wenst in te 
stellen tegen (een van) de procederende partijen 
en voldoende belang heeft zich met dat doel te 
mengen in het aanhangige geding in verband met 
de nadelige gevolgen die zij van de uitspraak in 
de hoofdzaak kan ondervinden.
De voorzieningenrechter is met de gemeente van 
oordeel dat Y geen nadeel zal ondervinden al-
thans enig recht verliest als gevolg van een uit-
spraak jegens X in de hoofdzaak en dat daarom 
geen belang voor X bestaat bij de primair gevor-
derde tussenkomst. Vooropgesteld wordt dat X in 


