De vergoeding van het verlies van een kans op gunning
Een ondernemer die meent door een schending van de aanbestedingsregels een opdracht te zijn
misgelopen, kan schadevergoeding vorderen. Hij moet dan onder meer aantonen dat de opdracht
zonder die schending aan hem zou zijn gegund. Dit is vaak geen eenvoudige opgave. Het leerstuk
van tkansschade kan dan een oplossing bieden.
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