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917p.Hof van Justitie EU243
2 juni 2016, C-410/14, ECLI:EU:C:2016:399
Overheidsopdracht. Transparantie bekendmaking procedure.
[Richtlijn 2004/18/EU art. 1 lid 2 onder a, 32 lid 2]

924p.Hof van Justitie EU244
27 oktober 2016, C-292/15, ECLI:EU:C:2016:817
Openbaar personenvervoer. Toepasselijkheid Richtlijn
2004/18/EG. Verplicht percentage onderaanneming.
[Verordening 1370/2007 art. 4 lid 7; Richtlijn 2004/18 EG]

933p.Hof van Justitie EU245*
6 oktober 2016, C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747
Prejudiciële vraag. Niet-ontvankelijkheid. Grensoverschrijdend
belang.
[VWEU art. 49, 56, 267]
Noot mr. M. Linnartz

939p.Gerechtshof Den Haag246*
4 oktober 2016, nr. 200.195.449/01,
ECLI:NL:GHDHA:2016:2816
Uitsluitingsgronden. Ernstige fout. Proportionaliteit. Aantasten
overeenkomsten na gunning.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.10, 2.86, 2.87 lid 1 onder c en e,
2.88 sub c; BW art. 3:40; Mw art. 24; Tw]
Noot mr. M.W. Speksnijder, E. Sneeuw
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949p.Gerechtshof Den Haag247*
25 oktober 2016, nr. 200.195.461/01, ECLI:NL:GHDHA:2016:3169
Concessieovereenkomst. Concessieovereenkomst voor diensten met duidelijk
grensoverschrijdend belang. Aanbestedende dienst en/of speciale-sectorbe-
drijf. Aard overeenkomst.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.1, 1.7; Richtlijn concessieovereenkom-
sten art. 8 lid 1, overweging 23]
Noot mr. M.J.J.M. Essers

964p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag248
21 april 2016, nr. C/09/505401 KG ZA 16-188, ECLI:NL:RBDHA:2016:12173
Abnormaal lage inschrijving. Manipulatieve inschrijving. (On-)geldigheid
inschrijvingen.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.116]

966p.Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam249
30 augustus 2016, nr. C/10/505289/KG ZA 16-752,
ECLI:NL:RBROT:2016:7827
Speciale-sectorbedrijf. Transparantie gunningscriteria. Nieuw gunningscri-
terium. Motivering gunningsbeslissing.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.115; Bass]

967p.Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland250
16 september 2016, nr. C/16/420665/KG ZA 16-601,
ECLI:NL:RBMNE:2016:5323
Voorlopige gunning. Klacht. Intrekking. Herbeoordeling. Rechtsverwerking.

969p.Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant251
29 september 2016, nr. C/02/317167/KG ZA 16-403,
ECLI:NL:RBZWB:2016:6126
(On-)geldigheid inschrijving. Referentie-eis. Aanbestedingsfase.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.129]

970p.Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel252*
30 september 2016, nr. C/08/188661/KG ZA 16-240,
ECLI:NL:RBOVE:2016:3761
Gunnen op waarde. Maatschappelijke waarde. EMVI. Invulling gunnings-
criteria. Terughoudende toetsing. Verhouding prijs en kwaliteit.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.4 lid 2, 2.114]
Noot mr. G. Verberne, mr. T. Ruers

979p.Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland253*
30 september 2016, nr. C/16/418882/KG ZA 16-523,
ECLI:NL:RBMNE:2016:5270
Uitsluitingsgrond. Ernstige beroepsfout. Valse verklaring. Proportionaliteit.
Inzage in/toelichting op Eigen Verklaring. Vertrouwelijkheid.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.10, 2.86, 2.87, 2.88]
Zie noot mr. M.W. Speksnijder en E. Sneeuw
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989p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag254*
5 oktober 2016, nr. C-09-513319-KG ZA 16-773, ECLI:NL:RBDHA:2016:11869
EMVI. Proportionaliteitsbeginsel. Scope van de opdracht. Risico- en aansprake-
lijkheidsverdeling. Informatie. Gebruikelijk in de markt. Financiële uitvoerbaar-
heid.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.10 lid 4; Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9A,
Voorschrift 3.9D]
Noot mr. G. 't Hart

1001p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag255
11 oktober 2016, nr. C/09/515505/KG ZA 16-933, ECLI:NL:RBDHA:2016:12166
Niet-ontvankelijkheid. Combinatie.

1002p.Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland256
12 oktober 2016, nr. 303145, ECLI:NL:RBGEL:2016:5779
Abnormaal lage inschrijving. Reële inschrijving.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.116; Aanbestedingsreglement Werken
2012 art. 2.24]

1004p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag257
14 oktober 2016, nr. C-09-515412-KG ZA 16-916, ECLI:NL:RBDHA:2016:12515
(On-)geldigheid inschrijvingen. Verificatie kortingspercentages. Herbeoordeling.
Heraanbesteding. Afwachten hoger beroep.

1006p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag258
14 oktober 2016, nr. C-09-515470-KG ZA 16-922, ECLI:NL:RBDHA:2016:12516
Geen belang bij vordering.

1007p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag259
14 oktober 2016, nr. C-09-515484-KG ZA 16-923, ECLI:NL:RBDHA:2016:12517
(On-)geldigheid inschrijvingen. Novum. Herbeoordeling. Heraanbesteding.
Verificatie kortingspercentages.

1009p.Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam260
18 oktober 2016, nr. KG ZA 16-1089, ECLI:NL:RBAMS:2016:6691
(On-)geldigheid inschrijving. Certificering. Kennelijke verschrijving. Selectie-
criterium.

1011p.Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland261
18 oktober 2016, nr. C/15/246579/KG ZA 16-585, ECLI:NL:RBNHO:2016:8558
Referentie-eis. Kerncompetentie. Geschiktheidseis. Ongeldige inschrijving.
Uitleg. Maatstaf. Vergelijkingseis.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.93 lid 3]

1012p.Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant262
20 oktober 2016, nr. C/01/312484/KG ZA 16-535, ECLI:NL:RBOBR:2016:5831
Beoordelingssystematiek. Transparantiebeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Marginale
toetsing.
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1014p.Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam263*
20 oktober 2016, nr. C/10/506265/KG ZA 16-831,
ECLI:NL:RBROT:2016:8025
Intrekking. Heraanbesteding. Wezenlijke wijziging.
[WMO 2015]
Noot mr. ir. M.B. Klijn

1027p.Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag264
27 oktober 2016, nr. C/09/517587/KG ZA 16-1048,
ECLI:NL:RBDHA:2016:13154
Kwalitatieve subgunningscriteria. Beoordelingsmethode. Puntentoekenning.
Verdelingsschaal. Herbeoordeling. Marginale toetsing. Volle toetsing. Mo-
tivering.
[Aanbestedingsreglement Werken 2012; Aanbestedingswet 2012 art. 2.130
lid 2]

Commissie van Aanbestedingsexperts

1028p.Commissie van Aanbestedingsexperts265
17 juli 2015, Advies 196
Marktconsultatie. Bedrijfsconsultatie. Vrijblijvend. Selectieprocedure.
Gunning. Mededinging. Non-discriminatie. Transparantie.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.1, 1.4 lid 1; Reglement Commissie van Aan-
bestedingsexperts art. 7 lid 1 sub a]

1030p.Commissie van Aanbestedingsexperts266
16 december 2015, Advies 317
Samenvoeging opdrachten. Clusterverbod. Relevante markt. Organisatori-
sche gevolgen. Mate van samenhang. Motivering.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.5 lid 1]

1031p.Commissie van Aanbestedingsexperts267*
19 januari 2016, Advies 303
Clustering. Onnodige samenvoeging. Motivering. Relevante markt. Organi-
satorische gevolgen. Mate van samenhang. Referentie-eisen. Disproportio-
naliteit.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.5 lid 1]
Noot mr. P.B.J. van den Oord

1036p.Commissie van Aanbestedingsexperts268
13 april 2016, Advies 343
Rechtsverwerking. Samenvoeging opdrachten. Clusterverbod. Advies
klachtencommissie.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.5]

1037p.Commissie van Aanbestedingsexperts269
21 april 2016, Advies 344
Toelaatbaarheid gunningscriteria. Economisch meest voordelige inschrijving.
Wezenlijke wijziging. Procedureovereenkomst. Voorwaarden eerdere aan-
besteding.
[Aanbestedingswet 2012; Reglement Commissie van Aanbestedingsex-
perts art. 1 lid sub c]

www.sdujurisprudentie.nlSduJurisprudentie Aanbestedingsrecht 07-12-2016, afl. 8904

Inhoud«JAAN»



1039p.Commissie van Aanbestedingsexperts270
28 april 2016, Advies 181
Rechtsverwerking. Communicatie via Tenderned. Eigen verklaring. Tijdstip
stellen geschiktheidseisen.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.85 lid 2 en 3, 2.93 lid 1 onder a of b, onder c, 2.98;
Aanbestedingsbesluit art. 2]

1041p.Commissie van Aanbestedingsexperts271
28 april 2016, Advies 186
Eigen verklaring. (On-)geldigheid inschrijvingen. Financiële draagkracht.
Bankgarantie. Transparantie geschiktheidseisen. Proportionaliteit. Klachtenaf-
handeling.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.10 lid 4; Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.5
H; Aanbestedingsreglement Werken 2012 art. 3.6.4, 3.13.7]

1042p.Commissie van Aanbestedingsexperts272
29 april 2016, Advies 200
Transparantie. Motivering gunningsbeslissing. Rekensystematiek.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.9, 2.130 lid 1 en 2]

1044p.Commissie van Aanbestedingsexperts273
9 mei 2016, Advies 203
Toelaatbaarheid geschiktheidseisen. Proportionaliteit. Certificeringseisen.
Transparantieverplichting.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.9, 1.10, 2.96; Aanbestedingsreglement Werken
2012 art. 2.8.1; Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.5 B, Voorschrift 3.5 H]

1045p.Commissie van Aanbestedingsexperts274
12 mei 2016, Advies 219-II
Geschiktheidseisen. Eigen Verklaring. Referentie-eisen. Kwaliteitscertificaat.
Controle van geschiktheidseisen. Bewijsstukken.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.85 lid 3, 2.93 aanhef en lid 1 onder b, 2.101, 2.102]

1047p.Commissie van Aanbestedingsexperts275
17 mei 2016, Advies 138
Gunningscriteria. Beoordeling. Geschiktheidseisen. Mededeling van de gun-
ningsbeslissing. Motiveringsplicht. Mondelinge toelichting.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.130 lid 3, 2.127; Gids Proportionaliteit Voorschrift
3.6]

1049p.Commissie van Aanbestedingsexperts276*
17 mei 2016, Advies 195
Transparantie. Kwalitatieve gunningscriteria. Motivering gunningsbeslissing.
Economisch meest voordelige inschrijving.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.9, 2.130 lid 1 en 2, 2.138 onder c en onder d; Re-
glement Commissie van Aanbestedingsexperts art. 9 lid 1 onder a en b]
Noot mr. R.S. Damsma, mr. J.M. Pellegrom
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1051p.Commissie van Aanbestedingsexperts277*
6 juni 2016, Advies 355
Proportionaliteit. Ongelimiteerde aansprakelijkheid. Allocatie risico. Boete-
beding. Ongelimiteerde boete.
[Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 A, Voorschrift 3.9 D, 6:74, 6:91, 6:92
lid 3, 6:94 lid 1, 6:248 lid 2]
Zie noot mr. G. ’t Hart bij «JAAN» 254

1053p.Commissie van Aanbestedingsexperts278*
6 juli 2016, Advies 360
Proportionaliteit. Paritair opgestelde voorwaarden. Motiveringsplicht.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.10; Aanbestedingsbesluit art. 10; Gids Pro-
portionaliteit Voorschrift 3.9 B, Voorschrift 3.9 C]
Noot mr. D.R. Versteeg

1058p.Commissie van Aanbestedingsexperts279
18 juli 2016, Advies 361
Rechtsverwerking. Alcatel- en vervaltermijn. Rechtstreekse werking. Richt-
lijnconforme interpretatie. Sociale werkplaatsen.
[Aanbestedingswet 2012 art. 2.82, 2.82a, 2.127; Richtlijn 2014/24/EU art. 20,
77]

1060p.Commissie van Aanbestedingsexperts280
20 juli 2016, Advies 242
Transparantie gunningscriteria. Deskundigheid beoordelaar. Klachtencom-
missie. Behandeling klacht door Commissie.
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.15; Reglement Commissie van Aanbestedings-
experts art. 1 sub c]

1061p.Commissie van Aanbestedingsexperts281
21 juli 2016, Advies 333
Economisch meest voordelige inschrijving. Toelaatbaarheid gunningscriteria.
Prijscriterium.

1062p.Commissie van Aanbestedingsexperts282
26 juli 2016, Advies 221
Proportionaliteit. Risicoverdeling. Wijziging eis. Verlenging inschrijftermijn?
[Aanbestedingswet 2012 art. 1.10, 2.54; Gids Proportionaliteit Voorschrift
3.6, Voorschrift 3.9 A]

1064p.Commissie van Aanbestedingsexperts283*
3 augustus 2016, Advies 349 en 350
2B-diensten. Mededingingsrecht. Raamovereenkomst. Basisovereenkomst
en deelovereenkomst. Gelijkheid. Transparantie. Afbreken procedure op
Tenderned.
[Richtlijn 2004/18/EG Bijlage II B; Instellingsbesluit Commissie van Aanbe-
stedingsexperts art. 1 onder c]
Noot mr. J.W.A. Meesters
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1069p.Commissie van Aanbestedingsexperts284*
14 oktober 2016, Advies 307
Proportionaliteit. Paritaire voorwaarden. Motivering afwijking van paritaire
voorwaarden.
[Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 A, Voorschrift 3.9 C, Voorschrift 3.9 D]
Zie noot mr. D.R. Versteeg bij «JAAN» 278
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Een open toetredingssysteem zonder selectie: een nieuwe rechtsfiguur die buiten de wer-
kingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt?

Inleiding
In het arrest van 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:399 (hierna: Falk-arrest) staat een open toetre-
dingssysteem voor het sluiten van kortingsovereenkomsten voor geneesmiddelen met de
werkzame stof mesalazine – hetwelk ontstekingen in de darmwand remt -, centraal. Het gehan-
teerde systeem in Duitsland vloeit voort uit een wettelijke verplichting. Volgens § 129 lid 1
Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung (Duits wetboek inzake
sociale zekerheid, boek V – wettelijke ziektekostenverzekering) moeten apothekers namelijk
in beginsel bij de verstrekking van een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven onder verwijzing
naar zijn werkzame stof, het voorgeschreven geneesmiddel vervangen door een geneesmiddel
met een gelijkwaardige werkzame stof, waarvoor een kortingsovereenkomst is gesloten. Daar-
naast is in het wetboek over de te sluiten kortingsovereenkomsten bepaald, dat ziekenfondsen
of hun groeperingen met farmaceutische ondernemingen tweejarige kortingsovereenkomsten
kunnen sluiten met betrekking tot de verkoopprijs van geneesmiddelen die ten laste van deze
fondsen worden verstrekt.1 Ter uitvoering van deze bepalingen is in dit arrest een systeem van
afspraken gecreëerd, ‘waarmee een openbare instelling voornemens is goederen op de markt
aan te kopen, door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met
iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken goederen te leveren tegen vooraf
vastgestelde voorwaarden, waarbij de openbare instelling geen selectie onder de belangstellende
ondernemers maakt en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd
ervan’.2

Na bekendmaking van de aankondiging van de toelatingsprocedure in het Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie, toont slechts één onderneming, Kohlpharma, belangstel-
ling en wordt met haar een overeenkomst gesloten. Kort daarna stelt Falk, een andere farma-
ceutische onderneming, echter beroep in. Volgens Falk moet namelijk het overheidsopdrach-
tenrecht worden toegepast zodra een als aanbestedende dienst aangemerkte instelling goederen
op de markt aankoopt, en moet op grond van dit recht tot mededinging worden opgeroepen,
met als gevolg dat exclusieve overeenkomsten worden gesloten.3 Het geschil concentreert zich
bij de verwijzend rechter op de vraag of een overheidsopdracht wordt gekenmerkt door een
keuze van de aanbestedende dienst, wat impliceert dat de geselecteerde ondernemer over ex-
clusiviteit beschikt.4 Met het oog daarop legt de rechter dan de volgende vragen aan het Hof
van Justitie EU ter beoordeling voor: (1) Is van een overheidsopdracht in de zin van Richtlijn
2004/18 geen sprake meer, wanneer aanbestedende diensten een toelatingsprocedure voeren
waarbij zij de opdracht plaatsen zonder één of meer ondernemers te kiezen?; en (2) indien op
de eerste vraag wordt geantwoord dat een keuze voor één of meer ondernemers kenmerkend
is voor een overheidsopdracht, mag van een keuze voor één of meerdere ondernemers slechts
worden afgezien door middel van een toelatingsprocedure die aan bepaalde, – de verwijzend
rechter noemt er een aantal op – voorwaarden voldoet?5

Falk-arrest, rechtsoverweging 11 en 12.1
Falk-arrest, rechtsoverweging 32 en zie ook eerder rechtsoverweging 14.2
Falk-arrest, rechtsoverweging 18.3
Falk-arrest, rechtsoverweging 21.4
Falk-arrest, rechtsoverweging 31. De verwijzend rechter noemt hier de volgende mogelijke voorwaarden: op
Unieniveau wordt bekendgemaakt dat een toelatingsprocedure wordt gevoerd (i); er worden duidelijke regels
vastgelegd over het sluiten van de overeenkomst en het toetreden ertoe (ii); de voorwaarden van de overeenkomst

5

worden vooraf aldus vastgelegd dat geen ondernemer invloed kan uitoefenen op de inhoud van de overeenkomst
(iii); aan ondernemers wordt een recht verleend om te allen tijde toe te treden (iv); en op Unieniveau wordt
bekengemaakt dat overeenkomsten zijn gesloten (v).
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Na een analyse van de kenmerken van de open toetredingsprocedure als aan de orde in onderhavig
arrest, komt het Hof van Justitie EU tot de conclusie dat het begrip ‘overheidsopdracht’ in de zin
van Richtlijn 2004/18 niet ziet op een systeem van afspraken als gehanteerd in dit geding.6 Daarnaast
concludeert het Hof dat een dergelijk toelatingssysteem, voor zover het voorwerp ervan een zeker
grensoverschrijdend belang heeft, wel is onderworpen aan de fundamentele regels van het VWEU.7
Uit een zorgvuldige bestudering van de beslissing van het Hof kan worden afgeleid dat het Hof
met dit arrest daarmee geen nieuwe inperking aan de werkingssfeer van de richtlijnen heeft willen
aanbrengen, maar veelmeer de bestaande grenzen tussen overheidsopdrachten en gelijkende
rechtsfiguren heeft willen verduidelijken.

Om de relevantie van deze beslissing voor de praktijk toe te lichten, zal ik eerst ingaan op de ratio
die het Hof volgt om tot de conclusie te komen dat bij het aan zijn oordeel onderworpen systeem
geen sprake is van een overheidsopdracht die onder de aanbestedingsrichtlijnen valt. Vervolgens
zal de betekenis van het arrest worden geinterpreteerd door deze te plaatsen in het licht van het
specifieke karakter van de aan het systeem verbonden overeenkomsten. Gezien de gelijkende
kenmerken van een open toetredingssysteem als waarvan in casu sprake is, met een vergunningen-
stelsel, zal deze aanverwante rechtsfiguur bij die bespreking worden betrokken. Vervolgens zal de
betekenis van het arrest worden geillustreerd door deze toe te passen op een vergelijkbaar open
stelsel van afspraken gehanteerd bij de inkoopmethode die in Nederland ‘bestuurlijk aanbesteden’
wordt genoemd. Tot slot volgt een conclusie met enkele vuistregels voor de praktijk.

Een open toetredingssysteem zonder selectie is geen overheidsopdracht
Op het eerste gezicht wordt in dit arrest door het Hof van Justitie EU vooral duidelijkheid verschaft
over een van de grenslijnen die de overheidsopdracht onderscheidt van andere rechtsfiguren. Het
Hof komt namelijk tot de conclusie dat aan het begrip overheidsopdracht intrinsiek een ‘selectie’
verbonden is. Vindt geen keuze tussen ‘inschrijvingen, en dus van een begunstigde’, plaats – het
Hof geeft geen duidelijkheid of het hier moet gaan om een selectie tussen inschrijvingen of inschrij-
vers8 –, dan is geen sprake van een overheidsopdracht in de zin van Richtlijn 2004/18/EG.9

In veel gevallen staat dit element van ‘selectie’ bij aanbestedingen in het geheel niet ter discussie.
De aanbestedingsprocedure is er nu juist op gericht om in competitie te komen tot één of meerdere
ondernemers die de opdracht het beste kunnen uitvoeren. In de jurisprudentie die ingaat op het
onderscheid tussen de overheidsopdracht en andere rechtsfiguren, zoals de vergunning en subsidie,
staat dan ook niet het element ‘selectie’ centraal, maar met name de bezwarende titel, als kenmerkend
onderscheid van de overheidsopdracht met die figuren.10 In deze rechtspraak kijkt het Hof steeds

Falk-arrest, rechtsoverweging 42.6
Falk-arrest, rechtsoverweging 44.7
Zo heeft het HvJEU het in rechtsoverweging 36 over de selectie die de aanbestedende dienst onder de ontvankelijke
inschrijvingen wil maken, en over de exclusiviteit die zal voortvloeien uit de gunning van de betrokken opdracht
aan de geselecteerde ondernemer(s). En in rechtsoverweging 38 heeft het Hof het over ‘de keuze van een inschrijving,
en dus van een begunstigde ’ (cursivering GB)

8

Nu het Hof in rechtsoverweging 40, voor deze conclusie ondersteuning vindt in art. 1 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU,
waar expliciet wordt gemaakt dat het bij een aanbesteding gaat om door de aanbestedende dienst ‘gekozen’ onder-
nemers, zal deze lijn ook gelding hebben voor de huidige situatie onder Richtlijn 2014/24/EU.

9

Zie o.a: HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-451/08, ECLI:EU:C:2010:168 (Helmut Müller), ro. 46 e.v.; HvJ EU 18 januari
2007, zaak C 220/05, ECLI:EU:C:2007:31 (Auroux/Roanne), ro. 28 e.v.; HvJ EU 12 juli 2001, zaak C-399/98,
ECLI:EU:C:2001:401 (La Scala), ro. 50 e.v. Er ontstaan wederzijds bindende verplichtingen voortvloeiend uit de

10

contractuele relatie tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer. Uit de rechtspraak blijkt dan o.a. dat de
door de aanbestedende dienst te leveren tegenprestatie in het kader van de bezwarende titel ruim dient te worden
opgevat. Daarvan is reeds sprake wanneer de ondernemer ‘enig financieel voordeel’ verkrijgt. Daarnaast volgt uit
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naar het doel van de richtlijn en zoekt naar een interpretatie die het nuttig effect van de richtlijn
niet in gevaar brengt.11 Tevens is steeds niet van belang wat voor benaming door een lidstaat
aan een bepaalde activiteit wordt gegeven, maar dient de activiteit zelf te worden getoetst aan
de Europese kaders.

Het element van ‘selectie’ bij overheidsopdrachten, gaat echter wel een rol spelen wanneer een
overheidsopdracht – in de zin van de letterlijke definitie van de aanbestedingsrichtlijn – middels
een op een vergunningenstelsel gelijkende open toetredingsprocedure wordt uitbesteed. Dit
laatste is het geval in onderhavig arrest. Opvallend is echter dat het Hof bij de beantwoording
van de vraag of in casu sprake is van een overheidsopdracht, het open toetredingssysteem geheel
los beschouwt van de specifieke aard van de aan het systeem verbonden overeenkomsten:
kortingsovereenkomsten voor de levering van geneesmiddelen. Na eerst op te merken dat een
dergelijk systeem ertoe leidt dat overeenkomsten onder bezwarende titel worden gesloten in
de zin van de definitie van Richtlijn 2004/18,12 komt het Hof al snel tot de conclusie dat het
begrip overheidsopdracht niet ziet op een systeem van afspraken als in onderhavig arrest. De
definitie van het begrip overheidsopdracht dient namelijk te worden uitgelegd in het licht van
de beginselen van het EU-Werkingsverdrag – de vrij verkeer bepalingen en de daaruit afgeleide
beginselen. Bovendien moet de definitie worden geplaatst in het kader van de doelstelling van
de aanbestedingsrichtlijn, namelijk het uitsluiten van het risico dat aanbestedende diensten
nationale inschrijvers begunstigen.13

Met name op grond van deze laatste overweging concludeert het Hof dan dat hier geen sprake
is van een overheidsopdracht in de zin van de richtlijn. Bij een systeem als in deze zaak is het
begunstigen van nationale ondernemingen namelijk helemaal niet aan de orde omdat met alle
belangstellende ondernemers die de producten willen leveren onder de door de publieke instel-
ling opgelegde voorwaarden, een overeenkomst wordt gesloten.14 Het Hof trekt daar de con-
clusie uit dat bij dit systeem een wezenlijk kenmerk van een overheidsopdracht, namelijk de
‘keuze’ van ‘een inschrijving, en dus een begunstigde’ ontbreekt.15 Wanneer geen keuze wordt
gemaakt, is er dan ook volgens het Hof geen noodzaak om het handelen van de aanbestedende
dienst aan de nauwkeurige regels van Richtlijn 2004/18/EG te onderwerpen, teneinde te ver-
mijden dat hij bij de gunning van een opdracht nationale ondernemers begunstigt.16

De specifieke aard van het open toetredingssysteem in het Falk-arrest
Door de hierboven beschreven ratio te volgen, zou uit dit arrest kunnen worden afgeleid dat
een open toetredingssysteem waarbij geen selectie wordt gemaakt, altijd buiten het begrip
overheidsopdracht in de zin van de aanbestedingsrichtlijn valt. Dit zou kunnen betekenen dat

de bezwarende titel dat de ondernemer zich voor die tegenprestatie verbindt tot de bij overeenkomst omschreven
prestatie – er rust op hem een uitvoeringsverplichting en moet er sprake zijn van een rechtstreeks economisch
belang voor de aanbestedende dienst.
Zie bijv. ro. 55 in het Scala-arrest en ro. 49 Helmut Muller-arrest.11
Falk-arrest, rechtsoverweging 33.12
Falk-arrest, rechtsoverweging 34 en 35.13
Falk-arrest, met name rechtsoverweging 37.14
Zie met name rechtsoverweging 38. Het HvJ EU vindt daarvoor ook steun in art. 1 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU
waar expliciet wordt gemaakt dat het bij een aanbesteding gaat om door de aanbestedende dienst ‘gekozen’
ondernemers en verder in art. 43 eerste alinea onder e) Richtlijn 2004/18, dat bepaalt dat over elke opdracht,

15

elke raamovereenkomst en elke instelling van een dynamisch aankoopsysteem de aanbestedende diensten een
proces-verbaal opstellen, dat de naam van de begunstigde en de motivering voor de keuze van zijn inschrijving
bevat.
Falk-arrest, rechtsoverweging 37. Opvallend is dat het Hof in dit arrest daarmee met het oog op de doelstelling
van de aanbestedingsrichtlijnen juist tot een beperking van de reikwijdte van de aanbestedingsrichtlijn komt.

16
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aanbestedende diensten door het opzetten van een dergelijk open toetredingssysteem, waarbij elke
belangstellende ondernemer tijdens de gehele looptijd kan toetreden en de keuze voor een onder-
nemer bij een derde ligt, de aanbestedingsregels kunnen omzeilen. Gezien de omstandigheden
waarvan in dit arrest sprake is, namelijk het sluiten van kortingsovereenkomsten voor geneesmid-
delen, en het Hof op basis van deze specifieke omstandigheden wordt gevraagd een oordeel te geven,
lijkt een dergelijk ruime interpretatie van het arrest niet gerechtvaardigd.17

Zoals reeds kort beschreven, gaat het in het Falk-arrest om een systeem dat erop gericht is om
uitvoering te geven aan een wettelijke bepaling in het Duitse Sozialgesetzbuch, hier betrekking
hebbend op het sluiten van kortingsovereenkomsten voor geneesmiddelen met de werkzame stof
mesalazine. Met het oog op die specifieke aard van de te sluiten overeenkomsten, kan worden gesteld
dat het voorwerp van de overeenkomsten vraagt om een dergelijk open systeem. Geneesmiddelen
–ook al staat de werkzame stof vooraf vast – kunnen per patiënt namelijk een verschillende uitwer-
king hebben. Zo volgt ook uit het arrest dat de verplichting voor apothekers om een voorgeschreven
geneesmiddel met verwijzing naar de werkzame stof, te vervangen door een geneesmiddel met
gelijkwaardige werkzame stof waarvoor een kortingsovereenkomst is gesloten, niet geldt als dit
door de verwijzend arts is uitgesloten.18 Daarnaast zou ook de soort markt – het gaat om het aanbod
van geneesmiddelen – dat aan de overeenkomsten ten grondslag ligt, er in het belang van de
volksgezondheid19 om vragen dat een zo ruim mogelijk aanbod wordt gecreëerd. Het maken van
een ‘selectie’ tussen ondernemers zou in die zin – los van de vraag van welke rechtsfiguur hier
sprake is – op grond daarvan ook onwenselijk kunnen zijn. Opvallend in dit arrest is overigens
wel dat slechts één ondernemer belangstelling had getoond om tot de procedure toe te treden.20

Zowel het systeem als de daaraan verbonden overeenkomsten als gehanteerd in het arrest doen in
dit opzicht denken aan een vergunningenstelsel. Net als bij een vergunning, wordt hier namelijk
in feite, bij het voldoen van bepaalde randvoorwaarden en zonder verdere ‘selectie’ tussen onder-
nemers, door de publieke instantie toestemming gegeven om een bepaald product te mogen leve-
ren.21 Dat geneesmiddelen het voorwerp (kunnen) zijn van een vergunningenstelsel die niet onder
de aanbestedingsregels vallen, wordt ook bevestigd door de Europese wetgever als die in de pream-
bule van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt dat in gevallen waarin alle ondernemers die aan bepaalde
voorwaarden voldoen, zonder onderscheid het recht hebben een bepaalde taak uit te voeren, zoals
een vergunningensysteem voor geneesmiddelen, geen sprake is van aanbesteding, maar van een
gewone vergunningsregeling.22 Ondanks deze verwantschap van het systeem in kwestie met de
vergunning, betrekt het Hof deze gelijkende rechtsfiguur echter niet in zijn overwegingen. Een

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een uitgebreide behandeling van de aard van de overeenkomsten
zou kunnen zijn dat in de procedure met name werd gevraagd of het systeem an sich (niet) als een overheidsopdracht
moet worden aangemerkt. Een andere verklaring zou kunnen zijn het systeem voorliggend aan het HvJ EU duidelijk

17

niet onder het begrip overheidsopdracht valt. Deze veronderstelde duidelijkheid van de kwestie zou dan ook het
ontbreken van een conclusie van de advocaat-generaal kunnen verklaren. Inmiddels wordt de uitgebreidere bespre-
king en inzicht in de toepasbaarheid en mogelijke implicaties van dit arrest wel als een gebrek van het arrest van
het HvJ EU gezien, zie o.a: David McGowan, The concept of a public contract: Dr. Falk Pharma Gmbh v DAK-
Gesundheit (Case C-410/14), PPLR 2016,5.
Falk-arrest, rechtsoverweging 11.18
De gezondheid en het leven van personen worden in art. 36 o.a. genoemd als gerechtvaardigde uitzonderingen op
het vrij verkeer van goederen in de zin van art. 28 en 29 EU-Werkingsverdrag.

19

Falk-arrest, rechtsoverweging 16.20
Vergelijk art. 125 Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) waar de vergunning een beschikking wordt genoemd
waarbij een bepaalde handeling wordt toegestaan. In de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG), art. 4 onder 6), is de de-
finitie van vergunningenstelsel als volgt omschreven: ‘elke procedure die voor een dienstverrichter of afnemer de
verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of stilzwij-
gende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit’.

21

Zie preambule para. 4 tweede alinea Richtlijn 2014/24/EU.22
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mogelijke verklaring daarvoor is dat het Hof in het Falk-arrest reeds snel constateert dat aan
de elementen uit de definitie van het begrip overheidsopdracht in de zin van de richtlijn is
voldaan. Om die reden kan er namelijk geen sprake zijn van een vergunning.23 Zodra een be-
zwarende titel aanwezig is, verschuift de rechtsfiguur vergunning naar het terrein van het
aanbestedingsrecht.24 In dit arrest gaat het daarmee om een rechtsfiguur die wel een bezwarende
titel inhoudt, maar niet als een overheidsopdracht kan worden aangemerkt omdat een ‘selectie’
ontbreekt. Een interessante vraag die zich dan opwerpt is onder welke rechtsfiguur het onder-
havige systeem wel kan worden geschaard.

Wanneer in de preambule van Richtlijn 2014/24 verder wordt gelezen komt echter eenzelfde
rechtsfiguur naar voren. In overweging 114 van de preambule wordt namelijk vermeld dat ook
sociale diensten middels machtigingen of vergunningen kunnen worden uitbesteed. Het is
zeer aannemelijk te noemen dat ook aan deze diensten wederzijds bindende verplichtingen
worden gekoppeld, zodat van een bezwarende titel sprake is.25 Voor deze diensten heeft de
Europese Commissie in haar handreikingen echter meermaals uitgelegd dat deze stelsels onder
bepaalde – strikte – voorwaarden gerechtvaardigd zijn.26

Dergelijke uitzonderingen om activiteiten middels vergunningenstelsels of andere maatregelen
te mogen reguleren, vloeit voort uit het karakter van die activiteiten. Uit het EU-Werkingsver-
drag en de jurisprudentie van Hof van Justitie EU volgt namelijk dat beperkingen van het vrij
verkeer gerechtvaardigd kunnen zijn ter bescherming van de gezondheid van personen – in
het geval van het vrij verkeer van goederen – of wanneer sprake is van ‘dwingende redenen
van algemeen belang’ – in het geval van het vrij verkeer van diensten– ook wel bekend als de

Falk-arrest, rechtsoverweging 32 en 33. Met name het feit dat in het onderhavige systeem iedere ondernemer
zich verbindt om de betrokken goederen te leveren, onderscheidt dit systeem van een vergunning. Een kenmerk
van een vergunningenstelsel is namelijk de mogelijkheid om zich uit de verstrekking van het geneesmiddel

23

terug te trekken – en dus het ontbreken van een uitvoeringsverplichting. In rechtsoverweging 33 oordeelt het
Hof bovendien expliciet dat er overeenkomsten onder bezwarende titel worden gesloten en dat dus –behalve
de selectie- alle kenmerken uit de definitie van een overheidsopdracht aanwezig zijn. Zie ook par. 14 Conces-
sierichtlijn 2014/23/EU waarin de vergunning van een concessie wordt onderscheiden, in die zin dat een ver-
gunning inhoudt: ‘het uitoefenen van een bepaalde economische activiteit die, normaliter, op verzoek van een
ondernemer en niet op initiatief van de aanbestedende dienst of de aanbestedende instantie wordt verleend
en waarbij het de ondernemer vrijstaat zich uit de uitvoering van werken of verlening van diensten terug te
trekken’. zie ook: E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend en J.F. van Nouhuys, Aanbestedingsrecht.
Handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 100.
Dit speelt vooral bij ‘schaarse vergunningen’. Bij deze vergunningen is altijd sprake van een ‘selectie’ tussen
belangstellenden, omdat er meer aanvragers dan beschikbare vergunningen zijn. Wanneer aan deze vergun-
ningen een uitvoeringsverplichting wordt gekoppeld, wordt wel betoogd dat sprake is van de bezwarende titel,

24

waardoor deze figuur naar het terrein van de overheidsopdracht verschuift. Zie: Annemarie Drahmann,
Transparantie en mededinging in het Nederlandse bestuursrecht: van opdrachten via concessies naar vergun-
ningen? NALL 2012, oktober-december, DOI: 10.5553/NALL/.000007.
Zo zal de uitvoeringsverplichting in Nederland bij de sociale diensten voortvloeien uit de wettelijke verplichting
om passende zorg aan burgers te leveren. Zo is bijvoorbeeld in art. 2.1.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
opgenomen dat het gemeentebestuur zorgdraagt voor de maatschappelijke ondersteuning en voor de kwaliteit
en de continuïteit van de voorzieningen. Het is zeer waarschijnlijk dat op basis daarvan afspraken worden ge-
maakt met zorgaanbieders om ook daadwerkelijk zorg te leveren, wanneer een client daarom vraagt.

25

Zie o.a. Werkdocument van de diensten van de Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake
staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch belang, en
met name sociale diensten van algemeen belang, SWD(2013) 53 final/2. Zie ook: Mededeling van de Commissie,
Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van algemeen belang in de Euro-
pese Unie, COM(2006) 177 definitief.

26
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rule of reason.27 Als dwingende reden van algemeen belang wordt bijvoorbeeld ook aangemerkt,
de volksgezondheid of doelstellingen van sociaal beleid.28 Onder voorwaarden zijn daarom vergun-
ningstelsels of andere maatregelen om de markt te reguleren, en die een belemmering van het vrij
verkeer tot gevolg kunnen hebben, gerechtvaardigd, voor zover die regelingen of maatregelen
evenredig zijn aan de daarmee nagestreefde doelstellingen. Hoewel het Hof van Justitie EU in het
Falk-arrest, in het kader van de open toetredingsprocedure, hier niet op ingaat, ligt het toch in de
rede om ook dit arrest te zien in het licht van de uitzondering op de vrij verkeersbepalingen,
waarbij op grond van doelstellingen van bijvoorbeeld volksgezondheid of sociaal beleid binnen
strikte voorwaarden, open systemen kunnen worden opgesteld die niet onder de aanbestedings-
richtlijn vallen. Wat betreft de voorwaarden die aan dergelijke systemen worden gesteld, die komen
in het Falk-arrest – hoewel enigszins summier – wél aan de orde in antwoord op de tweede preju-
diciële vraag. Het Hof oordeelt namelijk dat dergelijke systemen – die dus niet onder de aanbeste-
dingsregelgeving vallen – , zodra sprake is van een grensoverschrijdend belang29 aan de fundamen-
tele regels van het VWEU zijn onderworpen, in het bijzonder aan de beginselen van non-discrimi-
natie, gelijke behandeling en het transparantiebeginsel.30 Deze voorwaarden zorgen er zodoende
voor dat een beperking van de vrij verkeersregels, hoewel gerechtvaardigd, niet verder gaat dan
noodzakelijk. Voor de sociale diensten geldt dat in de beleidsstukken van de Europese Commissie
en de preambule van Richtlijn 2014/24/EU nog enige nadere voorwaarden voor dergelijke stelsels
worden genoemd.31 Hierover meer in de volgende paragraaf. Eerst is in dit kader nog van belang
op te merken dat een beperkte interpretatie, in die zin dat het arrest aansluit bij de reeds bestaande

Zie de art. 28, 29 en 36 EU-Werkingsverdrag (vrij verkeer van goederen) en de rechtspraak van het Hof van Justitie
EU over het begrip ‘dwingende redenen van algemeen belang’, als uitzondering op de vrij verkeersbepalingen van
de art. 49 en 56 EU-Werkingsverdrag (vrij verkeer van diensten). Een beperking van het vrij verkeer van diensten

27

kan op grond van art. 56 VWEU enkel worden gerechtvaardigd door regelingen die hun rechtvaardiging vinden
in dwingende redenen van algemeen belang, die gelden voor iedere persoon of onderneming die op het grondgebied
van de ontvangende lidstaat werkzaam is, voor zover dit belang niet wordt gewaarborgd door de regels waaraan de
dienstverlener is onderworpen in de lidstaat waar hij is gevestigd en voor zover deze regelingen geschikt zijn om
de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en niet verder gaan dan voor het bereiken van dat doel
noodzakelijk is, zie bijvoorbeeld HvJ EU 3 oktober 2000, zaak C-58/98, ECLI:EU:C:2000:527 (Corsten); HvJ EU 9
november 2006, zaak C-433/04, ECLI:EU:C:2006:702 (Commissie/België); HvJ EU 18 juli 2007, zaak C-490/04,
ECLI:EU:C:2007:430 (Commissie/Duitsland).
Zie bijv.: HvJ EU 28 maart 1996, C-272/94, ECLI:EU:C:1996:147 (Guiot).28
Volgens rechtspraak van het HvJ EU dient het vaststellen van een grensoverschrijdend belang te geschieden aan
de hand van de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats van uitvoering van de opdracht, zie
o.a in de arresten: HvJ EU 15 mei 2008, gevoegde zaken C-147/06 en C148/06, ECLI:EU:C:2008:277 (SECAP) en

29

HvJ EU 14 november 2013, zaak C-221/12, ECLI:EU:C:2013:736, «JAAN» 2014/3, m.nt. A. Drahmann (Belgacom).
Het gaat daarbij steeds om een toets in abstracto: zou een buitenlandse onderneming geïnteresseerd kunnen zijn?
Recentelijk, in HvJ EU 6 oktober 2016, C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747 lijkt de toets echter verschoven naar een
toets van de concrete opdracht in kwestie. Ook het Gerechtshof Den Haag toetste recent het grensoverschrijdende
karakter van een opdracht aan de hand van deze drie elementen in de zaak van 25 oktober 2016,
ECLI:NL:GHDHA:2016:3169.
Falk-arrest, rechtsoverweging 44.30
Zo noemt de Europese Commissie in het Werkdocument van de diensten van de Commissie, Gids voor de toepassing
van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen
economisch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang, SWD(2013) 53 final/2, p. 113, als voorwaar-

31

den ‘dat een overheidsinstantie de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning of machtiging vooraf vaststelt
en aan alle dienstverrichters die aan deze voorwaarden voldoen een dergelijke vergunning afgeeft. Tevens dient
aan het systeem afdoende bekendheid te zijn gegeven, met inachtneming van het transparantiebeginsel en het dis-
criminatieverbod. Dienstverrichters met een vergunning of machtiging moeten de dienst verrichten op verzoek
van de gebruikers, die zo kunnen kiezen tussen verschillende dienstverrichters, en dit tegen een prijs die vooraf
door de overheidsinstantie is vastgelegd’. En in de preambule van de richtlijn: ‘door vergunningen of machtigingen
te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem voldoende publiciteit waarborgt en aan
het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet’.
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uitzonderingen op de vrij verkeersregels, ook wordt ondersteund als de mogelijke gevolgen
van een open toetredingsprocedure, waarbij de keuze aan een derde wordt overgelaten, worden
bezien. Het is namelijk goed denkbaar dat wanneer in plaats van een aanbestedende dienst, de
keuze wordt gemaakt door een individuele burger, dit ertoe leidt dat nationale ondernemingen
toch worden bevoordeeld – de voornaamste reden waarom het Hof van Justitie EU in het Falk-
arrest oordeelde dat zonder ‘selectie’ geen sprake is van een overheidsopdracht die onder de
aanbestedingsrichtlijn valt.32 Zo zal bij een keuze voor een zorgaanbieder van sociale diensten,
een cliënt eerder kiezen voor een (bekende) nationale of lokaal gevestigde zorgaanbieder, dan
een buitenlandse (nieuwe) aanbieder.33 Een ander denkbeeldig voorbeeld is het uitbesteden
van groenonderhoud in een buurt via een open toetredingsstelsel, waarbij een groep buurtbe-
woners mogen kiezen welke uitvoerder zij wensen. Het is goed voor te stellen dat deze buurt-
bewoners graag zullen kiezen voor een bekende (lokale) uitvoerder, zodat op die wijze een
bevoordeling van nationale ondernemingen plaatsvindt.Deze potentiele belemmering van het
vrij verkeer zou met het oog op het voorgaande bij het uitbesteden van sociale diensten op
grond van ‘dwingende redenen van algemeen belang’ kunnen worden gerechtvaardigd, wanneer
het open toetredingsstelsel verder voldoet aan de fundamentele voorwaarden van EU-recht.
In het geval van het groenonderhoud, en veel andere door een aanbestedende dienst uit te be-
steden activiteiten, zal die belemmering van het vrij verkeer echter niet worden gerechtvaardigd.
Op grond daarvan dient te worden vastgesteld dat in veel gevallen het opstellen van een open
toetredingssysteem, niet kan worden gehanteerd om de aanbestedingsrichtlijnen te omzeilen.34

Betekenis van het Falk-arrest voor ‘bestuurlijk aanbesteden’
Gezien de gelijkende kenmerken van het open toetredingssysteem van het Falk-arrest, met een
systeem dat in de Nederlandse praktijk ‘bestuurlijk aanbesteden’ wordt genoemd en wordt
gehanteerd om sociale diensten in te kopen, kan het interessant zijn de overwegingen uit het
arrest op deze inkoopmethode toe te passen.35 ‘Bestuurlijk aanbesteden’, een door Nederlandse
decentrale overheden veelgebruikte inkoopmethode om jeugdzorg en WMO-diensten in te
kopen, lijkt namelijk in meerdere opzichten op het systeem als in Falk-arrest. Ook bij deze in-
koopmethode kunnen alle geïnteresseerde ondernemers tijdens de gehele looptijd blijven toe-
treden en wordt de uiteindelijke keuze voor een zorgaanbieder doorgaans niet door de aanbe-
stedende dienst verricht.36 Tevens is ook deze inkoopmethode erop gericht om met de toege-
treden ondernemers overeenkomsten te sluiten om de dienst te leveren en hebben de aan de
overeenkomst ten grondslag liggende activiteiten een specifiek – in dit geval sociaal gerelateerd
– karakter. Wanneer het Falk-arrest in het licht van de hierboven bepleitte beperkte interpre-

Falk-arrest, rechtsoverweging 35.32
Overigens lijkt het systeem in het Falk-arrest in dat opzicht beter toegankelijk te maken voor buitenlandse
ondernemingen, nu het gaat om de levering van geneesmiddelen.

33

Een open toetredingssysteem dat in een dergelijke situatie mogelijk wel kan worden gehanteerd is het dynamisch
aankoopsysteem, als bedoeld in de aanbestedingsrichtlijn. Het dynamisch aankoopsysteem, zie art. 34 lid 1, 2
en 6 Richtlijn 2014/24, omvat ook een systeem dat de gehele geldigheidstermijn openstaat voor elke ondernemer
die voldoet aan de selectiecriteria. De opdracht of levering binnen dit systeem wordt echter steeds gegund aan
de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend, zodat wel een zekere selectie plaatsvindt.

34

Tim Robbe introduceerde het ‘bestuurlijk aanbesteden’ in 2009. Sindsdien is het bij meer dan de helft van
Nederlandse gemeenten gebruikt om sociale diensten in het kader van de Wmo en de Jeugdwet in te kopen.
Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van de uitleg van het fenomeen door een bijdrage van T.H.G. Robbe

35

getiteld: Het abrupte einde van ‘bestuurlijk aanbesteden’? ‘Ben je mal! Een repliek op het artikel van J.F. van
Nouhuys, Het abrupte einde van ‘bestuurlijk aanbesteden’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2016(1) 2’. Met dit
arrest wordt wel de vraag gesteld of het systeem gehanteerd bij ‘bestuurlijk aanbesteden’ volgens de aanbeste-
dingsregels moet worden aanbesteed.
Opgemerkt dient te worden dat bij dit systeem soms wel met hulp van de gemeente wordt gekozen. Een vraag
die daarbij gesteld kan worden is of dit de situatie anders maakt, zodat wel gesproken kan worden van een
zekere selectie door de aanbestedende dienst.

36

www.sdujurisprudentie.nlSduJurisprudentie Aanbestedingsrecht 07-12-2016, afl. 8914

«JAAN»



tatie wordt toegepast op een dergelijk vergelijkbaar systeem, dan komt allereerst naar voren dat
het arrest niets nieuws brengt ten opzichte van bestaande EU-regulering. Uit deze regelgeving en
beleidsstukken bleek reeds dat sociale diensten via open toetredingssystemen als vergunningen of
machtigingen,37 mogen worden uitbesteed, onder de strikte voorwaarden die aan dergelijke systemen
worden gesteld zodat de mogelijke gevolgen daarvan, zoals het begunstigen van nationale onder-
nemingen, zo veel mogelijk worden tegengegaan.38 Voldoet ‘bestuurlijk aanbesteden’ niet aan deze
fundamentele voorwaarden, dan kunnen sociale diensten niet op de middels deze inkoopmethode
gehanteerde wijze, zonder de aanbestedingsregels in acht te nemen, worden uitbesteed.39 Uit een
nadere analyse van ‘bestuurlijk aanbesteden’, blijkt dan dat aan de strikte voorwaarden waaraan
een dergelijk open toetredingssysteem is onderworpen, in veel gevallen niet wordt voldaan.Een
van de voorwaarden die aan een dergelijk open toetredingssysteem wordt gesteld, is namelijk dat
de voorwaarden van de overeenkomst die het voorwerp van dergelijke open toetredingssystemen
zijn, ‘vooraf moeten worden vastgelegd zodat dat geen ondernemer invloed kan uitoefenen op de
inhoud van de overeenkomst’.40 Hoewel het Hof deze voorwaarde niet behandelt in het Falk-arrest,
wordt deze voorwaarde wel door de verwijzend rechter aangehaald en staat deze ook expliciet ge-
noemd in de preambule van Richtlijn 2014/24/EU en de beleidsstukken van de Europese Commis-
sie.41 In het Falk-arrest is aan deze voorwaarde uitdrukkelijk voldaan, als meermaals wordt genoemd
dat de voorwaarden vooraf vast stonden en wordt gezegd dat daarover niet kon worden onderhan-
deld.42 Een van de aspecten die ‘bestuurlijk aanbesteden’ daarentegen kenmerken is juist het – ook
tussentijds – onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst, waardoor deze niet door
de gemeente / publieke instantie en soms ook niet vooraf worden vastgesteld.43 Voor de praktijk
zou het wel wenselijk geweest zijn, als het Hof op dit punt meer verduidelijking had geboden. Toch
zal dit voor ‘bestuurlijk aanbesteden’ betekenen dat het systeem in veel gevallen niet voldoet aan
de vereisten die door het EU-recht aan open toetredingssytemen worden gesteld.

Daarnaast dient ‘bestuurlijk aanbesteden’ ook te voldoen aan de voorwaarden die wel expliciet
door het Hof in het Falk-arrest worden genoemd. Uit het Falk-arrest volgt met name dat een der-
gelijk systeem dat leidt tot overeenkomsten van een aanbestedende dienst met een derde, wanneer
deze ook interessant kan zijn voor ondernemers buiten de lidstaat, in het kader van de fundamen-

Zie voorgaande, als van een zuivere vergunning ook bij sociale diensten geen sprake kan zijn, nu overeenkomsten
onder bezwarende titel worden gesloten.

37

Zie hiervoor onder paragraaf 3 en zie bijvoorbeeld Richtlijn 2014/24/EU, preambule overweging 114, derde alinea
en in het Werkdocument van de diensten van de Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake
staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch belang, en met
name sociale diensten van algemeen belang, SWD(2013) 53 final/2, p.113.

38

Of ‘bestuurlijk aanbesteden’ voldoet aan de regels die aan het inkopen van sociale diensten door de aanbestedings-
richtlijnen, geimplementeerd in de Aanbestedingswet 2012, worden gesteld is een andere vraag. Voor deze bijdrage
voert het te ver om daar naar nader op in te gaan. Zie daarover bijvoorbeeld: J.F. van Nouhuys, Het abrupte einde
van ‘bestuurlijk aanbesteden’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2016(1) 2.

39

Zo formuleert de verwijzend rechter deze voorwaarde in rechtsoverweging 31, tweede prejudiciele vraag, derde
opsommingsteken, van het Falk-arrest.

40

Falk-arrest, rechtsoverweging 31 en zie Richtlijn 2014/24/EU, overweging 114 en zie o.a: Werkdocument van de
diensten van de Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en
de eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch belang, en met name sociale diensten van algemeen
belang, SWD(2013)53final/2, p. 113.

41

Falk-arrest, zie o.a. rechtsoverweging 14 en 32, maar bijvoorbeeld ook in rechtsoverweging 42. Wellicht dat het
Hof er daarom verder geen aandacht aan besteedt.

42

Dit leid ik bijvoorbeeld af uit de beschrijving van het systeem ‘bestuurlijk aanbesteden’ als daar een fysieke overleg-
tafel (die ook kan bestaan uit zorgorganisaties) adviseert over dergelijke te sluiten overeenkomsten. Dit kan mijns
inziens tevens mededingingsrechtelijk problemen opleveren. Een vraag die hier gesteld moet worden is of hier de
concurrentie niet op ongeoorloofde wijze verstoord wanneer partijen onderling afspraken maken over de te sluiten
overeenkomsten.

43
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tele regels van het VWEU dient te voldoen aan de beginselen van non-discriminatie en gelijke
behandeling van de ondernemers, en de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting. Zo
moet een dergelijke toelatingsprocedure bekend worden gemaakt zodat potentiele belangstel-
lende ondernemers uit andere lidstaten naar behoren kennis kunnen nemen van het verloop
en de wezenlijke kenmerken van de procedure.44 In dit opzicht kan dan bijvoorbeeld opgemerkt
worden dat ‘bestuurlijk aanbesteden’ niet voldoet aan deze regels als een grensoverschrijdende
opdracht niet op Unieniveau wordt bekendgemaakt. Inkoopmethoden voor sociale diensten,
waarbij een rechtmatig buiten de aanbestedingsrichtlijn vallend open systeem wordt gehanteerd,
zullen bij een grensoverschrijdend belang dus steeds moeten worden getoetst aan deze funda-
mentele verdragsregels.

Conclusie en vuistregels voor de praktijk
De specifieke aard van het systeem met de daaraan verbonden overeenkomsten als aan de orde
in het Falk-arrest, doen ervoor pleiten de overwegingen van het Hof met enige terughoudend-
heid toe te passen en te bezien in het licht van het specifieke – op de gezondheid van de burgers
betrekking hebbende – karakter van het open toetredingssysteem.

In dat opzicht kan worden gesteld dat in lijn met wat in EU-regulering daarover reeds was
bepaald, het voor een aantal activiteiten die vanwege hun karakter een belemmering van de
vrij verkeer bepalingen rechtvaardigen, mogelijk is om overeenkomsten – die normaliter onder
het begrip overheidsopdracht vallen – via open toetredingsprocedures uit te besteden. Deze
toetredingsprocedures moeten dan bij een grensoverschrijdend belang wel voldoen aan de
fundamentele verdragsregels, in het bijzonder de beginselen van non-discriminatie, gelijke
behandeling en transparantie. In overeenstemming met wat daarover in EU-regulering is be-
paald, dienen daarbij ook de voorwaarden van de overeenkomst door de publieke instantie,
vooraf te worden vastgesteld.

Voor alle overige activiteiten heeft dan te gelden dat het op de markt zetten van een open toe-
tredingssysteem voor de aankoop van goederen, de levering van diensten en de uitvoering van
werken, volgens de aanbestedingsregels moet worden uitbesteed. In die gevallen zal een belem-
mering van het vrij verkeer – bestaande in het feit dat een open toetredingssysteem veelal in
de hand zal werken dat nationale ondernemers worden begunstigd – niet gerechtvaardigd
kunnen worden door een van de uitzonderingen neergelegd in het EU-Werkingsverdrag of
daaruit voorvloeiende jurisprudentie van het Hof van Justitie EU.Daarmee zal elk open toetre-
dingssysteem in de praktijk – in lijn met de jurisprudentie van het HvJ EU – steeds getoetst
moeten worden aan de concrete omstandigheden van het geval, wat in veel gevallen tot de
conclusie zal moeten leiden dat sprake is van een overheidsopdracht die onder de aanbeste-
dingsrichtlijnen valt.

Bouwman, G., Promovenda Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit
Utrecht en als onderzoeker verbonden aan het Public Procurement Research Centre

Falk-arrest, rechtsoverweging 44 en 45.44
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