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In het Grossmann-arrest oordeelde het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (hierna: Hof) dat indien een partij 
geen offerte heeft ingediend wegens beweerdelijk discrimi-
nerende specificaties in de aanbestedingsstukken op grond 
van de Rechtsbeschermingsrichtlijn,3 deze partij het recht 
heeft om rechtstreeks tegen deze specificaties beroep in te 
stellen. Het Hof overwoog daarbij expliciet dat het buiten-
sporig zou zijn te verlangen dat, om bij de rechter te kunnen 
klagen over deze discriminerende eisen, een onderneming 
toch een inschrijving moet indienen, hoewel de kans dat de 
opdracht aan haar wordt gegund nihil is.4

Uit onderhavige zaak blijkt dat het verkrijgen van rechtsbe-
scherming in Italië vrijwel altijd afhankelijk is van inschrij-
ving, zelfs wanneer de onderneming de wettigheid van 
de aanbesteding wegens buitensporige beperking van de 
mededinging wil aanvechten.5 De bestuursrechter in eerste 
aanleg van Ligurië (hierna: verwijzende rechter) legt het 
Hof de vraag voor of deze nationale rechtspraak verenig-
baar is met de Rechtsbeschermingsrichtlijnen.

Feiten, procesverloop en prejudiciële vraag

Amt e.a. zijn de beheerders van diensten voor lokaal open-
baar vervoer op (sub)provinciaal niveau in Italië. In het 
geschil tussen Amt e.a. en de aanbestedende dienst heeft de 
verwijzende rechter een prejudiciële vraag gesteld aan het 
Hof. Het door Amt e.a. ingestelde beroep zag op de nietig-
verklaring van handelingen van de aanbestedende dienst 
tijdens een informele aanbestedingsprocedure voor de 
gunning van openbare vervoersdiensten in de regio Ligurië. 
In het bijzonder richtte het beroep van Amt e.a. zich op het 
voornemen van de aanbestedende dienst om voortaan de 
gunning van het regionaal openbaar vervoer via één kavel 
ter grootte van de volledige regio te laten plaatsvinden, 

1 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, (Grossmann Air Service).
2 HvJ EU 28 november 2018, C-328/17 – Amt e.a. tegen Atpl Liguria (hier-

na: aanbestedende dienst) en Regione Liguria (hierna: Regio Ligurië).
3 Richtlijn 89/665.
4 HvJ EG 12 februari 2004, C-230/02, (Grossmann Air Service), r.o. 28 en 29. 
5 Ibid. r.o. 26. 

dit was conform regionale regelgeving.6 Amt e.a. zijn naar 
hun mening niet in staat om elk afzonderlijk de openbare 
vervoersdiensten voor de gehele regio te verzorgen, daarom 
hebben zij geen offerte ingediend.7

Het verkrijgen van rechtsbescher-
ming is in Italië afhankelijk van 

inschrijving, zelfs wanneer de on-
derneming de wettigheid wegens 
buitensporige beperking van de 

mededinging wil aanvechten

Voorafgaand aan de prejudiciële procedure bij het Hof 
heeft de verwijzende rechter een vraag voorgelegd aan het 
(Italiaanse) constitutionele hof betreffende de grondwet-
tigheid van de bestreden regionale regelgeving.8 Nog voor 
het constitutionele hof uitspraak kon doen, heeft de Regio 
Ligurië de onderhavige wet gewijzigd. Voortaan was niet 
langer vereist dat het één kavel ter grootte van het gehele 
regionale grondgebied betrof, maar vier loten betreffende 
vier homogene territoriale gebieden.9 De aanbestedende 
dienst besloot na de wetswijziging de aanbesteding in te 
trekken. Ondanks de wetswijziging heeft het constitutio-
nele hof de grondwettigheid van de oorspronkelijke wet 
onderzocht.10 Het constitutionele hof verklaarde de grond-
wettigheidsvragen niet-ontvankelijk. Dit omdat het volgens 
gevestigde (Italiaanse) bestuursrechtspraak zo is dat een 
onderneming die niet deelneemt aan een aanbestedingspro-
cedure, niet kan opkomen tegen die procedure omdat zij 
geen voldoende duidelijk onderscheiden materiële rechts-
positie heeft, maar slechts een feitelijk belang. Hierop 
bestaat een uitzondering in het geval dat de verzoekende 

6 HvJ EU 28 november 2018, Zaak C-328/17 (Amt e.a.), ECLI:EU:C:2018:958, 
r.o. 13.

7 Ibid. r.o. 15-17.
8 Ibid. r.o. 2.
9 Ibid. r.o. 14 en 21.
10 Ibid. r.o. 22.

Net als in de casus van het Grossmann-arrest1 wordt er ook in onderhavig arrest (Amt e.a.)2 geklaagd over 
discriminerende eisen uit de aanbesteding door partijen die geen inschrijving hebben ingediend. \ 
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onderneming opkomt tegen bedingen van de aankondiging 
van de opdracht die haar rechtstreeks uitsluiten, of tegen 
bedingen waarbij kennelijk onredelijke of volstrekt oneven-
redige verplichtingen worden opgelegd of die het onmoge-
lijk maken om een offerte op te stellen.11 Het constitutio-
nele hof was van mening dat er in casu geen sprake was 
van een uitzonderingsgeval.12 De verwijzende rechter leidt 
daaruit af dat het verkrijgen van rechtsbescherming dus 
vrijwel altijd afhankelijk is van inschrijving, zelfs wanneer 
de onderneming de wettigheid van de aanbesteding wegens 
buitensporige beperking van de mededinging wil aanvech-
ten.13 Hierop besluit de verwijzende rechter het Hof te 
vragen of deze nationale regeling wel is toegestaan, gelet 
op het bepaalde in art. 1 lid 3 Richtlijn nr. 89/665 en art. 1 
lid  3 Richtlijn nr.  92/13 (hierna: de Rechtsbeschermings-
richtlijnen). Genoemde artikelen bepalen dat lidstaten 
ervoor zorgdragen dat:

‘(…) beroepsprocedures, volgens modaliteiten die de lidsta-
ten kunnen bepalen, op zijn minst toegankelijk zijn voor 
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.’

Beantwoording door het Hof

Het Hof is van oordeel dat de betreffende bepalingen uit de 
Rechtsbeschermingsrichtlijnen zich niet verzetten tegen een 
nationale wettelijke regel, die het recht van ondernemers 
om beroep in te stellen tegen de besluiten van de aanbe-
stedende dienst aangaande een aanbestedingsprocedure 
afhankelijk stelt van deelname aan de aanbesteding. Het 
moet echter onder omstandigheden wel mogelijk zijn voor 
een onderneming die geen offerte heeft ingediend om tegen 
een aanbestedingsprocedure op te komen wanneer hij van 
mening is dat de gestelde eisen het onmogelijk maken om 
een offerte op te stellen. Het Italiaanse recht voldoet aan 
deze eis. Het Hof vindt het niet buitensporig dat het Itali-
aanse recht daarbij de eis stelt dat de ondernemer aantoont 
dat de clausules van de aanbesteding het onmogelijk maken 
om een offerte op te stellen. Het Hof waarschuwt wel dat 
er een risico bestaat dat dit bewijsvereiste in de specifieke 
omstandigheden van het geding afbreuk doet aan het recht 
van klagers op effectieve rechterlijke bescherming. De 
verwijzende rechter dient dit nog na te gaan.14

Overigens is er in rechtsoverweging 52 van onderhavig 
arrest sprake van een verschrijving in de Nederlandse verta-
ling. In de Nederlandse tekst staat dat een beroep tegen de 
aanbestedingsdocumenten vervatte specificaties pas kan 
worden ingesteld nadat het besluit tot gunning van de 
opdracht door de aanbestedende dienst is vastgesteld. Er 
had moeten staan dat dit beroep niet pas kan worden inge-
steld nadat het besluit tot gunning van de opdracht door 

11 Ibid. r.o. 23-24.
12 Ibid. r.o. 25. 
13 Ibid. r.o. 26. 
14 Ibid. r.o. 51 t/m 55.

de aanbestedende dienst is vastgesteld. Dat het gaat om een 
verschrijving blijkt uit de Franse tekst en Engelse vertaling 
van het onderhavige arrest.15 Bovendien zou het arrest op 
dit punt anders volledig in strijd zijn met het principiële 
oordeel van het Hof in het Grossmann-arrest dat er juist 
niet met klagen mag worden gewacht tot na de gunningsbe-
slissing, maar dat er in een zo vroeg mogelijk stadium moet 
worden geklaagd.16

Effect van het arrest voor de Nederlandse 
praktijk

Er moet voor worden gewaakt om aan dit arrest de conclu-
sie te verbinden dat er ook naar Nederlands recht een 
verplichting tot inschrijving bestaat alvorens een onderne-
ming belang heeft om te klagen over vermeende onregel-
matigheden in de aanbesteding. Het Hof oordeelt immers 
enkel dat de Rechtsbeschermingsrichtlijnen zich niet verzet-
ten tegen een dergelijke nationale regeling.17 Nederland 
kent hiervoor in elk geval geen nationale wettelijke rege-
ling. Geschillen hierover worden door de nationale rechter 
beslist op grond van de vraag of er procesbelang bestaat 
in de zin van art. 3: 303 BW. De voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een uitspraak 
van 6 maart 2014 al eens geoordeeld dat:

‘(…) ook een gegadigde die heeft afgezien van deelneming, 
afhankelijk van de aard van het bezwaar en de beweerde 
schending van het aanbestedingsrecht een voldoende belang 
[kan; EZ] hebben bij zijn vordering. Dit is het geval indien 
een gegadigde die niet heeft ingeschreven geen (eerlijke) 
kans heeft kunnen maken op verwerving van de opdracht 
als gevolg van onrechtmatig handelen van de aanbeste-
dende dienst.’18

Naar mijn mening blijft dit uitgangspunt in de Nederlandse 
rechtspraak onverkort gelden. Dit betekent dat een partij 
die geen inschrijving heeft ingediend toegang tot de rech-
ter kan verkrijgen indien hij aannemelijk kan maken dat 
hij door het beweerdelijk onrechtmatig handelen van de 
aanbesteder direct in zijn belang is geraakt. Dat is een iets 
minder zware toets dan in Italië wordt gehanteerd.
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15 Franse tekst: ‘Il importe, toutefois, de rappeler qu’un tel recours ne saurait 
(…) être introduit après que la décision d’attribution du marché a été adop-
tée par le pouvoir adjudicateur.’ 

  Engelse tekst: ‘It must be pointed out that, (…) , such an action cannot be 
brought after notification of the decision awarding the contract has been 
adopted by the contracting authority.’ [onderstrepingen toegevoegd; EZ].

16 Zie HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-230/02, (Grossmann Air Service) r.o. 37.
17 Vergelijk A.J. van Heeswijck, ‘Rechtsbescherming van ondernemers in 

aanbestedingsprocedures’, in: Recht en Praktijk nr. VG7, Deventer: Kluwer, 
2013.

18 Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 6 juni 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1551, 
«JAAN» 2014/75, m.nt. Blaisse-Verkooyen, r.o. 4.3.
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