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IN NAAM VAN DE KONING

RECHTBANK NOORD.HOLLAND
Afdeling privaatrecht
Ziftingsplaats Alkmaar

zaaknunrmer / rolnummer: Cl151251636 I HA ZA, 16-763

Vonnis van 6 september 2017 (bij vervroeging)
in de zaak van

l.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZORG\'BRVOBRCENTRALE NEDERLAND 8.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REVA TAXI8.V., handelend onder de naam BIOS PERSONBNVBRVOER,
gevestigd te Rotterdam,
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CETORHINUS MAXIMUS 8.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseressen,

advocaat rnr. R.W. de Vrey te Utrecht,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersonen

I.

GEMEENTE ALI(MAAR,

zetelend te Alkmaar,

2.

GEMENNTE BERGEN,

zetelend te Bergen (NH),

3.

GEMEENTE CASTRICUM,

zetelend te Castricum,

4.

GEMEENTB HEERHUGOWAARD,

zetelend te Heerhugowaard,

5.

GEMEENTE HBILOO.

zetelend te Heiloo,

6.

GEMEENTE LANGEDIJK.

zetelend te Langedijk,

7.

GEMEBNTE UITGEBST,

zetelend te Uitgeest,
gedaagden,

advocaat mr. J. Tophoff te Alkmaar.

Partijen zullen hierna ZCN en gemeenten genoemd worden.
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1.

De procedure

I .l .
Het verloop van de proceclure blijkt uit:
- dagvaarding d.d. l0 augustus 2016
- conclusie van antwoord
- het tussenvonnis van 8 maart 2017
- akte van depot aan de zijde van gemeenten
- akte, houdende producties aan de zijde van ZCN
- akte, houdende productie aan de zijde van gemeenten
- lret proces-verbaalvan comparitie van partijen d.d.23 augustus 2017 tnet bijlagen

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald

2.

De feiten

2.1.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Uitgeest hebben injuli 2015 een Europese openbare aanbesteding georganiseerd voor het
uitvoeren van "het collectief vraagaflrankelijk vervoer voor geindiceerde reizigers vanuit de
deelnemende gemeenten in de regio Noord-Kennemerland" vanaf I januari 20l6.Deze
aanbesteding liep via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de
Nederlandse overheid.

2.2.

ZCN rvas op dat moment de dienstverlener en contracterende partij voor dit
vervoer. Het contract dateerde van I decernber 20_10 en was met de provincie NoordHollancl gesloten. Bios Personenvervoer was daarvan de feitelijke uitvoerder, handelend als
'onderaannemer' vall ZCN. Cetorhinus is de moedennaatschappij van ZCN en Bios
Personenvervoer.

2.3.

De gemeente Alkmaar was nâmens gemeenten penvoerder in de
aanbestedingsprocedure. In het kader van de voorbereiding van deze
aanbestedingsprocedure is door gemeenten in maañ 2015 aan ZCN om gegevens gevraagd
omtrent de zogenoemde 'integrale rittenbakken' over de periode 2010 tot en met 20l4.Deze
gegevens zotlden moeten dienen als informatie die in de aanbestedingsprocedure aan de
kandidaat inschrijvers zou kunnen worden meegedeeld om hun inschrijving op te baseren.

2.4.

ZCN heeft niet aan dat verzoek voldaan, daarbij verwijzend naar bepalingen uit de
geldende overeenkomst (hierna: de overeenkomst) tusseir haar én de provincie:
"Artikel 25
25.L De Vervoeder is verplicht adequale ntaalregelen te nemen, otn de geheimhouding te
verzekeren ten eanzien vqn
(a) atte þ"gnrnrt en idormatie von de provincie Noorcl-Hollanclclan v,el (elkvae de
provincie Noord-Holland belrffinde tnel een geheim of verÍrornrelijk karakter, of v,aarvatt
redeliikenrijs magv'orden aangenotnen dal zij een geheirn of t'ertroutt,elijk karakter
be:ittett,
(b) op de privacy van de Reizigers betrekking hebbende gegeyens waar hijze$ zijn
Personeel of gecontracteerde derden bij de uitvoering vcrn de u'erkzacttnheden kennis van
nemen, een en ander nteÍ inachÍneming v(tn de Wel Beschertning Persoonsgegevens.
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25.2. De Vervoerder garandeert dat zijn personeel, alsmede (Personeel van) door hent
gecontracteerde derden, zich verplichten otn de in het voorgaande lid genoemde
ge h e imhoud in gspl icht n a (t e1 I ev en.
25.3. De provincie Noord-Holland verplicht zich jegens de Vervoerder tof geheinthoucling
ter zcike al helgeen haar bekend u'ordl ter zake van de ondertteming van Vervoerrler,
behoudens algemeen bekende en/of voor een ieder toegankelijke informatie en behouclens
voor zover hel strafi"echtelijke of besluursrechtelijke misdrijven of ottertredingen belreff .
25.4. De in het kqder van de uitvoering vcm deze Overeenkontsl verzantelde gegevens
v'orden niel aan derden - anders dan de provincie Noord-Holland en Wrno-genteettten - ter
beschikking gesleld. Na afloop van deze OvereenkontsÍ draagt de Vervoerc{er en ctl cliegenen
die hti bii de uiÚoeringvon deze overeenkontst heeft betrokken, alle becloelde gegevens o1)er
aan de provittcie Noord-Hollancl, tenzij clit in sÍrijc{ zou zijn met alsclan gelden"de\t'etelijke
regelingen. "

2-5.

Gemeenten hebben van de provincie Noord-Holla¡rd een Excel-bestand (hierna: het
bestand) ontvangen met gegevens over gefactureerde ritten in de maand december 2014. De
gegevens in dat bestand waren door ZCN aan de provincie aangeleverd om te voldoen aan
haar contractuele verplichting uit artikel l5 van de overeenkomst. Deze verplichting voor
ZCN bestond om controle te kunnen uitoefenen op de door ZCN in te dienen facturen:

"¿rt¡lcet tS nimAmm
15.1. De Vervoerder dienÍ een betrotnvbare en namvkeurige ritadntinisÍratie en
r i tre gistral ie te voeren.
De Vervoerder dient de provincie Noord-Holland desgevraagd inzage Íe verlenen in zijn
administratie. De ritadntinistralie en de ritregistratie dienen te voldoen aan de clacu.voor
dienende wettel ijke eisen. (... )
1 5.3. In verband nrcl de door Opdrachtgever geëiste data en ten behoeve van analyse
en
controle van deze data, dient de aanbieder oyer het beschreven vervoerproces in, de
volgende data te verzantelen, te registreren ett vast te leggen in eett clatabase. De nactr
Opdrachtgever of IÚ/nto-getneente uitgesplitsfe database zal binnen ht,ee vyeken na afloop
van een nnand doot' de aanbieder aan belreffende Opdrachtgever of lYmo-genleente
digitaal v'orden aangeleverd. Door Opdrachlgever zal in samettspraak met cle aanbiecler
v'orden bepaald in welke bestandsvornt de database aan de Opdrachtgever wordt
aangeleverd.
15.4. De Vervoerder dient aan de provincie Noord-Holland iedere ntaand de volgencle
gegevens te verslrekken tnel betrekking Íot het hestellen van de rit;
- Datum en rijdstip bestelling rit
- Telefonische wachttijd en spreektijd (in seconde.n)

- Hel pasnummer indien het een lVmo-gei'ndiceerde of de ternt OV indien hef een nier lVntoge i'ndi

c e erde

Re iz i ger be tr efr.

- Geplande dahtm en vertrektijd vcm de

rit

- Geplande riften ntet een aankontsÍ- of aunsluitgarontie
- Beginpunl van de rif (adres + postcode of naarn bushalte of stcttion)
- Eindpunt van de rit (adres + postcode of naam bushalte of station)
- Indicatie u,et of geen rolstoelrit
- InclicaÍie Vlmo-riÍ rnet begeleiding oJ'gezinsleden
De Vervoercler clienÍ aan de provincie l{oorcl-Holland iedere ntucmcl cle volgentle gegevens
te verstrekken met betrekking tot de rit zelf:
- Tij dstip tenrgb els erv ice
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- Daadv, e rke I ij ke v ertrekt ij d
- Daadty erke I ij ke aankont s tt ij d
- Het aanlal in rekening te hrengen openbaar vervoer zones.
- De werkelijk geinde bijdrage per Reizigersrit, uitgesplitst naar reizigers clie reizen in
kader lï/mo, openbaur vervoer Reizigers en openbaar vervoet Reiziglrs die reizen tegen hef
gerecluceerde openbaar vervoer tarief.
- Het door de gerneenlen f .b.v. de l'f/mo-geindiceerde Reizigers, gezinsleclen en begeleiclers
tlog oan te wtllen verschil hßsen hef l'[\no-tarief (en in gevaltan begeleiclert grali, fcn"ief.)
"bij
en de ritprijs. Ook de bestelde en naderhqttd door cle Reizigers afgezegde rittin v,orden
de punten 2 en 3 geregistreerd. Gekoppeld aan heÍ in puttt I geèiste en ten behoeve vcm een
analyse- en controlenrcgelijkheid van de gegevetls cloor de Opclrachtgever dient de
octnbieder over het vervoerproces één (11 keer per maand cle ,-olgencle clata op papier en
digiÍaal aan de Opdrachtgever te presenteren uitgesplitsÍ nactr openbaor vnriiur-provincie
Noord-Holl and en llmo-re iz i gers ui tgespl itst ttacn" de e lnemende geme ente ;
- Het toÍaal aantal verreden Reizigersritten.
- Hel totasl aantal verreden zones via de geogrctfsch korÍsre route.
- Het toÍaal aantal werkelijk geihde Reizigersbijdragen.

(...)
De Vervoerder dient tevens aan de provincie Noord-Hollsnd en c{e l|lnto-gemeenten
iedere ntoend een korÍe nnnegemetttrapportoge re versrrekken. Deze
managementrapportage bestaat in ieder geval uil;
(a) Overzicht van totaal aantal uitgevoerde ritten,.
(b) Overzichl van stiptheid;
(c) Overzicht van de in de vorige tnaund afgehanclelde klachten v)aarbü cle vervoerc{er
in
iecler geval de volgende zaken registreert: type ktacht en
"
van
de
klacht.
ffianclelingtirmijn
15.6.

2.6. Het Excel-bestand van de zogenaamde rittenbakken met daarachter meerdere
draaitabellen is vrijdagmicldag 3 I juli 2015 door gemeenten naar TenderNed geüpload en
geprrbliceerd als bijlage bij de Nota van Inlichtingen2. Alle potentiële inschrijveis hebben
een notificatie ontvangen van de publicatie van de Nota van Inliclitingen 2. ZðN heeft
gemeenten eell utlr nadat de gemeente Alkmaar het bestand publiceerile aangespoord dit
direct offline te halen, omdat het bestand geheime informatiè zou bevatten. Onianks eerdere
pogingen door gemeenten is op maandag 3 augustus 2015, g.43 uur, de bijlage op
"vervallen" gezet, terwijl het bestand vanaf woensdag 5 augustus 20I S, g.SO-¡ur, niet meer
rvas te downloaden.
' Nadien is overleg gevoerd tussen gemeenten en ZCN. Gemeenten hebben aan hun
respectieve gemeenteraden verslag gedaan:
" Mento l8 austtsttts 2015 von
collese van B ,& W Alkmoar aan ríe,
Alkmaar is nantens de regiogenleenten penvoerder t)oor een aanbestedittg voor hel Vlmovervoer.
op vrijdag 3l juli is op Tenderned, de site v,aarop de gemeenÍe aanbesteclingen
bekendmaakÍ zodaf er door uctnbieders op ingeschreven kan worrlen, een ,rolo ,n1
in I ichtin gen gepub I ice erd.
Aan cleze ,oin ,r'rrc een besland gekoppettl'rvetcu"itt aanvullencle gegevens trerert opgettonten,
zoals aattlctllen ritÍen, crfstcnden, vel of geen rolstoel et ceterct. Deze inforntcttie lsioclig
voor qcmbieders om een gerichte prijsopgave te kunnen doen. Door een ambtelijkefout
bliiken er ook aanvullende gegevens in daÍ bestancl terecht te zijn gekonten van-de huic{ige
vervoerder. Hierdoor hadden de medeclingers toegcotg tot informatie clie ctls
2.7
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concurrentiegevoelig en yerlrotnt,elijk te kenschetsen is. (...) Ze zouden daarmee in theorie
voordeel ten opzichte van de uitschrijvende partij kunnen hebben opgedaan Íen opzichte van
de uitschrijvende partij. (...)
Om herstart van de aanbesteding op korte termijn mogelijk Íe maken, ligt de oplossing in
het aangeven van een gewenste (nnxintale) ritprijs zodat er nßsen mogelijke aanbieders
v'eer sprake is van gelijke uitgangspltnten en geltjke kcmsen (gelijk level playingfieldl.
Concreet betekenl dal dal in de gwtrting de prijs niet langer doorslaggevend is, ntaar daÍ
gtrnningscriteria aangepasl u,orden naar econontisch meesl voordelige inschrijt'irtg (EMVII,
v,aarbij onderdelen als innovatie, duurzaantheid en klanttevredenheid een tneer
doorslaggevend rol gaan spelen."

2.8.

ZCN heeft bij brieven van 10 augustns, l8 en 2l september 2015 gemeenten
aansprakelijk gesteld voor de schade geleden door de handelswijze van gemeenten. De
sclrade werd door ZCN in de brief van I I september 201 5 begroot op minimaal e 17 ,7
miljoen.

2.9.

Gemeenten hebben naar aanleiding van het gebeurde de aanbesteding ingetrokken
en besloten om de opdracht in gewijzigde vorm uit te vragen. Op 20 augustns 2015 is de
trveede aanbesteding gepLrbliceerd. Daarbij is een andere systematiek gehanteerd. ZCN heeft
met drie mededingers op deze aanbesteding ingeschreven en een aanbieding gedaan. ZCN is
als vierde geëindigd in de aanbesteding. De opdracht is uiteindelijk gegund aan Connexxion.
ZCN heeft een kort geding procedure aangespannen tegen de gunning aan Connexxion. De
voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft de vorderingen van ZCN bij vonnis van
I 7 clecember 2015 afgervezeu. Tegen deze beslissing is geen hoger beroep ingesteld.
3.

De vordering

3.I .
ZCN vordert om, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad:
(i) te verklaren voor recht dat gemeenten door het in het lichaam van de dagvaarding
beschreven handelen, waaronder de publicatie van het bestand, tezamen althans ieder voor
zich, in strijd hebben gehandeld met de op de gerneenten rustende contractuele
geheimhoud ingsplicht;
(ii) te verklaren voor recht dat gemeenten door het in het lichaam van de dagvaarding
beschreven handelen, waaronder de publicatie van het bestand, tezamen althans ieder voor
zich, in strijd handelen met de databankrechten van eiseressen:
(iii) te verklaren voor recht dat gemeenten door het in het lichaarn van de dagvaarding
beschreven handelen, waaronder de publicatie van het bestand, tezamen althans ieder voor
zich, onrechtmatig hebben gehandeld jegens eiseressen;
(iv) gemeenten te veroordelen tot betaling aan eiseressen van de door eiseressen ten gevolge
van het onrecht¡natig handelen en de wanprestatie geleden en nog te lijden schade, op te
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met wettelijke rente ex artikel
6: l19a BW, althans artikel 6: 119 BW over dit bedrag vanaf 3 I juli 201 5, althans vanaf
datum van dagvaarding tot aan de dag der voldoening:
(v) gemeenten.hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen
in de kosten vat't deze procedure met inbegrip vall de nakosten, venneerderd met de
wettelijke rellte ex artikel 6:119a BW, althans artikel 6:1 l9 BW, ovel dit bedrag vanaf l4
dagen na de datum van het vonnis tot aan de dag der voldoening.
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Voor zover de kosten zien op de inbret¡k op de databankrechten van eiseressen, vorderen
eiseressen dat gemeenten overeenkornstig worden veroordeeld in de volledige kosten van
deze procedure ex aft. l0l9h Rv.

3.2.

Gelneenten voeren gemotiveerd verweer

3.3.

Op de standpunten en verweren van paftijen rvordthiema bij de beoordeling

ingegaan.

4.

De beoordeling

Vordering i.
Bepalingen overeenkontst ook van loepassing op gemeenten

4.1.

ZCN stelt dat de overeenkomst, en in het bijzonder artikel 25.3, ook op gemeetrten
van toepassing is. Gemeenten zijn blj deze overeenkomst betrokken eu rvorden in deze
overeenkomst gedefinieerd als de "Wmo-gerneenten". De provincie Noord-Holland heeft de
aanbesteding in 2009 nitgeschreven ten behoeve van het vervoer in de gemeenten.
Hoewel formeel geen contractspartij, hebben gemeenten inteusief samengewerkt met
ZCN ter uitvoering van de in de overeenkomst gegunde opdraclrt. Deze samenwerking
tussen genteenten en ZCN en de uitvoering van cle opdracht rvordt immers vormgegeven
door de inhoud van de overeenkomst.
Door de verlrouwelijke gegevens van ZCN te gebruiken buiten het kader van de
overeenkomst (namelijk: ten behoeve van de eerste aanbestedingsprocedure) en door deze
gegevens openbaar te rnaken, is sprake van wanprestatie door gemeenten. Zij hebben cle
lriervoor geciteerde geheirnlioudingsverplichtingen vatr art. 25.3 en 25.4 geschonden.

4.2.

Gemeenten betrvisten dat zij gebonden zijn aan de overeenkomst.
De overeenkomst is in 2010 gesloten tussen de provincie Noord-Holland en ZCN. Uit de
overeenkomst vloeien geen rechtstreekse verplichtingen voor gemeenten voort. Zelfs al
zouden gemeenten als contractpartij bij de overeenkomst moeten worden beschouwd, dan
houdt dat nog geen verplichting tot geheimliouding voor gemeenten in. Artikel 25 handelt
immers slechts over informatie omtrent de onderneming van vervoerder en betreft dus niet
de door de ondernemer verzarnelde ritinfonnatie. Deze informatie is juist blijkens aftikel 25
van de provincie. De provincie heeft de informatie ter beschikking gesteld aan gemeenten
ten behoeve van publicatie in een aanbesteding en daarvoor ook expliciet toestemrning
gegeven.

Ten slotte zijn gemeenten - in navolging van het in deze procedure weergegeven standpttnt
van de provincie - van mening dat de geheimhoudingsverplicltting van artikel 25 niet ziet
op de provincie, maar juist op de vervoerder.

4.3.

juist dat een derde partij onder bepaalde omstandigheden gehouden kan zijn
een overeenkomst r,vaarbij hij geen partij is, tegen zich te laten gelden. Daarvoor dient
Het

is

voldoende reclrtvaardiging te rvorden gevonden in de aard van het desbetreffende geval.
Gemeenten hebben niet behvist datzij de inhoud van de overeenkomst kenden, maar dat is
niet voldoende om aan te nemen darzij zelf aan de inhoud daarvan gebonden lvarell.
Inderdaad zijn gerneenten ook bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken geweest;
het ging immers om het voor getneenten te verrichten vervoer. Maar dat r,vil nog niet zeggen
dat gemeenten daardoor ook gebonden waren aan de verplichtingen die de provincie en
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ZCN jegens elkaar zijn aangegaan. Zoals hiema zal blijken is de rechtbank met ZCN van
oordeel dat gemeenten wel rekening dienden te houden met de belangen van ZCN. De
voorliggende feiten leiden echter niet tot de conclusie dat gemeenten reclrtstreeks gebonden
rwaren aan de contractverplichtingen tussen ZCN en de provincie.
Dit deel van de vordering zal daarom rvorden afgervezen.
Vordering ii.
In

bre

uk op d atab anh'e

cht

en

4.4.

Deze vordering is gebaseerd op de stelling van ZCN dat het samenstellen en
publiceren van het Excelbestand, een databank, althans een deel daarvan, waarvan ZCN
reclithebbende is, moet worden aangemerkt als het opvragen en hergebruiken van de
databank van ZCN, \.vaarvoor ZCN uitdrukkelijk geen toestemming heeft verleend. Hierdoor
hebben gerneenten volgens ZCN inbreuk gemaakt op haar databankrecht.

4.5.

ZCN lieeft onbetwist gesteld dat het gepubliceerde Excel-bestand is samengesteld
uit gegevens en andere zelfstandige elementen die afkornstigzijn uit een databank,
geproduceerd door of in opdraclrt van ZCN. De reclitbank gaat daar dan ook van uit.
ZCN stelt ten slotte dat zij veel tijd, geld en moeite heeft geinvesteerd in het creëren van de
databank, door haar ook wel planningstool genoemd. Dit is mei stukken onderbouwd en ter
zittingnader toegelicht. Ook is toegelicht dat nog steeds investeringen plaatsvinden o¡n het
systeem te onderhouden en up-to-date te liouclen. Het venveer van de gemeente dat geen
sprake zov zijn van een substantiële en voortdurende investering in de databank - en dat
ZCN dus geen bescherming in het kader van de Databankenwet toekomt - wordt daarom
verworpen.

4.6.

Voorop moet worden gesteld dat de publicatie van het bestand, zoals dat op 3l juli
2015 is gebeurd, nooit de bedoeling van gemeenten is geweest. Daarover verschillen
partijen ook niet van mening. Daarnaast is van belang dat het bestand gedurende slechts
enkele dagen voor derden beschikbaar is gelveest en daarna \À,eer van TenderNed is
afgehaald.
Tegen deze achtergrond zal dit onderdeel van de vordering worden beoordeeld.

4.7.

Het beroep van ZCN ziet op artikel 2 lid I van de Databankenwet:
"De producent van een databank heefr het uitsluitende recht om toestenûtring te verlenen
voor de volgende handelingen:
a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in hvalitatief of kwantitatief opzicht
sttbstanlieel deel van de inhottd van de databonk; (...)"
Gemeten naar de maatstaven zoals aangelegd in het arrest van het Hof van Justitie EG van
5 maart 2009 (ECLI:EU:C:2009: 132 Apis/Lakorda) kan geoordeeld worden dat door liet
overbrengen van de inhoud van een deel van de databank van ZCN sprake is van
"opvragen" in de zin van deze wet. Datzelfde geldt voor het "hergebruiken" van dit deel van
de databank, door dat aan het publiek ter beschikking te stellen.

In zijn arrest van 9 november 2004 (ECLI:EU:C:2004:695 British Horseracing
Board/William Hill) antwoordt het Hof van Justitie EG op prejudiciële vragen dat het begrip
"substantieel deel in kwantitatief opziclrt" verwijst naar de hoeveelheid gegevens in
verhoudirrg tot de totale omvang van de databank. ZCN heeft toegelicht dat haar databestand
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bestond uit de gegevens over de afgelopen vijfjaar. In het onderhavige geval zijrrslechts de
gegevens over éé¡r maand, december 2014, gepubliceerd. Ook gelet op het totale aantal
ritten dat via de draaitabellen beschikbaar wordt gemaakt, gaat het dan om zo'n2-3yo van
het totale bestancl.
Volgens datzelfde arrest verwijst "substantieel deel in klvalitatief opzicht" naar de omvang
van de investering die ziet op de gepubliceerde gegevens. Ook hier geldt r,veer dat dat
betrekking heeft op slechts één rnaand gegevens.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat in deze zaak geen sprake is
van het opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of krvantitatief opzicht substantieel
deel van de inhoud van de databank van ZCN.
Overigens kan worden opgemerkt dat het de vraag is of de gebeurtenissen vanaf 3 I juli
2015 niet vallen onder de r.ritzondering van artikel I ltd 2 van de Databankenwet:
" Het voor een beperkte tiid en zonder direct of indirect
economisch of comntercieel
voordeel voor gebruik ter beschikking stellen door voor het publiek toegankelijke
instellingen u,ordt niet als opvragen of hergebnriken beschouwd."
Dat gemeenten zelf voordeel hebben gehad of getracht te krijgen door het ter beschikking
stellen va¡r de data is niet aan de orde.
Hoe dan ook, er is geen sprake van een inbreuk (op een databankrecht), zoals bedoeld in de
Databankenwet. Dit onderdeel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

Vordering iii.
Onrechtmatig handelen door gerneenten

4.8.

ZCN stelt dat gemeenten onrechtmatig hebben gehandeld door het openbaren en
verspreiden van bedrijfsgeheimen van ZCN. Verder stelt ZCN dat de publicaiie van het
bestand vanuit het oogpunt van de Wet bescherming persoollsgegevens en andere
privacywetgeving onrechtmatig is jegens ZCN. Gemeenten hebben volgens ZCN zeer
onzorgvuldig gehandeld, waannee zij de zorgvuldigheiclsplicht van ar-tikel 6:162 BW
hebben geschonden.

4'9.

Op zichzelf is natuurlijk juist dat tot I januari 2016 de overeenkornst slechts tr¡ssen
de provincie Noord-Holland en ZCN gold. Het gaat er in dit geval om dat gemeenten per
l januari20l6 een overeenkomstdienden te sluiten, als opvolgende instaniie om het
collectief vraagafltankelijk vervoer te regelen. Gemeenten stellen zelf ook dat de overgang
geruisloos diende plaats te vinden. Gemeenten waren ook bekend met de inhoud van de
overeenko¡nst en dienden rekening te houden met de belangen van ZCN. Tegen deze
achtergrond dient te worden beoordeeld of gemeenten jegens ZCN de in het
maatschappelijke verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht hebben genomen. Bij deze
beoordeling speelt de inhoud van de overeenkomst dus wel een rol.
Schendins bedrijfs geheimen
In aanbestedingsprocedures is het van belang dat bedrijfsgeheimen van betrokken
parlijen niet aan andere inschrijvers bekend raken. Hetzal soms nodig zijn orn dat soorl
gegevens rvel aan de aanbesteder te presentereu, ter onderbouwing van de inschrijving, rnaar
het is uiteraard niet de bedoeling dat dit soort informatie kan worden gebmikt doðr andere
inschrijvers bij hun inschrijving.

4'10'
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Uit de in het geding gebrachte comespondentie tussen ZCN en gemeenten blijkt ook dat
ZCN gemeenten uitdrukkelijk op dit aspect heeft gewezen en gemeenten zich dat ook
hebben gerealiseerd. Zo schrijft de contactpersooll van de gemeente Alkmaar in een email
van l3 april2015 aan ZCN: "Alle gegevens die t¡,ij van jullie krijgen v:orden natuurlijk met
d e gr oo t.s Í m o gel ij ke zorg)ul d i ghe id en v e rtr outv e I ij kh e id b e hande I d. "

4.11.

Partijen zijn het er niet over eens dat het publiceren van de gegevens uit de
rittenstaten schending van een bedrijfsgeheim van ZCN opleveft. Gemeenten stellen zich op
het standpunt dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor andere inschrijvers om te kunnen
bepalen waar zij op inschrijven. ZCN heeft verwezen naar andere aanbestedingsprocedures,
waarin dergelijke rittenstaten gemotiveerd juist niet door een gemeente lverden prijsgegeven
aan de andere mededingers.
Dit geschilpunt kan in deze zaak echter verder in het rnidden blijven. Vast staat immers dat
behalve de rittenbakken, die volgens gemeenten bedoeld wareu om te worden gepubliceerd,
via de gepubliceerde draaitabellen die achter het Excel-bestand zaten ook nog allerlei andere
gegevens uit het bestand konden worden gegenereerd. Gemee¡rten hebben erkend dat dat
nooit de bedoeling is geweest. Dat is ook de reden ge\¡ieest dat g-erneerrten hebben getracht
het gepubliceerde bestand zo snel rnogelijk van TenderNed te halen.
Hierbij gaat de rechtbank uit van het door ZCN op USB-stick in het geding gebrachte
bestand van25,6 Mb, zoals dat ter zitting is ingezien.
Overigens is het zelfs bij het geringere, door gemeenten in het geding gebrachte bestand
mogelijk om via de draaitabellen allerlei gegevens te creëren.

Ter zitting heeft ZCN aangetoond welke gegevens allernaal zichtbaar konden worden
gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is evident dat dit bedrijfsgevoelige informatie
opleveÉ, of, na bewerking van de gegevens, voor een concurrent kan opleveren. Zodoende
betreft het hier geheime bedrijfsinformatie met handelswaarde. ZCN heeft ook zoveel
mogelijk maatregelen genomen otn die informatie geheim te houden. Allereerst - in ieder
geval in haar eigen visie - in de overeenkomst met de provincie, maar daarnaast met name
ook in het overleg met gemeenten, voorafgaande aan de publicatie van het bestand. Het
alsnog openbaren en verspreiden van deze bedrijfsgeheimen van ZCN door online publicatie
van het bestand door gemeenten leveft daarmee een onrechtmatige daad jegens ZCN op. Dit
onderdeel van de vordering is daarom toewijsbaar op de r.vijze zoals in de beslissing
vermeld.
Schending privacy klanten ZCN
Het bestand bevatte ook persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Die persoonsgegevens bestonden onder meer uit de namen en
verschillende andere gegevens van klanten, die rverden vervoerd. ZCN stelt dat het
publiceren door gemeenten van deze persoonsgegevens onrechtmatig is jegens ZCN.
Iedereen die door het niet in acht nemen van de Wbp schade ondervindt kan aanspraak
maken op vergoeding van die schade. aldus ZCN.
Gemeenten hebben onder meer als verweer aangevoerd, met een beroep op artikel 6:163
BW, dat de bepalingen van de Wbp niet strekken ter bescherming van de belangen van
ZCN. Dat standpunt rvordt gedeeld door de rechtbank. ZCN heeft niet duidelijk kunnen
maken u'aaruit de schade zou (kunnen) bestaan. die zij heeft geleden als gevolg van de
gestelde schending van de Wbp. Dit onderdeel kan daarom niet dienen als grondslag voor de
vordering. Subsidiair doet ZCN een beroep op schending van de (ongeschreven)
zorgvuldigheidsnorm van de Wbp. Dit subsidiaire standpunt wordt eveneeus verlvorpen,

4.12.
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omdat ook daarvoor geldt dat ZCN niet heeft kt¡nnen onclerbouwen, waaruit de geleden
schade voor haar bestaat in het kader van de gestelde schending van de wbp.
Schadestaat

4-13.

Gemeenten stellen ziclr op het standpunt dat ZCN in deze procedure wel stelt dat er
schade is geleden, maar dat die schade in het geheel niet wordt onderbouwd. ZCN
stelt
daartegenover dat geen schade wordt gevorderd, maar een verklaring voor recht eÍì een
verrvijzing naar de schadestaatprocedure. In die vervolgprocedure ktìnnen partijen dan over
de (hoogte van de) schade verder procecleren.

4.14.

Met gemeetlten is de rechtbank van oordeel dat uit de in deze procedure
vastgestelde feiten en wat daarover voorts op de zitting naar voren is gékomen, niet volgt
dat ZCN schade lieeft gelede n. Zoals ZCN terecht heeft aangevoerd, ñ volgens vaste
jurispruderrtie echter voor de toervijzing van een vordering tot verlvijzing
naar de
schadestaatprocedure voldoende dat de rnogelijkheid van ichad" uunn.nt"l¡k rvordt
gemaakt. Die mogelijkheid is rvel voldoende aannernelijk gemaakt. Zo is i¡derdaad
denkbaar dat ZCN de aattbesteding heeft verloren, omdat huu,
gebruik hebben
"orr"r"rrrenten
gemaakt van de gegevens die uit het gepubliceerde bestand waren
af te leide;.
In de hiervoor onder 2.7 in dit vonnis opgenomen rnemo verklaart gemeente Alkmaar ook
dat mededirlgers van ZCN door de publicatie van het bestand toegang hadden tot informatie
dje als corlcurrentiegevoelig en vertrouwelijk te kenschetsen is; "Ze zotrclen dactrntee in
theorie voordeel kuntten hebben opgeclaan ten opzichte van de uitschrijvencle partrj".
Daarmee wordt ZCN bedoeld. Ter zitting is namens gemeenten ook bevestigd dat "het
door
hen in eerste instantie niet ondenkbaar r,verd geacht dat er schade is geleden-door ZCN.
De vordering is daarom op dit onderdeel toewijsbaar op de rvijze roã1, in de beslissing

vermeld

4'15. In de schadestaatprocedtve zal ZCN de gelegenheid hebben om het bestaan van de
gestelde schade nader te onderbouwen en met name het causaal verband tussen
die gestelde
schade en de onreclrtmatige daad (liet publiceren van het bestand). Dat causaal
verbãnd staat
nog allenninst vast' Het ntag zo zijn dat de concurrenten over de gegevens uit het
bestand
konden beschikken - ter zitting is namens gemeenten verklaard dat ãe concumenten
ongetwijfeld direct het bestand hebben gedownload daarmee staat nog niet vast dat zij hup
inschrijving daarop hebben aangepast en dat ZCN daardoor de inschrijùng heeft verloren.
ZCN was een van de vier inschrijvers en is op de vierde plaats is geeinAigã. Eerder is in
rechte vastgesteld dat.gemeenten op grond van de inschrijvingen óp juistã wijze tot
die
rangschikking zijn gekomen.
Ter zitting is aan ZCN gevraagcl of de r.vetenschap van ZCN dat haar concurrenten mogelijk
beschikten over haar gegevens maakte dat ZCN in het kader van de tweede aanbesteding
anders heeft ingeschreven. Daarop was het antlvoord dat dat niet het geval was,
omdat niet
is toegestaan dat je de inschrijving laat beinvloeden door rvat je uu,l und.r. inschrijvers
weet' In de onderbottwing van de mogelijke schade stelt ZCN echter tevens dat Connerrion
in de bandbreedte van € 1.40 tot € 1,65 juist € 0,03 onder de prijs van ZCN heeft
ingeschrevett, omdat Connexxion van clie prijs op de hoogte ivas of kon zijn. Daarmee
betoogt ZCN kennelijk dat Con¡rexxion zich niet aan bedãelde regel heeft gehouden.
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Het voorgaande is des te meer van belang, nu gemeenten ter zitting hebben verklaard dat de
bandbreedte in de tweede aanbesteding onder de in het bestand gepubliceerde prijs van ZCN
lag.
Daarnaast

blijkt uit de overgelegde stukken dat de clirecteur van ZCN volgens

een

gespreksverslag van 4 augustns 2015 aan gemeenten zou hebben n-reegedeeld dat de BIOSgroep (varr ZCN) niet meer meedoet aan alle prijs aanbestedingen, aangezien ze daarvoor te
duur zijn en dat ze voornamelijk voor goede krvaliteit gaan. Alkrnaar vorrltde eetl
uitzondering, omdat de BIOS-groep de markt in de regio goed kende, aldus het
gespreksverslag.

4.16.

Hiervoor is overwogen dat nog niet vaststaat dat ZCN door de handehvijze van
gemeenten schade heeft geleden. Dat heeft als gevolg dat de gevorderde ingangsdatum van
cle wettelijke rente niet toewijsbaar is.
Proceskosten

4.17.

Gemeenten zt¡llen als de voor het grootste deel in het ongelijk gestelde partij in de
proceskosten worclen veroordeeld. De kosten aan de zijde van ZCN worden begroot op:
17,75
- dagvaarding
€
619,00
- griffierecht
904.00 (2,0 punt x tarief € 452,00)
- salaris advocaat

e

Totaal

1.600,7 5

ZCN stelt zich terecht op het standpunt dat ten aanzien van vordering ii de bijzondere
proceskostenregeling van artikel 1019h Rv geldt (volledige vergoeding van de
proceskosten). Keerzijde van die medaille is dat dit ook voor gemeenten geldt, nu ZCN op
dit punt in het ongelijk is gesteld. Daarvoor is echter noodzakelijk dat gemeenten een beroep
doen op deze bepaling en ook een begroting van hun proceskosten in het geding brengt. Dat
is niet gebeurd. Daarom r,vordt geen bijzondere proceskostenbeslissing op dit punt genomell.
De r¡nrderinoen van Reva Taxi Fl \/ cn Cetorlrirrr c l\rlavimrrc El \/
4.18. In de dagvaarding wordt niet onderbouwd waaruit mogelijk de schade voor Reva
Taxi B.V. en Cetorhinus Maximus B.V. zou bestaan. Ook na een opmerking daarover in de
conclusie van antwoord zijn deze partijen daarop niet nader teruggekomen. Voor zover de
vordering door deze partijen is ingesteld, zal deze daarom worden afgewezen.

4.19.

Ten aanzien van de proceskosten van deze partijen wordt overwogen dat er namens
gemeenten geen bijzondere proceshandelingen zijn verricht om verweer te voeren tegen
deze vorderingen.

5.

De treslissing

De rechtbank
iu de zaak tussen

5.1.

en semeenten

verklaart voor recht dat gemeenten jegens ZCN aansprakelijk zijn voor de schade

die door ZCN is geleden en eventueel nog zal worden geleden als gevolg van het

cl I st2st636 I HA ZA

16-7 63

t2

6 september 2017

onrechtmatig publiceren van het bestand op vrijdag
worden opgernaakt bij staat;

31

juli

201 5, rvelke schade nog dient te

5.2. veroordeelt gemeentett lroofdelijk, zodat indierl en voor zover de één betaalt ook de
atlderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van ZCN tot op hede¡ begroot

op€ l.600,TS,tevermeerderenmetdervettelijkerentealsbedoeldinart.6:llgBWoverdit
bedrag met ingang van l4 dagen na betekening van dit vonnis tot de clag va¡ volledige
betaling;

5.3. veroordeelt gemeenten in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € l3 l,- aan
salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat gemeenten niet binnen l4 dagen
na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de
uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 ãan salaris advðcaat en de
explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente
als bedoeld in art. 6:1 19 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na ie
betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;
5.4.

verklaaft dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in de zaak tt¡ssen Reva Taxi B.v. en cetorhinus Maximus B.V. en
Lemeenten:

5.6.

rvijst de vorderingen af;

5.1 .
veroordeelt Reva Taxi B.V. en Cetorhinus Maximus B.V. in de kosten van deze
procedure, tot heden aan de zijde van gemeenten begroot op nihil.

Dit vonnis is bij vervroeging gewezen door mr. L.J. saarloos en in het openbaar
rritgesproken op 6 september 2017.
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