
Ga voortvarend te werk
Een geschil over een aanbesteding 
mag niet later dan 90 dagen na het 
ontstaan ervan aanhangig worden 
gemaakt. Dit volgt uit artikel 7.23.2 
van het Aanbestedingsregelement 
Werken 2005 (ARW 2005). Recente-
lijk heeft de voorzieningenrechter 
Overijssel ECLI:NL:RBOVE:2013:2127) 
zich gebogen over de vraag of 
opdrachtgever een beroep kon doen 
op deze (verval)termijn.

Opdrachtgever heeft het werk 
gegund aan aannemer 1. Aannemer 
2 is het daar niet mee eens en stelt 
onder meer dat aannemer 1 niet 
FSC-gecertificeerd is en materiaal 
gebruikt dat niet besteksconform is. 
Aannemer 2 vindt dat opdrachtge-
ver onrechtmatig heeft gehandeld 
door het werk aan aannemer 1 te 
gunnen en vordert vergoeding van 
schade.
Opdrachtgever doet een beroep op 
de (verval)termijn van artikel 7.23.2 
ARW 2005. Het werk is op 7 juli 2011 
gegund aan aannemer 1. Aannemer 
2 heeft zijn bezwaren tegen de 
gunning op 12 juli 2011 kenbaar 
gemaakt. Aannemer 2 heeft de 
dagvaarding pas op 2 maart 2012 
aanhangig gemaakt. Volgens 
opdrachtgever is dat te laat en is 
aannemer 2 daarom niet-ontvanke-
lijk in zijn vordering. 
Aannemer 2 stelt daartegenover dat 
opdrachtgever met hem in onder-
handeling is gegaan, waardoor een 
beroep op het verstreken zijn van de 
vervaltermijn in strijd is met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en/of het 
vertrouwensbeginsel. Ook zou 
opdrachtgever hebben verzocht om 
gedurende de onderhandelingen 
geen rechtsmaatregelen te treffen.
Als uitgangspunt geldt dat onder-
handelingen een lopende vervalter-
mijn niet kunnen stuiten of 
schorsen. De voorzieningenrechter 
overweegt dat een beroep op het 
verstreken zijn van een vervalter-
mijn tijdens of na onderhandelin-
gen onder omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid wel onaanvaardbaar kan 
zijn. 
Indien het aannemer 2 lukt te 
bewijzen dat opdrachtgever hem 
heeft verzocht geen rechtsmaatrege-
len te treffen, zal een beroep op de 
vervaltermijn naar redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zijn. Of 
aannemer 2 hierin zal slagen, moet 
nog blijken. Aannemer 2 is door de 
voorzieningenrechter in de 
gelegenheid gesteld dit bewijs te 
leveren.
Bedacht dient te worden dat 
voorkomen nog altijd beter is dan 
genezen. Verlies van vorderingen 
kan worden voorkomen door (in een
vaststellingsovereenkomst) schrifte-
lijk vast te leggen dat gedurende de 
onderhandelingen geen beroep zal 
worden gedaan op eventueel 
lopende vervaltermijnen.
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