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De absolute nietigheid van de 
overeenkomst bij miskenning van het 
gelijkheids- en transparantiebeginsel – 
Hof van Cassatie zet zaken op scherp 
 
Met een belangwekkend arrest van 22 januari 2021 spreekt het Hof van 
Cassatie zich uit over het lot van overeenkomsten die overheden hebben 
gesloten met miskenning van het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Het Hof 
van Cassatie is hierbij van oordeel dat het gelijkheids- en transparantiebeginsel 
een juridische grondslag vormt van de economische en morele orde van de 
samenleving, die zich aan de aanbestedende dienst opdringt. Overeenkomsten 
die met overheden worden gesloten en die in strijd zijn met deze beginselen, 
kunnen worden gesanctioneerd met absolute nietigheid. 
 

De redenering van het Hof van Cassatie 
Met zijn arrest van 22 januari 2021 vernietigt het Hof van Cassatie het arrest 
van het Hof van Beroep te Antwerpen, in zoverre het de vordering tot 
nietigverklaring van de bestreden overeenkomsten ongegrond verklaart.  
 
Na alle gronden van niet-ontvankelijkheid te hebben verworpen, startte het 
Hof zijn analyse van de gegrondheid met verwijzing naar de artikelen 6 en 1108 
Oud Burgerlijk Wetboek. Het Hof brengt in herinnering dat een overeenkomst 
een ongeoorloofd voorwerp heeft wanneer zij ertoe strekt een toestand te 
doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of 
met dwingende wetsbepalingen. Als dat het geval is, is een dergelijke 
overeenkomst nietig en kan zij geen gevolg hebben. De wetgeving die de 
wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap raakt of die, in het 



privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of 
morele orde van de samenleving berust, betreft de openbare orde.  
 
Op grond van de artikel 49 en 56 VWEU en het arrest van het Hof van Justitie 
van 14 november 2013 in de zaak Belgacom nv / Integan e.a, oordeelt het Hof 
van Cassatie dat kennelijk blijkt dat de verplichting om het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel vervat in de artikelen 49 en 56 VWEU te eerbiedigen, 
een juridische grondslag is van de economische en morele orde van de 
samenleving, die zich aan de aanbestedende dienst opdringt. Hieruit volgt dat 
een overeenkomst waarin een aanbestedende dienst van een lidstaat 
rechtstreeks en dus met miskenning van voornoemd gelijkheids- en 
transparantiebeginsel aan een marktdeelnemer uit dezelfde lidstaat een 
dienstenconcessie gunt met een duidelijk grensoverschrijdend belang, een 
toestand doet ontstaan die in strijd is met de openbare orde en bijgevolg 
volstrekt nietig is bij gebrek aan geoorloofd voorwerp. De nietigheidssanctie is 
daarentegen kennelijk ongeschikt wanneer wordt vastgesteld dat er geen 
enkele potentieel geïnteresseerde marktspeler was. De rechter kan bovendien 
beslissen om de overeenkomst niet te vernietigen wanneer dwingende 
redenen van algemeen belang het noodzakelijk maken dat de opdracht of de 
concessie voortgang vindt.  
 
Volgens het Hof hebben de appelrechters hun beslissing niet naar recht 
verantwoord, doordat zij ondanks de miskenning van het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel, niet hebben vastgesteld dat er geen enkele potentieel 
geïnteresseerde marktspeler was of dat dwingende redenen van algemeen 
belang het noodzakelijk maken dat de concessie voorgang vindt.  
 
Deze recente uitspraak is van groot belang voor veel overeenkomsten waarbij 
overheden partij zijn. Zoals uitgelegd in het arrest, kan de nietigheidssanctie bij 
miskenning van de voorgaande principes slechts ontlopen worden doordat er 
vastgesteld wordt dat er geen enkele potentieel geïnteresseerde marktspeler 
was of dat dwingende redenen van algemeen belang het noodzakelijk maken 
dat de overeenkomst uitvoering vindt. De feitelijke omstandigheden zullen dan 
van groot belang zijn. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat het Hof van 
Justitie een strikte interpretatie van deze uitzonderingen hanteert. 
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