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1

hoofdstuk 1

inleiding

De nederlandse overheid geeft regelmatig grond uit aan marktpartijen, bijvoor
beeld door verkoop of uitgifte in erfpacht. het doel daarvan is meestal om op die 
grond iets te laten gebeuren. Zo kan op die grond een complete woonwijk zijn 
gepland. ook is denkbaar dat zich op de grond een vervallen gebouw bevindt dat 
eerst moet worden gesloopt voordat de koper met de grond mag doen wat hij wil, 
of dat de koper van de grond verplicht is daarop waterbergingsfaciliteiten aan te 
brengen.1 in al deze gevallen is het de vraag of de overheid geheel vrij is in haar 
keuze voor de partij waarmee zij de gronduitgifteovereenkomst sluit. Vaak wordt 
gedacht dat zij die vrijheid heeft. in dit onderzoek wordt echter betoogd dat deze 
onbegrensde vrijheid niet bestaat, maar dat het uitgangspunt is dat de overheid bij 
gronduitgifte telkens gelijke kansen moet bieden aan alle potentiële wederpartijen. 

in dit eerste hoofdstuk wordt het kader geschetst waarbinnen dit onderzoek zich 
heeft ontwikkeld. allereerst wordt ingegaan op de gronduitgifte zoals die hier cen
traal staat (paragraaf 1.1), gevolgd door het uitgangspunt dat de overheid daarbij 
gelijke kansen moet bieden (paragaaf 1.2). Dit leidt tot de onderzoeksvraag, die 
weer uiteenvalt in twee subvragen (paragraaf 1.3).

1.1 GronduitGifte ter inricHtinG van de ruimte

centraal in dit onderzoek staat het sluiten van gronduitgifteovereenkomsten door 
de nederlandse overheid waarmee die wil bereiken dat haar wederpartij werken 
op de uitgegeven grond zal uitvoeren. in deze paragraaf wordt toegelicht dat de 
overheid dergelijke overeenkomsten sluit omdat zij moet zorg dragen voor de in
richting van de ruimte door daarop werken uit te (laten) voeren (paragraaf 1.1.1) 
en het sluiten van gronduitgifteovereenkomsten een beleidsinstrument is om aan 
die taak uitvoering te geven (paragraaf 1.1.2).

1.1.1 Inrichting van de ruimte: een publieke taak

De overheid is verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte omdat het een 
zogenoemde publieke taak betreft. De overheid is eindverantwoordelijk voor het 

1 Zie over waterhuishoudkundige maatregelen in het kader van gronduitgifte door de 
overheid verder De Putter & Van rijswick 2005; LaningaBusch & Van rijswick 
2005.



InleIdIng

2

behartigen c.q. borgen van publieke belangen en voert daartoe publieke taken uit.2 
Publieke taken vloeien derhalve rechtstreeks voort uit (een of meer) publieke be
langen en betreffen bijvoorbeeld (het zorg dragen voor) veiligheid, onderwijs en 
volksgezondheid. Daarbij dient te worden onderscheiden wat publieke taken zijn 
en hoe deze moeten worden uitgevoerd.3

allereerst de vraag naar wat een publieke taak is. Volgens de wrr zijn publieke 
belangen bepaalde maatschappelijke belangen die de overheid behartigt omdat zij 
meent dat de betreffende belangen anders niet goed tot hun recht zouden komen.4 

2 De behartiging of borging van een publiek belang kan worden gelijkgesteld met de 
uitvoering van een publieke taak. in kamerstukken en in de literatuur worden deze 
begrippen gebruikt zonder dat een (wezenlijk) andere betekenis lijkt te zijn beoogd. 
in het vervolg van dit proefschrift wordt daarom het begrip ‘publieke taken’ gehan
teerd, waarmee wordt bedoeld de behartiging van publieke belangen. Zie bijvoor
beeld de wrr die de taken van de overheid gelijk lijkt te stellen aan de publieke 
belangen die de overheid heeft te behartigen; zie wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid, Het borgen van publiek belang, Den haag: SDu uitgevers 2000, 
p. 17-18. Sap, Vermeulen en Zoethout hebben het over de vraag ‘wanneer een be
paald belang is aan te merken als een publiek belang en daarmee als een publieke 
taak. [cursivering PH]’; zie Sap, Vermeulen & Zoethout 2003. In het rapport Publieke 
belangen en aandeelhouderschap wordt het vastleggen van publieke belangen in wet 
en regelgeving genoemd als een mogelijkheid om een publieke taak uit te voeren; 
zie Kamerstukken II 2005/06, 28 165, nr. 146, p. 10. Van Ommeren ‘definieert’ een 
publieke taak als “een taak die gericht is op de behartiging van het of een algemeen 
belang”. en voorts: “Deze ruime betekenis, die met name aansluit bij de betekenis die 
Van der hoeven aan dit begrip toekende, is zeer gangbaar geworden in de literatuur. 
Bijvoorbeeld Schreuder spreekt in haar dissertatie over een ‘taak waarmee het alge
meen belang is gemoeid’.”; zie Van ommeren 2003, p. 152.

3 Zie Wolfson 1993; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Het borgen 
van publiek belang, Den haag: SDu uitgevers 2000, p. 19. Deze onderverdeling is 
ook overgenomen in mDwwerkgroep concessies en aanbestedingen, Concessie en 
aanbesteding. Geen doel maar middel, 2000, p. 7 en in Sap, Vermeulen & Zoethout 
2003. een soortgelijke onderverdeling is al eerder terug te vinden in raad voor het 
openbaar bestuur, De overheid de markt in of uitprijzen?, 1998, p. 1213.

4 wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, het borgen van publiek belang, 
Den haag: SDu uitgevers 2000, p. 1920 en Sociaal economische raad (Ser), 
Overheidénmarkt:Hetresultaat telt!Voorbereidingbepalendvoorsucces, advies 
10/01, maart 2010, p. 35 e.v. Vergelijk ook de interpretatie van ‘behoeften van alge
meen belang anders dan van industriële of commerciële aard’ door het hof, bijvoor
beeld in hvJ eg 10 november 1998, zaak c360/96 (Arnhem/BFI), r.o. 52. het begrip 
‘algemeen belang’ verschilt overigens niet wezenlijk van het begrip ‘publiek belang’. 
Zie hierover Sociaal Economische Raad (SER), Overheid énmarkt:Het resultaat
telt!Voorbereidingbepalend voor succes, advies 10/01, maart 2010, p. 73: “in de 
terminologie van het europese recht wordt overigens niet van ‘publieke belangen’ 
gesproken, maar van ‘algemene belangen’. Publieke belangen in de zin van dit advies 
en algemene belangen in het zin van het europese recht beschrijven in beginsel het
zelfde en deze begrippen zijn in dit hoofdstuk dan ook uitwisselbaar gehanteerd. een 
essentieel verschil is echter dat het begrip ‘algemeen belang’ in het europese kader 
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maatschappelijke belangen zijn belangen waarvan de behartiging door de samen
leving als geheel is gewenst, in tegenstelling tot individuele belangen. Publieke 
taken vloeien voort uit publieke belangen: het betreft de taken die de overheid 
uitvoert omdat zij meent dat de daaraan ten grondslag liggende publieke belangen 
anders niet goed zouden worden behartigd.

Historische ontwikkeling van het publieketakenpakket
wat wordt aangemerkt als een publieke taak, is sterk tijd en contextgebonden.5 
Dit blijkt onder meer uit de ontwikkeling van nederland van een klassiekliberale 
staat6 (‘nachtwakersstaat’) naar een sociale rechtsstaat (‘verzorgingsstaat’); gaan
deweg nam de overheidsbemoeienis en het aantal publieke taken toe. Daarbij ble
ken democratie, rechtsstaat, algemeen kiesrecht en vrijheidsrechten onvoldoende 
voor een volwaardig bestaan en daadwerkelijk gelijke kansen.7 De overheid kreeg 
daarom de verplichting om een sociale, culturele en economische infrastructuur 
te creëren en in stand te houden,8 met een enorme groei aan publieke taken tot 
gevolg.9

De ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de uitbreiding van de overheidsbe
moeienis leidde evenwel tot hoge kosten. Dit lokte in de jaren tachtig een tegen
beweging uit: de ‘afslanking’ van de verzorgingsstaat. Zo ontstond onder meer de 
discussie of de overheid zich niet zou moeten beperken tot een aantal zogenoemde 
kerntaken.10 De afslanking betreft echter niet zozeer het aantal publieke taken, als 

voor een groot deel juridisch is ingevuld. Dat wil zeggen dat er een juridische toets 
kan plaatsvinden of een publieke belang dat door een lidstaat is gedefinieerd ook in 
het europese recht als ‘algemeen belang’ wordt geaccepteerd.”

5 raad voor het openbaar bestuur, De overheid de markt in of uitprijzen?, 1998, p. 20, 
zoals bevestigd door het kabinet in Kamerstukken II 1999/00, 24 036, nr. 152, p. 3. Zie 
ook Vermeulen 2003, p. 21.

6 in de klassiekliberale rechtsstaat was het vrijheidsrecht het uitgangspunt en de beper
king de uitzondering; zie Burkens e.a. 1997, p. 19 e.v. De staat diende hierbij ter handha
ving en bescherming van zijn eigen en andermans vrijheid, bijvoorbeeld door defensie, 
handhaving van de openbare orde en rechtsbedeling. De staat mocht zich echter niet 
bemoeien met hoe individuen gebruikmaken van hun vrijheid. Zie daarover ook De 
haan, Drupsteen & fernhout 1996, p. 11. Volgens deze auteurs heeft nederland echter 
nooit een dergelijk klassiekliberaal overheidsbestuur gekend. ook in de tijd dat deze 
stroming de heersende leer was, had de overheid tot haar taak de zorg voor onder meer 
infrastructuur, onderwijs en volksgezondheid, aldus deze auteurs.

7 Burkens e.a. 1997, p. 24.
8 Zo werden aan het overheidsdomein toegevoegd: arbeidsomstandigheden, sociale 

zekerheid, volkshuisvesting, woningbouw, woonruimteverdeling, verbetering van de 
agrarische structuur, vestiging van bedrijven, woningnood en milieuproblematiek, al
dus De haan, Drupsteen & fernhout 1996, p. 12.

9 Burkens e.a. 1997, p. 29. overigens zijn er ook andere factoren aan te wijzen voor 
deze toename, zoals de groei van de bevolking, de technische ontwikkelingen (zoals 
industrie, kernenergie en auto’s) en rampen en crises; zie Van wijk 2008, p. 1618.

10 wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, het borgen van publiek belang, 
Den haag: SDu uitgevers 2000, p. 17. in dat kader noemt Donner in zijn voorstudie 
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wel de wijze waarop deze dienen te worden uitgevoerd (zie daarover de volgende 
paragraaf).11

Huidige publieke taken
wat zijn dan de huidige publieke taken? om te beginnen enkele publieke taken 
die niet tijd en contextgebonden zijn. het pakket publieke taken heeft namelijk 
een ‘bodem’ van taken die de overheid verplicht is in ieder geval uit te voeren.12 
Deze bodem wordt gevormd door de publieke taken die zijn vastgelegd in de 
grondwet en in internationale verdragen. Voorbeelden uit de grondwet zijn de 
sociale grondrechten zoals overheidszorg voor de bewoonbaarheid van het land en 
de bescherming en verbetering van het leefmilieu (artikel 21 gw) en bevordering 
van voldoende woongelegenheid (artikel 22 lid 2 gw).13 Bij internationale verdra
gen kan gedacht worden aan het van overheidswege respecteren van het recht op 
een eerlijk proces en het recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven 
(resp. artikel 6 en 8 eVrm).

naast deze verplichte taken, zijn ook taken denkbaar die weliswaar niet in de 
grondwet zijn opgenomen, maar niettemin algemeen als publieke taken worden 
beschouwd (zoals rechtsbedeling en het geweldsmonopolie van de overheid).14

Voor het overige is de vraag wat de publieke taken zijn vooral een politieke 
vraag.15 het is uiteindelijk aan de overheid om te besluiten welke belangen zij 
meent te moeten behartigen.16,17

voor de wrr de zoektocht naar een extern ijkpunt voor de kerntaken van de overheid 
fundamenteel vicieus: het biedt geen objectieve houvast; zie Donner 1998, p. 43.

11 Van wijk 2008, p. 17; De haan, Drupsteen & fernhout 1996, p. 13; Vermeulen 2003, 
p. 26.

12 Kamerstukken II 2000/01, 27 771, nr. 1 (Kabinetsreactie WRR rapport), p. 78, waarin 
het kabinet aangeeft dat de politieke keuzen in de praktijk een ondergrens kennen. Zie 
ook De haan, Drupsteen & fernhout 1996, p. 34.

13 Zo ook bevordering van voldoende werkgelegenheid (art. 19 Gw) en bevordering van 
de volksgezondheid (art. 22 lid 1 Gw). Zie over de sociale grondrechten en de daarin 
opgenomen publieke taken ook Besselink 2003.

14 Kamerstukken II 2000/01, 27 771, nr. 1 (Kabinetsreactie WRR rapport), p. 78; 
michiels 2004, p. 9596; Vermeulen 2003, p. 2324.

15 De haan e.a. spreken in dit kader over het primaat van de politiek; De haan, Drupsteen 
& fernhout 1996, p. 4. Vermeulen noemt dit de secundaire staatsdoeleinden; zie 
Vermeulen 2003, p. 24. wolfson heeft het over het vereiste van een politiek waarde
ringsoordeel; zie wolfson 1993, p. 12.

16 het betreft in beginsel de nationale overheid (centraal of decentraal). het europese 
hof van Justitie heeft uitgemaakt dat het niet aan de eu is om te bepalen wat in de 
lidstaten als publieke taak wordt aangemerkt. niettemin toetst het hof in het kader 
van het mededingingsrecht en het staatssteunrecht of een bepaalde taak al dan niet 
terecht is aangemerkt als publieke taak. Zie Steyger 2003, p. 41 en 48.

17 De gehanteerde definities van een publiek belang en publiek taak zijn hiermee enigs
zins tautologisch van aard en bieden geen normatieve handvatten om te beoordelen in 
welke gevallen de overheid zou moeten besluiten een bepaald belang te behartigen. 
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Inrichting van de ruimte door de uitvoering van werken
De publieke taken bestrijken een breed scala: van volksgezondheid tot het eer
biedigen van de privacy. Een aantal publieke taken heeft echter specifiek betrek
king op de inrichting van de ruimte. met ‘inrichting van de ruimte’ wordt hier 
de fysieke ruimte in nederland bedoeld: de leefomgeving van de inwoners, het 
landelijk gebied, etc. het gaat daarbij bovendien niet om (het beheer van) de hui
dige inrichting, of bijvoorbeeld om ontwerpen voor of onderzoeken naar een mo
gelijke toekomstige inrichting, maar om de daadwerkelijke ontwikkeling van die 
ruimte. met andere woorden: het betreft die publieke taken waarbij de overheid 
de uitvoering van werken nastreeft ten behoeve van de inrichting van de ruimte. 
concrete voorbeelden van dergelijk werken zijn openbare wegen,18 waterstaats
werken (zoals dijken), gemeentelijke parkeergarages, waterbergingsfaciliteiten en 
VineXwijken (woonwijken).

gelet op het tijd en contextgebonden alsook politieke karakter van publieke taken 
is het niet mogelijk een uitputtende opsomming te geven van publieke taken die 
onder de noemer ‘inrichting van de ruimte door de uitvoering van werken’ vallen. 
in ieder geval kan worden gedacht aan taken in het kader van de in de grondwet 
opgenomen overheidszorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescher
ming en verbetering van het leefmilieu en bevordering van voldoende woonge
legenheid. Verder is ook de uitvoering van waterstaatswerken een onderkende 
publieke taak (“De staat, dat zijn de dijken!”).19 Vóór 1983 bevatte de grondwet 
ook nog expliciete bepalingen met betrekking tot ‘de waterstaat’. Zo was in de 
grondwet uit 1814 het volgende artikel 127 opgenomen:20

“De waterstaat blijft een der eerste nationale belangen en wordt bestaurd door 
eene bijzondere administratie, ter benoeming en onder het opzigt van den 
Souvereinen Vorst.”

Zie voor deze kritiek ook Kamerstukken II 2005/06, 28 165, nr. 146 (Rapport Publieke 
belangen en Aandeelhouderschap), p. 5 en cornielje 2003, p. 126127. wat hiervan 
ook zij, de vraag wat een publiek belang c.q. publieke taak is, is voor deze overige 
gevallen in ieder geval geen juridische vraag, zodat hier niet verder op deze discussie 
wordt ingegaan.

18 een goed functionerende verkeers en vervoersinfrastructuur is een belangrijk on
derdeel van het nationale ruimtelijke beleid, onder meer vanwege het belang daar
van voor de economische groei. De overheden (centraal en decentraal) zijn hier ver
antwoordelijk voor. Zie hierover: ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, Nota 
Ruimte:ruimtevoorontwikkeling, Den haag, 2006, met name p. 2223 en p. 89.

19 Van der Pot 2006, p. 171. Zie verder het huidige hoofdstuk 5 van de Waterwet waarin 
de aanleg en het beheer van waterstaatswerken is geregeld.

20 De meer recente grondwet van 1917 bevatte nog het volgende art. 189: “De Koning 
heeft het oppertoezicht over alles wat den waterstaat betreft, zonder onderscheid of de 
kosten daarvan worden betaald uit ‘s rijks kas of op eene andere wijze gevonden.” 
Bron: <http://nl.wikisource.org> (laatst bezocht op 9 augustus 2010). 

http://nl.wikisource.org
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meer recent is in de nota ruimte te lezen dat decentrale overheden in hun ruim
telijke beleid water als een ‘structurerend principe’ dienen te hanteren.21 Dit is 
onverminderd actueel, gezien de politiek noodzakelijk geachte aanpassing aan het 
veranderende klimaat.22

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de inrichting van de ruimte meer om
vat dan alleen de hier besproken uitvoering van werken. Zo is de gehele ruimtelij
ke ordening een publieke taak die uiteindelijk van grote invloed is op de inrichting 
van de ruimte. onder ruimtelijke ordening wordt dan verstaan het “van overheids
wege bewust ingrijpen in maatschappelijke ontwikkelingen met een ruimtelijke 
dimensie.”23 De ruimtelijke ordening als zodanig en andere aspecten van de inrich
ting van de ruimte vallen evenwel buiten de kaders van dit onderzoek.

1.1.2 Gronduitgifte als instrument voor de inrichting van de ruimte

De overheid heeft aldus tot doel om zorg te dragen voor de inrichting van de 
ruimte door de uitvoering van werken. hoe kan zij dat bereiken?

21 Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, NotaRuimte:ruimtevoorontwikkeling, 
Den haag, 2006.

22 het ruimtelijk Planbureau verwacht dat alleen al in de randstad 90 km2 extra ruimte 
nodig is om het te verwachten water te bergen; zie ruimtelijk Planbureau en milieu 
en natuurplanbureau, De ruimtelijke vraagstukken van de toekomst voor de beleids
agenda van nu, Den Haag, 2007. Zie verder: Europese Commissie, Groenboek van 
de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Aanpassing aan klimaatverandering in 
Europa – mogelijkheden voor EUactie (Groenboek Klimaatadaptatie), com(2007) 
354 def., alsook europese commissie, Witboek Aanpassing aan de klimaatverande
ring:naareenEuropeesactiekader, com(2009)147 def.

23 Van Buuren e.a. nemen in hun handboek de definitie van Drupsteen uit 1983 als uit
gangspunt: “het van overheidswege bewust ingrijpen in maatschappelijke ontwik
kelingen met een ruimtelijke dimensie. Zij is gericht op het onderlinge afwegen en 
coördineren van die ontwikkelingen en ze loopt uit op het leggen van bestemmingen 
en het regelen van gebruik van de grond.”; zie Van Buuren e.a. 2009, p. 1. De wetge
ver omschrijft ruimtelijke ordening als: “het leiding geven bij de ruimtelijke ontwik
keling van een gebied teneinde het ontstaan van een voor de gemeenschap zo gunstig 
mogelijk geheel te bevorderen”. Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3 (MvT 
Wro), p. 9 en Kamerstukken II 1958/59, 4233, nr. 6, p. 2. De overheid bepaalt wat een 
‘goede ruimtelijke ordening’ is na alle in het geding zijnde belangen met een ruim
telijke dimensie te hebben afgewogen. Deze belangen hebben met name betrekking 
op de bestaande ruimtebehoefte (voor wonen, werken, infrastructuur, recreatie, water 
en natuur) en op een duurzame ruimtelijke kwaliteit; zie Kamerstukken II 2002/03, 
28 916, nr. 3 (MvT Wro), p. 9.
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Deze keuze is aan de overheid zelf. Zij kan besluiten publieke taken zelf uit te 
voeren (‘overheidstaken’)24 of de uitvoering over te laten aan de markt, binnen 
bepaalde randvoorwaarden.25

Uitvoering door de overheid
Publieke taken als ordehandhaving (politie) en rechtsbedeling (rechterlijke macht) 
worden van oudsher door de overheid zelf uitgevoerd en lenen zich niet goed 
voor uitvoering door de markt. Dit laatste geldt niet voor bijvoorbeeld publieke 
werken, die in het verleden grotendeels door de overheid zelf werden uitgevoerd; 
ingenieurs van rijkswaterstaat ontwierpen dijken, wegen en bruggen en werkten 
daarvoor de bestekken uit.26 

Uitvoering door de markt en gronduitgifte
De overheid kan echter ook ervoor kiezen om de uitvoering (deels) over te la
ten aan de markt.27 De eindverantwoordelijkheid blijft bij de overheid, maar de 
operationele verantwoordelijkheid ligt bij de ingeschakelde markpartij(en). De 
keuze voor ‘markt of overheid’ is in nederland een politieke kwestie; zowel naar 
nederlands als naar europees recht wordt de keuzevrijheid van de overheid hier
bij in beginsel niet beperkt.28 De vraag of dit juist is, en zo nee, in welke gevallen 
de overheid die keuze wel of niet zou moeten maken, blijft hier verder buiten 
beschouwing.29

maakt de overheid eenmaal de keuze om de werken ter inrichting van de ruimte 
niet zelf uit te voeren, maar daarvoor de markt in te schakelen, dan heeft zij vele 
beleidsinstrumenten tot haar beschikking om die inschakeling vorm te geven. in 

24 Zie Sap & Zoethout 2003, p. 77.
25 wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, Het borgen van publiek belang, 

Den haag: SDu uitgevers 2000, p. 21.
26 Zie over de ontwikkeling van Rijkswaterstaat: Bosch & Van der Ham 1998.
27 onder ‘de markt’ moet hier ook worden verstaan overheden en overige publieke in

stellingen die op de markt actief zijn en concurreren met private partijen.
28 Zie Manunza 2010, p. 111-117. Zie verder voor deze keuzevrijheid binnen het 

europese recht ook Sánchez graells 2011, p. 232234. De keuze voor uitvoering door 
de overheid is wel aan beperkingen onderhevig indien daartoe een opdracht wordt 
verleend aan een ander overheidslichaam; zie daarover meest recentelijk art. 11 
herzien Vierde compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn en art. 15 Voorstel 
concessierichtlijn  algemene oriëntatie.

29 Zie daarover bijvoorbeeld Sánchez Graells 2011, p. 232 e.v. Hij wijst erop dat over
heden alleen zelf taken zouden moeten uitvoeren als dat efficiënter is dan uitvoering 
door de markt. ook verwijst hij naar het voormalige ‘compulsory competitive tende
ring’ regime zoals dat in het Verenigd Koninkrijk gold en dat de keuze tussen markt of 
overheid reguleerde. Zie in dat verband ook Manunza 2010. Manunza verwijst daarbij 
onder meer naar de amerikaanse ‘fair act’, die ook een dergelijke regulering be
vat. Zie verder Kühler & Manunza 2011. Zie ook de uitgebreide effectanalyse die de 
Ser voorstelt als ondersteuning bij het bepalen van marktwerkingsbeleid bij publieke 
belangen; Sociaal economische raad (Ser), Overheidénmarkt:Hetresultaattelt!
Voorbereiding bepalend voor succes, advies 10/01, maart 2010, p. 175 e.v.



InleIdIng

8

de literatuur zijn verschillende indelingen te vinden van categorieën beleidsinstru
menten bij inschakeling van de markt.30 Voorbeelden van die categorieën zijn het 
verlenen van subsidies of het vaststellen van regelgeving.31

een andere mogelijkheid die de overheid heeft, is om gebruik te maken van een 
actieve grondpolitiek (ook wel actief grondbeleid genoemd).32 Dit houdt in dat zij 
enerzijds gronden verwerft van marktpartijen (bijvoorbeeld door onteigening) en 
anderzijds gronden uitgeeft aan marktpartijen met het oogmerk dat op die grond 
bepaalde werken zullen worden uitgevoerd (zoals woningbouw). het onderhavige 
onderzoek richt zich op dit type gronduitgifte, zijnde een instrument om tot de 
inrichting van de ruimte door het uitvoeren van werken te komen. gronduitgifte 
waarbij dit doel (dat wil zeggen: inrichting van de ruimte) ontbreekt, zoals bijvoor
beeld de uitgifte van een stuk bosgrond, blijft hier dan ook onbesproken.33 Verder 
wordt ervan uitgegaan dat de beoogde inrichting van de ruimte op de uitgegeven 
grond past binnen de vigerende publiekrechtelijke kaders, zoals het bestemmings
plan, dan wel dat deze kaders daartoe zullen worden aangepast.34 De gronduitgifte 
zelf kan verschillende vormen aannemen, zoals verkoop, verhuur en uitgifte in 
erfpacht; in alle gevallen sluit de overheid evenwel een overeenkomst met een 
marktpartij. Alleen als de specifieke vorm relevant is, zal daarop worden ingegaan; 
voor het overige wordt gemakshalve steeds over gronduitgifte gesproken. 

in dit onderzoek wordt aldus als uitgangspunt genomen dat de overheid reeds ge
kozen heeft voor gronduitgifte als instrument om de ruimte te laten inrichten door 
middel van de uitvoering van werken. Dit betekent dat de keuze als zodanig voor 

30 De wrr noemt drie vormen van borging van publieke belangen in de private sec
tor, te weten i) concurrentie, ii) binding vooraf met wettelijke regels en contracten 
en iii) institutionele borging; zie wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 
Het borgen van publiek belang, Den haag: SDu uitgevers 2000, p. 6066. De Ser 
somt de volgende instrumenten op waarmee een publiek belang kan worden geborgd: 
i) zelf doen, ii) inkopen, aanbesteden, iii) normeren, iv) toezicht, v) heffen, vi) subsi
dies en vii) beïnvloeden, informeren; zie Sociaal economische raad (Ser), Overheid 
énmarkt:Hetresultaattelt!Voorbereidingbepalendvoorsucces, advies 10/01, maart 
2010, p. 86. hessel onderscheidt de beleidskeuzen voor de overheid om i) zelf als 
overheid op te treden, ii) als opdrachtgever op de markt op te treden, iii) gebruik te 
maken van afspraken tussen ondernemingen c.q. die afspraken te stimuleren, iv) fi
nanciële transacties aan te gaan met ondernemingen op de markt en v) ondernemingen 
een DaeB op te leggen; zie hessel 2011a.

31 Waaronder ook een bestemmingsplan of welstandsnota. Zie over dit instrument verder 
wolfson 1993, p. 11.

32 Zie over dit instrument verder VROM-raad, Grond voor kwaliteit. Voorstellen voor 
verbetering van overheidsregie op (binnen)stedelijke herontwikkeling, advies 070, 
 februari 2009, p. 26 e.v.

33 overigens zal voor dergelijke gronduitgifte doorgaans ook maar bij weinig markt
partijen interesse bestaan, zodat daarbij de hierna te bespreken problematiek van het 
bieden van gelijke kansen in veel mindere mate speelt.

34 Zie over (onder meer) gelijke behandeling en concurrentie bij bestemmingswijzigin
gen en faciliterend grondbeleid: Dieperink 2009.
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wat het meest juiste instrument voor een bepaalde taak is, buiten de kaders van dit 
onderzoek valt. Voor die keuze en de daaraan ten grondslag liggende afwegingen 
wordt verwezen naar beleidswettenschappelijke literatuur en in het bijzonder de 
daarin geformuleerde kernvragen.35 Dit neemt uiteraard niet weg dat het al dan 
niet moeten bieden van gelijke kansen een relevante factor kan zijn bij de afwe
ging of gronduitgifte het meest aangewezen beleidsinstrument is.

Verschuivingnaaruitvoeringdoordemarkt:PPSengebiedsontwikkeling
Bovenstaande keuze voor gronduitgifte en daarmee voor uitvoering van de be
oogde werken door de markt is niet ongebruikelijk en past goed binnen de bredere 
ontwikkeling waarin steeds meer publieke taken worden uitgevoerd door de markt 
in plaats van door de overheid zelf.36 Deze algemene verschuiving lijkt primair 
te zijn ingegeven door de hoge kosten van de verzorgingsstaat. Kenmerken daar
van zijn immers een grote overheidsbemoeienis en veel uitvoering door de over
heid zelf. De kosten van de uitvoering werden via de belastingen afgewenteld 
op de markt.37 in de loop van de tijd bleek dat deze kosten te hoog werden en 
dat de overheid minder zelf moest gaan uitvoeren.38 Door deze verschuiving naar 
de markt zijn meer samenwerkingen ontstaan tussen publieke en private partijen. 
het aangaan van dergelijke publiekprivate samenwerking (PPS) werd expliciet 

35 hemerijck heeft vier kernvragen onderscheiden waarlangs goed beleid kan wor
den vastgesteld: ‘werkt het?’, ‘past het?’, ‘mag het?’ en ‘hoort het?’; zie hemerijck 
2003. Zie ook Addink 2010, p. 21. Een beperktere indeling is te vinden in rapport 
van de mDwwerkgroep concessies en aanbesteding waarin de vragen ‘kan het?’, 
‘mag het?’ en ‘werkt het?’ centraal staan om te bepalen of concessieverlening in een 
bepaald geval een reële optie is die leidt tot een verbetering van de betreffende pu
blieke dienst; mDwwerkgroep concessies en aanbestedingen, Concessie en aanbe
steding. Geen doel maar middel, 2000, p. 23 e.v. Zie ook de effectanalyse die de SER 
voorstelt; Sociaal economische raad (Ser), Overheidénmarkt:Hetresultaattelt!
Voorbereiding bepalend voor succes, advies 10/01, maart 2010, p. 175 e.v. Zie over de 
spanningen tussen doelmatigheid, haalbaarheid, aanvaardbaarheid en rechtmatigheid 
ook Bovens, ’t hart & Van twist 2007, p. 3537.

36 Zie Kamerstukken II 2000/01, 27 771, nr. 1 (Kabinetsreactie WRR rapport), p. 13. 
Zie ook Van Wijk 2008, p. 17; Sap & Zoethout 2003, p. 87-91, alsmede Besselink 
2003, p. 96; wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, het borgen van pu
bliek belang, Den haag: SDu uitgevers 2000, p. 24. een goed voorbeeld is het ‘de 
markt, tenzijprincipe’ dat rijkswaterstaat hanteert; zie het ondernemingsplan van 
Rijkswaterstaat d.d. januari 2004. Zie ook het adagium “Privaat wat kan, publiek wat 
moet” in commissie fundamentele Verkenning Bouw, Privaat wat kan, publiek wat 
moet. Vertrouwen en Verantwoordelijkheid in het Bouwproces, 14 mei 2008, p. 9. 
Zie op Europees niveau: Europese Commissie, Groenboek over diensten van alge
meen belang, com(2003) 270 def., p. 8; conclusie van de ag van 2 juni 2009, zaak 
c196/08 (Acoset), para. 4245, waarin de ag aangeeft dat “door de mate van inter
actie tussen overheid en burgers [het] thans niet meer mogelijk is een strikte scheiding 
aan te houden tussen de door elk van hen verrichte taken.”

37 Burkens e.a. 1997, p. 30.
38 Zie De Haan, Drupsteen & Fernhout 1996, p. 13.
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gestimuleerd in het regeerakkoord van het kabinet Lubbers ii uit 1986.39 ruim 
tien jaar later was deze stimulans onverminderd terug te vinden in het regeerak
koord voor Paars ii: “gestreefd wordt naar een gecontroleerde verbreding van de 
PPSpraktijk in nederland.”40 meer recent is daarnaast de opkomst van publiek
publieke samenwerking zichtbaar, maar dat lijkt niet ten koste te gaan van de po
pulariteit van PPS.41 Zo wordt in het meest recente regeerakkoord (kabinet Rutte 
ii) aangegeven dat er zogenoemde publiekprivate doorbraakprojecten komen en 
dat het kabinet inzet op PPS bij de aanleg van infrastructuur.42

PPS is zichtbaar bij de inrichting van de ruimte en wordt dan vaak aangeduid 
als ‘gebiedsontwikkeling’. Doorgaans gaat het dan om de ontwikkeling van ver
schillende ‘functies’ (zoals openbare wegen en woningbouw) binnen een bepaald 
geografisch gebied, waarbij de betrokken publieke en private partijen met elkaar 
(moeten) samenwerken.

De keuze van een overheid om grond uit te geven aan een marktpartij met als doel 
dat hij op de grond werken zal uitvoeren, past aldus binnen deze achtergrond van 
PPS en gebiedsontwikkeling. Voor het vervolg van dit onderzoek is evenwel van 

39 Punt 7 van het regeerakkoord. Kok en friese wijzen in hun toelichting daarop dat 
het idee van PPS enkele maanden voor het regeerakkoord werd gelanceerd door 
dr. A. van der Zwan, president-directeur van de Nationale investeringsbank; zie Vis, 
Kok & friese 1986, p. 18 en 62.

40 Zie Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, p. 54. Dit streven naar meer PPS wordt 
bevestigd in Kamerstukken II 19992000, 24 036, nr. 152 (Kabinetsreactie Rob  advies), 
p. 1. Zie over de opkomst van PPS meer uitgebreid Bult-Spiering 2003, p. 8 e.v.

41 Zie bijvoorbeeld de visienota ‘bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen 
met elkaar verbinden’ van het ministerie van BZK van 10 oktober 2011, bijlage bij 
Kamerstukken II 2011/12, 33 047, nr. 1, p. 5: “De groei van het aantal samenwerkings
verbanden tussen de verschillende bestuursorganen (…) is een laatste ontwikkeling 
die vermelding behoeft. in 2010 waren er 698 publiekrechtelijke en 1.022 privaat
rechtelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies en waterschappen 
in steeds weer wisselende territoriale indelingen. ook de publiekprivate samenwer
king heeft een grote vlucht genomen. De terugtred van de overheid op een aantal 
beleidsvelden leidde veelvuldig tot het ontstaan van publiekprivate samenwerking 
waarbij de beleidsuitvoering aan private partijen of het maatschappelijke middenveld 
werd overgelaten.” manunza signaleert dat veel overheden de laatste tijd evenwel ne
gatiever zijn gaan denken over uitvoering van diensten door de markt. ook heeft zij de 
indruk dat het thema publiekpublieke samenwerking het fenomeen publiekprivate 
samenwerking aan het inhalen is. Zie respectievelijk Manunza 2012b en Manunza 
2012a.

42 Regeerakkoord VVD-PvdA ‘Bruggen Slaan’, 29 oktober 2012, p. 10 en 37. Zie ook p. 8 
waar te lezen is dat PPS voor excellent fundamenteel onderzoek wordt voortgezet.
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belang om erop te wijzen dat PPS43 en gebiedsontwikkeling44 geen juridische be
grippen zijn en bovendien uiteenlopende definities kennen; in het vervolg spelen 
deze begrippen als zodanig dan ook geen rol en gaat het enkel om de gronduitgifte. 

1.2 Gelijke kansen bieden

gronduitgifteovereenkomsten zijn van nature schaars. Bij een tweepartijenover
eenkomst tussen de overheid en een marktpartij is duidelijk dat slechts één partij 
de uiteindelijke wederpartij van de overheid kan zijn. andere partijen zullen dan 
achter het net vissen als zij ook geïnteresseerd zijn in de positie van wederpartij. 
Die positie stelt de wederpartij immers exclusief in staat om werken uit te voeren 
op de uitgegeven grond. Dezelfde schaarste doet zich voor als de overheid met 
meer dan een private partij zou contracteren, zolang dit aantal beperkt is en lager 
is dan het aantal geïnteresseerde wederpartijen.

De schaarste leidt tot een verdelingsprobleem:45 wie mag de wederpartij van de 
overheid worden? Dit komt in essentie neer op de vraag of de overheid volledig 
vrij is in haar keuze voor haar wederpartij en zo nee, op welke manier haar keu
zevrijheid dan is begrensd. Zoals gezegd, wordt in dit onderzoek als uitgangspunt 
genomen dat de overheid niet volledig vrij is, maar is gehouden om alle potentiële 
wederpartijen gelijke kansen te bieden. Voordat wordt ingegaan op de uitwerking 
daarvan, volgt eerst kort een toelichting ter rechtvaardiging van dat uitgangspunt 
– gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel zoals dat in het economisch publiekrecht 
wordt erkend.

43 Zie met name Van Garsse 2007, p. 18 en 30, alsook D’Hooghe & Vandendriessche 
2003, p. 16. Zie verder de Europese Commissie: “Op Gemeenschapsniveau is de term 
‘publiek-private samenwerking’ niet gedefinieerd.” Europese Commissie, Groenboek 
over publiekprivate samenwerking en het gemeenschapsrecht inzake overheidsop
drachten en concessieovereenkomsten, COM(2004) 327 def., p. 3. Zo ook de A-G 
in zijn conclusie van 2 juni 2009, zaak c196/08 (Acoset), para. 52: “het gemeen
schapsrecht is gericht op de harmonisatie van de nationale wettelijke regelingen op 
het gebied van de overheidsopdrachten, maar het laat verstek gaan wanneer het wordt 
geconfronteerd met het ‘verschijnsel’ PPS.” Zie verder European Investment Bank, 
EvaluationofPPPprojectsfinancedbytheEIB, 2005, p. 10; international monetary 
fund, Manual on Fiscal Transparency, 2007, p. 131; essig & Batran 2005, p. 223; 
Knibbe 2002, p. 1316.

44 Zie met name Adviescommissie gebiedsontwikkeling, Ontwikkelkracht!Eindrapport
van de adviescommissie gebiedsontwikkeling, 2005, p. 3, alsook De Kort 2009, p. 12. 
Zie voor meer informatie over gebiedsontwikkeling: Ministeries van VROM, LNV, 
VenW en EZ, NotaRuimte:ruimtevoorontwikkeling, Den haag, 2006; ministerie van 
Vrom, NotaRuimte:Ruimtevoorontwikkeling.Katernovernieuwruimtelijkbeleid
in 2006, 2006; Van rooy, Van Luin & Dil 2006, p. 6; D’hooghe & Vandendriessche 
2003, p. 11; Van garsse 2007, p. 34. 

45 Vergelijk Van ommeren 2004 en Van ommeren, Den ouden & wolswinkel 2011a.
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1.2.1 Gelijkheidsbeginsel noopt tot bieden van gelijke kansen

in het economische publiekrecht worden twee functies van het recht onderschei
den: de instrumentele functie en de waarborgfunctie.46 De instrumentele functie 
houdt in dat het recht (slechts) een aantal middelen aanreikt die de overheid kan 
inzetten om bepaalde economische beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze eco
nomische middelen of rechtsinstrumenten kunnen ordenend zijn (dat wil zeggen: 
betrekking hebben op de organisatie van het economisch proces, met name de 
voorwaarden waaronder de markt functioneert) of sturend (dat wil zeggen: ver
band houden met het corrigerend of aanvullend optreden van de overheid binnen 
het ordenende kader en gericht op het bereiken van bepaalde uitkomsten van het 
economisch proces).47 Zo kan het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst wor
den gezien als een sturend rechtsinstrument dat de overheid kan gebruiken om 
haar beleidsdoelstelling te realiseren om bepaalde grond in te richten door daarop 
werken te laten uitvoeren. Voor dat doel is in beginsel niet relevant of de overheid 
al dan niet gelijke kansen biedt aan alle potentiële wederpartijen voor die grond
uitgifteovereenkomst.

in de rechtsstaat van een (gemengde) markteconomie, zoals de nederlandse, 
is deze instrumentele functie van het recht echter onvoldoende. hellingman en 
mortelmans beschrijven dat als volgt:48

“in een rechtsstaat is het recht niet louter dienstbaar aan buiten het recht gelegen 
economische en politieke doeleinden. het bindt de politieke machtsuitoefening 
aan een aantal waarden, die tot het wezen van een autonoom rechtssysteem be
horen.”

De door hen bedoelde binding betreft de waarborgfunctie van het recht, die in hun 
visie met name wordt vervuld door de kwaliteit van rechtsregels, rechtsbescher
ming en rechtsbeginselen.49 Van deze rechtsbeginselen wordt de meeste waarde 
gehecht aan de beginselen vrijheid, gelijkheid en solidariteit, die – in navolging 
van de franse revolutie – in het economisch publiekrecht een grote rol spelen en 
daarin worden beschouwd als de grondslagen van het economisch publiekrecht.50 
Deze grondslagen zijn al geruime tijd voorwerp van studie door wat ottow noemt 
de ‘utrechtse School’.51 Zij verschaffen legitimiteit aan de economische orde en 
worden door Van gerven gezien als ‘groeipolen’, wat hellingman en mortelmans 
uitleggen als “bakens waarop men kan koersen om het economisch stelsel te ont

46 Hellingman & Mortelmans 1989, p. 71 e.v. Op pagina 55 geven zij hun definitie van 
economisch publiekrecht.

47 hellingman & mortelmans 1989, p. 7980 en 199201.
48 hellingman & mortelmans 1989, p. 295.
49 hellingman & mortelmans 1989, p. 82.
50 Van gerven 1971.
51 ottow 2009, p. 5. als ‘leden’ van die school noemt zij VerLoren van themaat, 

mortelmans, geelhoed en hessel. geen utrechter, maar wel van groot belang voor dit 
onderwerp was verder Van gerven.
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wikkelen en het rechtvaardigheidsgehalte ervan te vergroten.”52 De drie grondsla
gen dienen daarmee enerzijds als fundament van specifieke regels en beslissingen 
en anderzijds als kritische toetssteen achteraf van eenmaal vastgestelde regels en 
genomen beslissingen.53 Los van de vraag of deze grondslagen als zodanig dwin
gend zijn, kunnen zij in ieder geval worden gehanteerd als normatieve richtlijn 
voor het overheidshandelen.54 met andere woorden, aan de hand van deze grond
slagen kan worden bepaald hoe het recht eruit zou moeten zien. of dat ook daad
werkelijk het geval is, zal in de loop van dit onderzoek moeten blijken.

Publiekrechtelijk gelijkheidsbeginsel
Van de drie grondslagen is het gelijkheidsbeginsel veruit het meest relevant voor 
de (beperking van de) vrijheid van de overheid om bij gronduitgifte haar weder
partij te kiezen. De beginselen van vrijheid en solidariteit blijven hier dan ook 
verder buiten beschouwing.55 teneinde het gelijkheidsbeginsel nader te duiden, 
kan – ook voor het nederlandse recht56 – worden aangesloten bij Van gerven, die 
het onderscheid maakt tussen het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gelijk
heidsbeginsel.57 het publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel betreft de gelijkheid in 
de (verticale) verhouding tussen de overheid en de burgers. met andere woorden, 
de bescherming van iedere burger tegen een ongelijke behandeling door de over
heid.58 Deze publiekrechtelijke gelijkheid kan vervolgens nader worden onder
scheiden in een formeel en een materieel publiekrechtelijk gelijkheidsbeginsel. 
het formele publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel schrijft voor dat de overheid de 
wet (en andere regels) in gelijke gevallen gelijk toepast, oftewel zonder aanzien 
des persoons. Vertaald naar de hier besproken gronduitgifte zou die formele ge
lijkheid concreet meebrengen dat als de overheid een selectieprocedure houdt en 
daartoe regels opstelt voor wie uiteindelijk haar wederpartij mag worden, zij deze 
regels op alle deelnemers gelijk zou moeten toepassen.

in een klassiekliberale rechtsstaat (‘nachtwakersstaat’), die wordt gekenmerkt 
door een ge en verbiedende overheid, is het gelijkheidsbeginsel beperkt tot bo
venstaande formele publiekrechtelijke gelijkheid. met de eerder beschreven ont
wikkeling naar de huidige sociale rechtsstaat (‘verzorgingsstaat’) is het takenpak
ket van de overheid echter uitgebreid en is de overheid gaan interveniëren in de 

52 hellingman & mortelmans 1989, p. 86.
53 hellingman & mortelmans 1989, p. 325.
54 Zie bijvoorbeeld de kritiek van Donner en de nuancering daarvan in Hellingman & 

mortelmans 1989, p. 323.
55 overigens mag het beginsel van solidariteit recentelijk op nieuwe belangstelling reke

nen, met name naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon, waarbij in het Veu is 
opgenomen dat de unie zich inzet voor een ‘sociale markteconomie’.

56 hessel 1987, p. 151.
57 Van gerven 1971.
58 Van gerven beschrijft deze verticale dimensie als ‘garanties tegenover de overheid’; 

zie Van gerven 1976.
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maatschappij met beschermende, stimulerende en herverdelende maatregelen.59 
Daarmee wordt beoogd dat de overheid niet alleen de vrijheden en rechten van 
burgers in acht neemt en beschermt tegen inbreuken van derden, maar ook actief 
de omstandigheden schept die het de burger daadwerkelijk mogelijk maken aan 
zijn leven gestalte te geven.60 Vanuit deze rechtsstaatgedachte biedt het formele 
publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel onvoldoende waarborgen.61 een formele 
gelijke behandeling door de overheid is namelijk nog geen garantie voor een 
daadwerkelijk gelijk eindresultaat, oftewel voor een materiële gelijke behande
ling. het formele gelijkheidsbeginsel verplicht weliswaar tot het gelijk behandelen 
van gelijke gevallen, maar niet tot differentiatie om recht te doen aan eventuele 
(feitelijke) verschillen en zo gelijkheid in het eindresultaat te bereiken.62 

in aanvulling op het formele publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel kan dan ook 
het materiële publiekrechtelijke gelijkeidsbeginsel worden onderscheiden, dat 
voorschrijft dat de overheid ongelijke gevallen ongelijk behandelt naar de mate 
van hun ongelijkheid.63 in de woorden van hellingman en mortelmans ziet het 
materiële gelijkheidsbeginsel op de uitkomsten van het spel; het gaat om het com
penseren en rechttrekken van feitelijke ongelijkheden.64 Zij noemen als voorbeeld 
differentiatie van regelgeving omwille van materiële gelijkheid, zoals het versoe
pelen van regelgeving die voor het bedrijfsleven belastend is in gebieden die in 
economische ontwikkeling zijn achtergebleven.65 in aanvulling daarop lijkt het 
materiële gelijkheidsbeginsel evenzeer toepasbaar in gevallen waarin de overheid 
geen regelgeving opstelt, maar feitelijk handelt (binnen de kaders van die regel
geving). 

een voorbeeld van dergelijk handelen is het sluiten van een hier bedoelde grond
uitgifteovereenkomst. marktpartijen die geïnteresseerd zouden zijn in een derge
lijke gronduitgifte, maar daarvan niet op de hoogte zijn en om die reden ook niet 

59 Burkens e.a. 1997, p. 24. Zie over die ontwikkeling ook paragraaf 1.1.1. Deze aanvul
lende rol is wat hessel noemt de ‘presterende overheid’; zie hessel 1987, p. 211.

60 Burkens e.a. 1997, p. 24.
61 Zie in dat verband ook de dynamische visie op de rechtsstaat die Hessel beschrijft 

– onder verwijzing naar de visie van crince le roy op de rule of law – en die ruimte 
biedt aan de realisering van de welvaartsgedachte en andere materieelrechtelijke as
pecten; hessel 1987, p. 213 en 215220.

62 als voorbeeld kan gedacht worden aan het recht op (universitair) onderwijs: als het 
collegegeld voor de universiteit zo sterk wordt verhoogd dat een deel van de  potentiële 
studenten dat in redelijkheid niet kan opbrengen, worden alle studenten weliswaar 
formeel gelijk behandeld (iedereen heeft toegang tot de universiteit in ruil voor het
zelfde collegegeld), maar verkeren de minderbedeelde studenten materieel in een on
gelijke positie ten opzichte van de studenten die het collegegeld wel kunnen voldoen. 
het eindresultaat voor beide groepen potentiële studenten is dan dus ongelijk.

63 Loenen 1998, p. 2021. De materiële gelijkheid wordt ook wel gelijkheid van resulta
ten of de facto gelijkheid genoemd; zie tobler 2005, p. 25.

64 hellingman & mortelmans 1989, p. 307.
65 hellingman & mortelmans 1989, p. 307308.
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kunnen deelnemen aan een eventuele selectieprocedure, zijn onvoldoende gebaat 
bij toepassing van bovenstaand formeel gelijkheidsbeginsel. Vanwege hun onbe
kendheid met de gronduitgifte vissen zij namelijk bij voorbaat achter het net en is 
hun positie – ondanks de formele gelijkheid – in feite ongelijk aan die van de een 
of meer marktpartijen die wél in aanmerking mogen komen voor de gronduitgifte
overeenkomst. met andere woorden, de overheid maakt weliswaar formeel geen 
onderscheid tussen de verschillende potentiële wederpartijen, maar behandelt hen 
in feite toch ongelijk in het licht van hun kans om in aanmerking te komen voor 
de gronduitgifte. als het materiële gelijkheidsbeginsel op een dergelijke situatie 
wordt toegepast, noopt dat beginsel de overheid om dit feitelijke verschil van (on)
bekendheid recht te trekken; dit kan door ook alle overige potentiële wederpartijen 
in staat te stellen om kennis te nemen van de voorgenomen gronduitgifte. alleen 
in dat geval behandelt de betreffende overheid alle potentiële wederpartijen ook 
in materieel opzicht gelijk. hierbij wordt de materiële gelijke behandeling beperkt 
tot (materiële) gelijkheid van kansen; absolute materiële gelijkheid is immers on
mogelijk, omdat vanwege de schaarste niet iedere potentiële wederpartij voor een 
bepaalde gronduitgifte ook uiteindelijk wederpartij van de overheid kan worden.66

Privaatrechtelijk gelijkheidsbeginsel
De formele publiekrechtelijke gelijkheid uit de klassiekliberale rechtsstaat wordt 
bovendien geacht onvoldoende garantie te bieden voor de daadwerkelijk faire 
competitie op de markt die de sociale rechtsstaat nastreeft.67 ter waarborging van 
deze dimensie van de gelijkheid dient het privaatrechtelijke gelijkheidsbegin
sel, zoals Van gerven dat onderscheidt naast bovenstaand (formeel en materieel) 
publiekrechtelijk gelijkheidsbeginsel.68 het betreft de materiële gelijkheid in de 
verhouding tussen burgers onderling en de invloed die de overheid daarop uit
oefent.69 met andere woorden, niet de bescherming van burgers tegen ongelijke 
behandeling door de overheid, maar bescherming door de overheid van de gelijk
heid tussen burgers (‘levelplayingfield’). Volgens Van gerven is deze horizontale 
gelijkheid in ieder geval gewenst ter bescherming van ieders persoonlijkheids
recht op economisch gebied, alsook omdat, zoals gezegd, een voldoende graad 
van mededinging in onze samenleving economisch en politiek wenselijk wordt 

66 Vergelijk Tobler 2005, p. 31 e.v. Zij gaat in op de gelijkheid van kansen als een zekere 
middenweg tussen formele en materiële gelijkheid.

67 Burkens e.a. 1997, p. 22.
68 Van gerven 1971.
69 gelet op de hier gehanteerde indeling, zou in theorie ook een ‘formeel privaatrech

telijk gelijkheidsbeginsel’ moeten bestaan. Dit wordt hier echter niet als zodanig on
derscheiden omdat in de klassiekliberale rechtsstaat juist de vooronderstelling is dat 
“de onbelemmerde concurrentie leidt tot een fair eindresultaat, indien maar voldaan is 
aan de eisen van gelijkheid voor de wet en privilegeverbod, van wetgeving louter in 
de vorm van algemeen geldende voorschriften, en van waarborging van de natuurlijke 
vrijheidsrechten”.; zie Burkens e.a. 1997, p. 22. met andere woorden, de gedachte 
is dat formele publiekrechtelijke gelijkheid ook leidt tot formele privaatrechtelijke 
gelijkheid.
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geacht.70 De privaatrechtelijke gelijkheid dwingt de overheid ertoe om te garan
deren dat eenieder onder gelijke concurrentievoorwaarden aan de markt kan deel
nemen.71 met andere woorden, volgens dit beginsel dient de overheid zodanig op 
te treden dat zij een gelijkheid van concurrentiekansen op de markt waarborgt.72 
Voorbeelden daarvan zijn het kartelverbod zoals dat in de nationale en europese 
wetgeving is opgenomen, alsook het europeesrechtelijke verbod op bepaalde vor
men van staatssteun; deze kartels en steunmaatregelen zijn verboden omdat zij de 
mededinging vervalsen. 

in lijn hiermee zou de overheid ook het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel in 
acht moeten nemen als zij zelf economisch actief wordt op de markt door grond 
uit te geven. Daarvan is echter geen sprake als de overheid een gronduitgifte
overeenkomst sluit zonder andere marktdeelnemers (dat wil zeggen: potentiële 
wederpartijen) gelegenheid te bieden om voor die overeenkomst in aanmerking 
te komen; in dat geval beperkt de overheid de mededinging tussen de potentiële 
wederpartijen door bij voorbaat voor een of meer van hen te kiezen. gelet hierop 
leidt ook toepassing van het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel op gronduit
gifte ertoe dat de overheid gelijke kansen zou moeten bieden.

Gelijke kansen bieden
uit het voorgaande volgt dat – vanuit de ‘utrechtse School’ bezien – de huidige 
nederlandse rechtsstaat invulling zou moeten geven aan bovenstaande dimensies 
van het gelijkheidsbeginsel, zodra de overheid zelf de markt betreedt door grond 
uit te geven. Dit brengt mee dat de overheid bij de hier bedoelde gronduitgifte 
gelijke kansen zou moeten bieden. op die manier kan de overheid een (materi
ele) gelijke behandeling van haar potentiële wederpartijen waarborgen, alsook de 
mededinging tussen die partijen onderling. overigens zijn beide dimensies van 
het gelijkheidsbeginsel bij gronduitgifte door de overheid niet strikt gescheiden 
en zullen zij elkaar beïnvloeden; zo zal een materiële ongelijke behandeling van 
een marktpartij door de overheid doorgaans tevens leiden tot ongelijkheid in de 
concurrentiekansen tussen die marktpartij en diens concurrenten (en vice versa). 

in dit onderzoek wordt aangesloten bij bovenstaand gelijkheidsbeginsel als nor
matieve richtlijn voor het overheidshandelen. als gevolg daarvan is het uitgangs

70 Zie over de wenselijkheid van mededinging ook Scheltema 2010: “ook binnen onze 
grenzen behoort een goede marktwerking het uitgangspunt te zijn”. Voor deze wense
lijkheid en de (eventuele) afname daarvan de laatste jaren wordt verder verwezen naar 
gerbrandy 2009, p. 9 en de daar aangehaalde literatuur.

71 ottow 2009, p. 9; zo ook hellingman & mortelmans 1989, p. 306. in beide gevallen 
maken de auteurs niet het onderscheid tussen het publiekrechtelijke en privaatrech
telijke gelijkheidsbeginsel, maar noemen zij deze gelijke concurrentievoorwaarden 
in het kader van ‘het gelijkheidsbeginsel’. het opereren op de markt onder gelijke 
concurrentievoorwaarden betreft evenwel primair de relatie tussen ondernemingen 
onderling en dus de privaatrechtelijke gelijkheid zoals hier bedoeld.

72 hessel 1987, p. 472.
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punt voor het hiernavolgende dat de overheid bij gronduitgifte gelijke kansen zou 
moeten bieden.

1.2.2 Gelijke kansen in twee stappen

wat houdt het bieden van gelijke kansen aan potentiële wederpartijen dan in? Dit 
gebeurt in twee opeenvolgende stappen:
1) De eerste stap is de bekendmaking van de mogelijkheid om wederpartij van de 

overheid te worden. Deze bekendmaking moet toegankelijk zijn voor alle mo
gelijk geïnteresseerde wederpartijen die in aanmerking kunnen komen voor de 
overeenkomst (dat wil zeggen: alle potentiële wederpartijen). om dat mogelijk 
te maken zal de overheid in beginsel moeten kiezen voor een voorafgaande 
openbare bekendmaking. gebeurt dat niet, dan worden bepaalde partijen bij 
voorbaat buitengesloten en komen hun materiële gelijke behandeling door 
overheid alsmede hun onderlinge gelijke concurrentiekansen in het gedrang.

2) De tweede stap is de toewijzingssystematiek.73 als meer potentiële wederpar
tijen hun interesse kenbaar maken dan het aantal partijen waarmee de betref
fende overheid kan contracteren, zal de overheid een keuze moeten maken 
tussen deze potentiële wederpartijen. Vanwege de schaarste kan immers niet 
iedereen wederpartij van de overheid worden en is dus gelijke behandeling in 
absolute zin onmogelijk. om een goede keuze te kunnen maken moet de over
heid een toewijzingssystematiek hanteren, in het licht waarvan alle potentiële 
wederpartijen (formeel) gelijk worden behandeld (dat wil zeggen: voor ieder
een gelden dezelfde voorwaarden). De toewijzingssystematiek dient daartoe 
objectief, transparant en nondiscriminatoir te zijn. Dit betekent dat de daarbij 
te hanteren voorwaarden, eisen en criteria objectief moeten kunnen worden 
bepaald, zij vooraf kenbaar moeten zijn voor de deelnemende potentiële we
derpartijen en de overheid ieder van hen gelijk beoordeelt aan de hand van 
deze voorwaarden, eisen en criteria.

in dit onderzoek wordt onder het bieden van gelijke kansen dan ook verstaan dat 
de overheid het voornemen tot gronduitgifte openbaar bekendmaakt en vervol
gens op basis van een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzings
systematiek kiest voor de uiteindelijke wederpartij. Daarbij ligt de nadruk op de 
bekendmaking, aangezien dat de eerste, essentiële stap is om te komen tot het 
bieden van gelijke kansen. Zonder die stap blijft een gronduitgifte namelijk buiten 
het zicht van (vele) potentiële wederpartijen, zodat ook controle op de gang van 
zaken bij die gronduitgifte moeilijk is. in de praktijk blijkt het ontbreken van een 

73 De keuze voor de term ‘toewijzingssystematiek’ is ingegeven door de gedachte dat 
deze term een neutrale lading heeft. in feite is een toewijzingssystematiek niet anders 
dan een aanbesteding(sprocedure), selectieprocedure, of verdelingsprocedure. ieder 
van deze termen heeft echter al een specifieke connotatie omdat het veelal wordt ge
bruikt bij respectievelijk opdrachtverstrekking die onder de europese aanbestedings
wetgeving valt, opdrachtverstrekking die buiten die wetgeving valt en de verlening 
van schaarse publieke rechten.
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bekendmaking dan ook dikwijls de grootste horde voor marktpartijen om een ge
lijke kans te krijgen op een gronduitgifte door de overheid. Dit neemt evenwel niet 
weg dat in de praktijk voor (de materiële gelijkheid van) potentiële wederpartijen 
vervolgens ook relevant zal zijn hoe de overheid de toewijzingssystematiek invult, 
oftewel welke objectieve voorwaarden, eisen en criteria zij kiest dan wel mag kie
zen.74 Vanwege de focus op de eerste stap wordt deze invulling van de tweede stap 
hier niet nader onderzocht en uitgewerkt. waar relevant, zullen de (beleids)doel
stellingen die daarbij een rol mogen spelen en de verhouding tussen de gekozen 
voorwaarden, eisen en criteria enerzijds en die doelstellingen anderzijds, slechts 
kort worden aangestipt.75

Schematisch ziet het bieden van gelijke kansen afgezet tegen de tijd er dan als 
volgt uit:

Bekendmaking Toewijzings‐
systematiek

Potentiële wederpartijen 
maken interesse kenbaar

Keuze voor wederpartij 
en sluiten gronduitgifte‐
overeenkomst

Figuur 1 Bieden van gelijke kansen

niet altijd zullen deze beide stappen zijn vereist om gelijke kansen te bieden. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als bij voorbaat duidelijk zou zijn dat slechts één partij in 
staat is om wederpartij te worden; de keuze voor de wederpartij staat dan al vast. 
een dergelijke vaststelling door de overheid dat er slechts één mogelijke weder
partij is, zou evenwel vatbaar moeten zijn voor kritiek, aangezien het ook aange
wend zou kunnen worden om een eerlijke verdeling te omzeilen. om die reden 
zullen aan de motivering van die vaststelling strenge eisen moeten worden gesteld.

74 Zo zou het kiezen van een wederpartij op basis van het aantal werknemers met blauwe 
ogen op zichzelf een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssys
tematiek kunnen vormen. toch is evident dat dan geen sprake is van de hier wense
lijk geachte gelijke kansen voor alle potentiële wederpartijen, aangezien het gekozen 
criterium (te weten: werknemers met blauwe ogen) niet in een redelijke verhouding 
staat met de gronduitgifte en de daarmee nagestreefde beleidsdoelstelling (te weten: 
inrichting van de ruimte). Voor de invulling van een dergelijke proportionaliteit bij 
aanbestedingen wordt verwezen naar de gids Proportionaliteit, januari 2013, Stcrt. 
2013, 3075.

75 andere meer praktische aspecten blijven geheel buiten beschouwing, zoals de (weder
zijdse) erkenning van certificaten of diploma’s uit andere lidstaten.
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ook in andere, uitzonderlijke omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om bei
de stappen, of alleen de eerste stap, achterwege te laten. Zo is denkbaar dat de 
transactiekosten van een hierboven bedoelde toewijzingssystematiek zozeer niet 
in verhouding staan tot de aard en omvang van de overeenkomst in kwestie, dat 
deze kosten verhinderen dat de overheid tot contracteren kan overgaan. Zonder 
bekendmaking zouden deze kosten reeds lager zijn; de overheid zou dan alleen 
gelijke kansen bieden aan potentiële wederpartijen die zij uitnodigt. een terug
houdende benadering is niettemin vereist. wordt ook afstand genomen van het 
uitgangspunt van het bieden van gelijke kansen aan alle potentiële wederpartijen 
als dat niet strikt noodzakelijk is, dan dreigen willekeur en favoritisme. ook hier 
zouden daarom strenge motiveringseisen moeten gelden.

het gewenste uitgangspunt van gelijke kansen bij gronduitgifte leidt tot de formu
lering van de onderzoeksvraag.

1.3 onderzoeksvraaG

het bieden van gelijke kansen aan alle potentiële wederpartijen kan uit eigen be
weging van de overheid gebeuren.76 De praktijk leert niettemin dat men daar niet 
altijd evenzeer toe genegen is, bijvoorbeeld omdat op individueel niveau ook an
dere belangen kunnen spelen dan het naleven van het eerder beschreven gelijk
heidsbeginsel.77

wil in de praktijk daadwerkelijk sprake zijn van de beoogde gelijke kansen bij 
gronduitgifte door de overheid, dan zal het recht daar dus toe moeten verplichten. 
De stelling die in dit onderzoek wordt ingenomen is dan ook dat nederlandse 
overheden verplicht zouden moeten zijn om bij het sluiten van een gronduitgifte
overeenkomst gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behou
dens bepaalde uitzonderingsgevallen.

De vraag is echter of een dergelijke verplichting bestaat en zo ja, op welke grond
slag en onder welke omstandigheden. aanleiding daarvoor is de nu in de praktijk 

76 Zo hanteren veel gemeenten een eigen inkoopbeleid dat voorziet in het bieden van ge
lijke kansen bij opdrachtverstrekking. Zie in dat verband ook het VNG Model Inkoop- 
en aanbestedingsbeleid van juli 2012.

77 Zie Telgen 2011a: “overheden hebben de neiging om opdrachten onder een klein aantal 
(bekende en vertrouwde) bedrijven te verdelen”; trepte 2004, p. 70 e.v.; Spier 1981, 
p. 48. Vergelijk ook de nietnaleving van de aanbestedingsregels in de praktijk zoals ge
analyseerd in het eindrapport ‘analyse achtergronden nietnaleving europese aanbe
stedingsregels binnen rijksoverheid’ d.d. 25 maart 2010, bijlage bij Kamerstukken II 
2010/11, 32 440, nr. 8. Zie meer recent de Rapportage Nalevingsmeting Europees 
aanbesteden 2010 van 14 februari 2012, bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 32 440, 
nr. 80. uit die rapportage blijkt dat bij opdrachten voor werken met name door kleine 
en middelgrote gemeenten in heel veel gevallen ten onrechte niet europees wordt 
aanbesteed (nalevingspercentages van slechts circa 20 respectievelijk 50 procent).
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veel voorkomende gedachte dat de overheid volledig vrij is om te bepalen hoe 
zij haar wederpartij voor een gronduitgifteovereenkomst kiest; de enige uitzonde
ring daarop zou dan zijn als het europese aanbestedingsrecht van toepassing is. 
in dit onderzoek wordt bezien of deze gedachte juist is of dat toch een algemene 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen bestaat. Daartoe zal de volgende 
onderzoeksvraag worden beantwoord:

Voorziet het huidige recht in een expliciete verplichting voor Nederlandse 
overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kan
sen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaalde uitzonde
ringsgevallen, en, voor zover dat niet het geval is, kan die verplichting alsnog 
in het huidige recht worden erkend of is daarvoor wetswijziging vereist?

onder het ‘huidige recht’ wordt hier verstaan het positieve recht, bestaande uit 
wetgeving (inclusief verdragen) en jurisprudentie, alsook de daarin erkende 
rechtsbeginselen; de doctrine wordt hier derhalve niet als zelfstandige rechtsbron 
gezien. De ‘nederlandse overheden’ zijn behalve de rijksoverheid ook de pro
vincies, gemeenten en waterschappen. Zoals gezegd, gaat het hierbij enkel om 
gronduitgifte als instrument om te komen tot de inrichting van de ruimte doordat 
de wederpartij van de overheid op die grond werken uitvoert. Verder betekent bo
venstaande onderzoeksvraag een beperking van het onderzoek tot het al dan niet 
bestaan van een verplichting in rechte. als gevolg hiervan blijft buiten beschou
wing de vraag wanneer het doelmatig of anderszins wenselijk kan zijn voor de 
overheid om gelijke kansen te bieden.78 ook is het onderzoek beperkt tot de juridi
sche aspecten van gronduitgifte voor zover die van invloed zijn op het bieden van 
gelijke kansen. andere juridische aspecten waar een overheid mee te maken heeft 
bij gronduitgifte, zoals (het vermijden van) staatssteun en het mededingingsrecht, 
komen hier dus niet aan de orde.79

aangezien dit onderzoek, zoals zal blijken, betrekking heeft op europees en 
nederlands recht, wordt met ‘alle’ potentiële wederpartijen bedoeld al deze partij
en in de lidstaten van de unie. Voor potentiële wederpartijen uit derde landen geldt 
namelijk grotendeels een ander regime, dat hier verder buiten beschouwing blijft. 
Verder wordt nog benadrukt dat de focus bij de beantwoording van de onderzoeks
vraag zal liggen op de eerste stap van het bieden van gelijke kansen, oftewel op 

78 De doelmatigheid speelt evenwel een beperkte rol bij de uitzonderingen op het bieden 
van gelijke kansen, voor zover het de (wan)verhouding tussen de transactiekosten 
en de aard en omvang van de overeenkomst betreft, alsook als aanvullend argument 
om gelijke kansen te bieden (zie paragraaf 12.6). Zie over de openbare aanbesteding 
als doelmatig gebruik van overheidsmiddelen: Manunza 2010. Zie over de noodzaak 
van openbare aanbesteding vanuit economisch perspectief trepte 2004, hoofdstuk 2. 
negatiever over de doelmatigheid van aanbesteden zijn Kamminga & Smits 2012.

79 Staatssteun komt nog wel kort ter sprake als aanvullend argument om gelijke kansen 
te bieden (zie paragraaf 12.6). Zie over dergelijke aspecten Hessel 2011b (in het bij
zonder op p. 263).
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de bekendmaking van de mogelijkheid om wederpartij van de overheid te worden. 
Zoals hierna zal blijken, is het bovendien juridisch vaak nog onduidelijk in welke 
omstandigheden deze eerste stap verplicht is.

Bovenstaande onderzoeksvraag valt eenvoudig op te delen in de volgende twee 
subvragen, die ieder in een afzonderlijk deel van dit onderzoek zullen worden 
beantwoord (respectievelijk deel a en B):

1.  Voorziet het huidige recht in een expliciete verplichting voor Nederlandse 
overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kan
sen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaalde uitzonde
ringsgevallen?

2.  Voor zover het huidige recht niet voorziet in een expliciete verplichting voor 
Nederlandse overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst 
gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaal
de uitzonderingsgevallen, kan die verplichting dan alsnog in het huidige recht 
worden erkend of is daarvoor wetswijziging vereist?

Voordat tot beantwoording wordt overgegaan, volgt eerst nog een toelichting op 
beide subvragen.

1.3.1 Subvraag 1: Bieden van gelijke kansen in het huidige recht

Voor de beantwoording van de eerste subvraag is allereerst relevant of het huidige 
recht een expliciete verplichting bevat voor overheden om gelijke kansen te bie
den bij alle vormen van gronduitgifte. met ‘expliciete verplichting’ wordt bedoeld 
dat in de wetgeving of in de jurisprudentie expliciet is bepaald dat overheden 
verplicht zijn gelijke kansen te bieden bij gronduitgifte. Voor zover deze expliciete 
verplichting kan worden vastgesteld, is duidelijk dat de overheid de hier gewenste 
gelijke kansen moet bieden, zodat niet verder behoeft te worden gezocht naar een 
impliciete verplichting (zie de volgende paragraaf). 

aan de onderzoeksvraag ligt de veronderstelling ten grondslag dat van een der
gelijke expliciete verplichting vooralsnog geen sprake is; dit zal zekerheidshalve 
worden getoetst in Onderdeel A1 – Gronduitgifte. Zou die veronderstelling im
mers onjuist zijn, dan geldt voor iedere gronduitgifte door de overheid een ver
plichting om gelijke kansen te bieden en is de onderzoeksvraag daarmee reeds 
beantwoord.

ervan uitgaande dat voor gronduitgifte als zodanig inderdaad geen expliciete ver
plichting tot het bieden van gelijke kansen bestaat, is vervolgens relevant in welke 
gevallen gronduitgifte inhoudt dat de overheid een opdracht voor werken ver
strekt aan haar wederpartij. Voor opdrachtverstrekking bevat het aanbestedings
recht  namelijk verplichtingen die vermoedelijk leiden tot het bieden van gelijke 
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kansen.80 of dat het geval is en zo ja, in welke omstandigheden, zal worden on
derzocht in onderdeel a2 – opdrachtverstrekking bij gronduitgifte. aangezien het 
aanbestedingsrecht zowel nationaal als europees betrekkelijk ver is ontwikkeld en 
daardoor gedetailleerde regels met bijbehorende wetgeschiedenis, jurisprudentie 
en doctrine kent, zal dit deel van het onderzoek in omvang de andere onderdelen 
ruimschoots overtreffen.

opdrachtverstrekking bij gronduitgifte kan relevant zijn voor de interne markt 
en derhalve een europese dimensie hebben (‘europese opdrachtverstrekking’),81 
hetgeen meebrengt dat het europese aanbestedingsrecht van toepassing is. of en 
zo ja, in welke gevallen een gronduitgifteovereenkomst onder de reikwijdte van 
dat europese aanbestedingsrecht valt, is al lange tijd voorwerp van discussie in de 
wetenschap en de praktijk.82 De voorlopig grootste aanjager van die discussie was 
het Auroux/Roannearrest van het europese hof van Justitie (‘hof’) uit 2007.83 Dit 
heeft nog tot op heden tot gevolg dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte 
van de opdrachtverstrekking zoals die in de aanbestedingswetgeving84 is gedefini
eerd. De relevantie van die reikwijdte is alleen maar toegenomen door de jurispru
dentie van het hof van de afgelopen jaren waarin het ook aanbestedingsverplich
tingen aannam voor dergelijke opdrachten die wegens hun waarde of voorwerp 
buiten de europese aanbestedingswetgeving vallen.85 meest recentelijk is daar nog 
bijgekomen de modernisering van de europese aanbestedingswetgeving, hetgeen 
moet leiden tot twee nieuwe europese richtlijnen.86 in die voorgestelde richtlijnen 
wordt beoogd om codificatie van de jurisprudentie van het Hof te combineren 
met enkele nieuwe elementen. Verder heeft de commissie de afgelopen jaren een 
aantal inbreukprocedures gestart omdat zij van mening was dat ten onrechte bij 

80 Vanwege de beperking tot overheden gaat het daarbij enkel om het aanbestedingsrecht 
dat geldt voor de klassieke sectoren en blijft het aanbestedingsrecht voor de nutssec
toren – met name richtlijn 2004/17/eg – hier in beginsel buiten beschouwing.

81 De europese dimensie wordt nader besproken in paragraaf 4.3.
82 Zie bijvoorbeeld Wedekind 1993; Kenniscentrum PPS, Handleiding PPS en aanbe

steden, 2001; gerretsen, hamming & Van de meent 2001; andriesse 2002. meer re
cent kan worden gewezen op onder meer essers 2007; Van ‘t hoff 2008; ritsema van 
eck 2009b; ‘t hart & albers 2010; reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011.

83 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne).
84 in dit onderzoek is gekozen voor de term ‘aanbestedingswetgeving’ teneinde duidelijk 

onderscheid aan te brengen met zowel soft law van de europese commissie en publi
caties van de nederlandse overheid, als jurisprudentie en literatuur. Strikt genomen 
zijn de europese aanbestedingsrichtlijnen en (bijvoorbeeld) het Bao evenwel geen 
wetten zoals bedoeld in de grondwet (art. 81 e.v.).

85 te weten: concessieovereenkomsten voor diensten, overheidsopdrachten voor 
B-diensten en onderdrempelige overheidsopdrachten. Zie hierover verder hoofdstuk 4.

86 Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betreffende het gun
nen van overheidsopdrachten (commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 
com(2011) 896 def. en Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement 
en de raad betreffende de gunning van concessieopdrachten (commissievoorstel 
concessierichtlijn), com(2011) 897 def.
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gronduitgifte niet europees was aanbesteed; meerdere van deze procedures waren 
tegen nederland gericht, waarvan er één op dit moment voorligt bij het hof.87 
tegen deze achtergrond bestaat momenteel behoefte aan een grondige analyse van 
de reikwijdte van het europese aanbestedingsrecht ten aanzien van gronduitgifte, 
aan de hand waarvan duidelijkheid kan worden gegeven over de daaruit voort
vloeiende verplichtingen om bij gronduitgifte gelijke kansen te bieden.

ontbreekt de europese dimensie en is daardoor sprake van nationale opdracht
verstrekking, dan geldt het europese recht niet, maar zou op grond van het zuiver 
nationale88 aanbestedingsrecht een verplichting kunnen bestaan om gelijke kansen 
te bieden. in het kader van de recentelijk aangenomen aanbestedingswet 2012 is 
de discussie opgelaaid over de wenselijkheid en invulling van zuiver nationale 
aanbestedingswetgeving.89 in navolging van de europese opdrachtverstrekking 
moet dan ook worden onderzocht of het (aanstaande) nederlandse recht een ex
pliciete verplichting bevat voor het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte die 
nationale opdrachtverstrekking inhoudt.

1.3.2 Subvraag 2: Gelijke kansen voor alle gronduitgifte

De beantwoording van de eerste subvraag zal waarschijnlijk meebrengen dat niet 
voor alle typen gronduitgifteovereenkomsten een expliciete verplichting tot het 
bieden van gelijke kansen bestaat. Dit geldt dan in het bijzonder voor gronduit
gifte die weliswaar opdrachtverstrekking inhoudt, maar waarvoor niettemin geen 
expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen bestaat, alsmede voor alle 
gronduitgifte die geen opdrachtverstrekking inhoudt, oftewel ‘zuivere gronduit
gifte’. 

Voor die gevallen kan niettemin impliciet een verplichting tot het bieden van 
gelijke kansen in het huidige recht besloten liggen. Daarmee wordt bedoeld dat 
het huidige recht voldoende basis vormt voor de nederlandse of europese rech
ter om een dergelijke verplichting te erkennen, alsook voor de wetgever om die 
 verplichting te codificeren. Een impliciete verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen kan op twee niveaus worden gevonden, te weten naar europees en naar 
nationaal recht. De erkenning van een dergelijke verplichting naar europees recht 
zou evenwel geen invloed hebben op gronduitgifte zonder europese dimensie. 
omgekeerd geldt deze beperking niet: een nationaalrechtelijke verplichting geldt 
onafhankelijk van de al dan niet europese dimensie van de gronduitgifte. het be
staan van deze verplichting op beide niveaus wordt onderzocht in Deel B. Daarbij 
wordt ook ingegaan op de mogelijke uitzonderingen op die verplichting.

87 het betreft de inbreukprocedure ‘Doornakkers’ over een gebiedsontwikkeling in 
eindhoven.

88 Dat wil zeggen: het nederlandse recht voor zover dat niet strekt tot implementatie van 
het europese recht.

89 Zie met name Hebly, Manunza & Scheltema 2010.
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in het europese recht kan mogelijk een verplichting tot het bieden van gelijke kan
sen bij deze overige vormen van gronduitgifte worden gevonden in het verlengde 
van de erkenning door het hof van een dergelijke verplichting bij een steeds gro
tere groep van schaarse publieke rechten en overeenkomsten. oorspronkelijk was 
het bieden van gelijke kansen enkel expliciet verplicht bij opdrachtverstrekking 
die onder de europese aanbestedingswetgeving valt.90 Zoals gezegd, breidde het 
hof dit vervolgens uit tot opdrachtverstrekking buiten die wetgeving.91 recentelijk 
heeft het hof deze uitbreiding voortgezet door het bieden van gelijke kansen ook 
te verplichten bij de verlening van bepaalde schaarse vergunningen.92 of deze ver
plichtingen ook zuivere gronduitgifte kunnen omvatten is vooralsnog onzeker, al 
bestaan daar wel aanwijzingen voor. De grondslag voor de door het hof ingezette 
uitbreiding is namelijk het waarborgen van de vrijverkeerbepalingen in (thans) 
het Verdrag betreffende de werking van de europese unie (‘Vweu’), die vereisen 
dat de overheid ondernemingen uit andere lidstaten gelijk behandelt ten opzichte 
van nationale ondernemingen. De gedachte daarbij is dat zonder gelijke kansen te 
bieden, van een dergelijke gelijke behandeling geen sprake is. hetzelfde gevaar 
doet zich voor bij zuivere gronduitgifte met een europese dimensie, zodat onder
zocht moet worden of – in lijn met het voorgaande – het Vweu daarbij verplicht 
tot het bieden van gelijke kansen.

het nederlandse recht biedt eveneens een mogelijke grondslag voor gelijke kan
sen bij alle overige vormen van gronduitgifte. naar nationaal recht moeten over
heden bij gronduitgifte namelijk de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 
acht nemen, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Dit kan gevolgen hebben voor de 
wijze waarop de overheid haar wederpartij mag kiezen. Zo zou daardoor boven
staande redenering van het hof naar analogie kunnen worden toegepast: zonder 
gelijke kansen te bieden is ongelijke behandeling niet uit te sluiten (al zou het dan 
niet slechts gaan om gelijke behandeling naar nationaliteit). Daarnaast is wellicht 
ruimte voor een analoge toepassing van de nationale jurisprudentie die gaat over 
schaarse vergunningen en ontheffingen. Daarbij lijkt de rechter – op grond van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur – een verplichting tot het bieden van 
gelijke kansen aan te nemen. in aanvulling hierop zijn in de literatuur ook plei
dooien te vinden voor een dergelijke verplichting. eerder (uitgebreid) onderzoek 
naar het bestaan van een nationaalrechtelijke verplichting om gelijke kansen te 
bieden bij gronduitgifte, ontbreekt echter. Dit alles noopt tot nader onderzoek naar 
een dergelijke verplichting bij nationale gronduitgifte.

uit het resultaat van het bovenstaande zal blijken in hoeverre erkenning van een 
impliciete verplichting om gelijke kansen te bieden bij gronduitgifte in het huidige 
recht mogelijk is. naar aanleiding van de beantwoording van beide subvragen kan 

90 Zie hoofdstuk 3.
91 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 30 mei 2002, zaak C-358/00 (Duitse Bibliotheek); zie verder 

hoofdstuk 4.
92 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 16 februari 2012, gevoegde zaken C-72/10 en C-77/10 

(Costa en Cifone).
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vervolgens in de eindconclusie de centrale onderzoeksvraag worden beantwoord. 
Daarbij kunnen dan ook aanbevelingen worden gedaan, zowel ter verduidelijking 
van het huidige recht als ter versterking van de verplichting tot bieden van gelijke 
kansen, voor zover daar gezien het voorgaande onderzoek behoefte aan bestaat.

1.3.3 Onderzoeksmethode

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen is onderzoek gedaan naar wet
geving, jurisprudentie, publicaties van de overheid en literatuur. Dit onderzoek 
betreft hoofdzakelijk het beschrijven, nader duiden (‘definiëren’) en evalueren van 
het huidige recht in het licht van de hier wenselijk geachte gelijke kansen. in deel 
B wordt daaraan toegevoegd het ontwerpen van de erkenning van een impliciete 
verplichting om gelijke kansen te bieden.

het onderzoek omvat twee niveaus: het europese en het nederlandse recht. De 
keuze voor het nederlandse recht vloeit rechtstreeks voort uit de keuze voor 
nederlandse overheden in de onderzoekvraag. Voor het europese recht geldt dat 
het op het onderhavige terrein een voortrekkersrol heeft, althans in het huidige 
recht. De belangrijkste oorzaak hiervan is ongetwijfeld dat de europese rechtsorde 
voorrang heeft boven de nederlandse. maar daarnaast zal ook blijken dat de hui
dige nederlandse aanbestedingswetgeving in hoofdzaak (slechts) een kopie van 
de europese aanbestedingsrichtlijnen is en dat het europese hof verantwoordelijk 
was voor een groot aantal relevante rechtsontwikkelingen.

in aanvulling op het onderzoek naar het europese en nederlandse recht zal een 
enkele keer worden verwezen naar het recht in andere, nabijgelegen lidstaten of 
naar interpretaties van het europese recht vanuit die lidstaten. met deze verwijzin
gen wordt nadrukkelijk geen volledige rechtsvergelijking beoogd; zij zijn slechts 
opgenomen ter verduidelijking of ondersteuning van bepaalde argumenten.

Voor het onderzoek naar de europese wetgeving en inbreukprocedures is gebruik 
gemaakt van de transparantie die de europese instellingen betrachten ten aanzien 
van hun eigen documenten; vele relevante stukken werden langs die weg verkre
gen.
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Deel A – exPliciete verPlichting tot bieDen vAn 
gelijke kAnsen

in dit eerste deel wordt onderzocht in hoeverre het huidige recht voorziet in een 
expliciete verplichting voor de overheid om gelijke kansen te bieden aan alle 
 potentiële wederpartijen bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst met 
het oog op de uitvoering van werken door de private wederpartij. Daartoe zal 
allereerst worden getoetst of het huidige recht inderdaad geen algemene expli
ciete verplichting bevat om gelijke kansen te bieden zodra de overheid een grond
uitgifteovereenkomst met een marktpartij sluit, ongeacht de wijze waarop die 
gronduitgifte wordt vormgegeven (onderdeel a1). Vervolgens wordt onderzocht 
of de overheid gelijke kansen moet bieden als het sluiten van de gronduitgifteover
eenkomst inhoudt dat zij een opdracht voor het uitvoeren van werken verstrekt 
aan haar wederpartij (onderdeel a2). Dit deel wordt afgesloten met een conclusie 
(hoofdstuk 10).
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onDerDeel A1 – gronDuitgifte

als een overheid een overeenkomst sluit met een marktpartij om aan die laatste 
een stuk grond te verkopen, in erfpacht uit te geven, te verhuren, of op wat voor 
manier dan ook uit te geven, wordt algemeen aangenomen dat deze gronduitgifte 
als zodanig naar het huidige recht nog onvoldoende is om een verplichting voor 
die overheid in het leven te roepen om gelijke kansen te bieden aan alle  potentiële 
wederpartijen voor die overeenkomst. in dit onderdeel worden getoetst of een 
 expliciete verplichting daartoe inderdaad ontbreekt.
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hoofdstuk 2 

geen expliciete verplichting tot bieden van gelijke 
kansen

achtereenvolgens wordt in het navolgende onderzocht of het europese recht 
( paragraaf 2.1) respectievelijk het nederlandse recht (paragraaf 2.2) expliciet 
voorziet in een verplichting voor de overheid om bij gronduitgifte gelijke kansen 
te bieden aan alle potentiële wederpartijen. met andere woorden, of in de europese 
en nederlandse wetgeving en jurisprudentie een verplichting is opgenomen voor 
de overheid om bij gronduitgifte zorg te dragen voor een voorafgaande openbare 
bekendmaking, gevolgd door een objectieve, transparante en nondiscriminatoire 
toewijzingssytematiek.

2.1 europees recHt

in 1957 hebben België, Duitsland, frankrijk, italië, Luxemburg en nederland 
het Verdrag tot oprichting van de europese economische gemeenschap (eeg
Verdrag) vastgesteld. Dit verdrag vormde de basis voor het aanbestedingsrecht, 
zoals dat hierna in onderdeel a2 zal worden besproken. Voor dit hoofdstuk is van 
belang dat het eegVerdrag voorzag in een geleidelijke verwezenlijking van de 
vrijheid van vestiging.1 De raad en de commissie dienden daartoe een algemeen 
programma op te stellen voor de opheffing van de bestaande beperkingen op die 
vrijheid. Bovendien konden zij ter verwezenlijking van de vrijheid van vestiging 
richtlijnen vaststellen. op grond van het eegVerdrag dienden zij in het kader van 
deze bevoegdheden taken uit te voeren, onder meer:2

“door de verwerving en de exploitatie mogelijk te maken van op het grondge
bied van een LidStaat gelegen grondbezit door een onderdaan van een andere 
LidStaat, voor zover de beginselen van artikel 39, lid 2, niet worden aangetast 
(…)”.

Deze bepaling is gehandhaafd in de opvolgers van het Verdrag en is terug te vin
den als artikel 50 lid 2 sub e van het huidige Vweu. De beginselen van artikel 39 
lid 2 waarnaar de bepaling verwijst, hebben betrekking op het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de bijzondere aard van het landbouwbedrijf en de landbouw
sector. 

1 art. 52 e.v. eegVerdrag.
2 art. 54 lid 3 sub e eegVerdrag.
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op basis van deze taakomschrijving is denkbaar dat de raad en de commissie in 
europese wetgeving zouden verankeren dat potentiële wederpartijen uit andere 
lidstaten de (gelijke) kans moet worden geboden om in aanmerking te komen voor 
een gronduitgifteovereenkomst. op die manier zouden die potentiële wederpar
tijen namelijk grond kunnen verwerven en exploiteren, zoals bedoeld in het eeg
Verdrag. Zo ver is het evenwel (nog) niet gekomen. Wel is het verwerven en ex
ploiteren van grond teruggekomen in de algemene programma’s voor de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten die de raad op 18 december 1961 
vaststelde.3 Daarin was opgenomen dat een einde moest komen aan discrimina
tie naar nationaliteit, onder meer voor zover dat het gevolg was van bepalingen 
en handelswijzen die de bevoegdheden van vreemdelingen om de rechten uit te 
 oefenen die gewoonlijk aan het verrichten van een werkzaamheid zijn verbonden, 
uitsluiten, beperken, of aan voorwaarden onderwerpen. als voorbeeld van een der
gelijke bevoegdheid die niet voor vreemdelingen mag worden beperkt, noemt het 
algemene programma de bevoegdheid om “roerende en onroerende goederen en 
rechten te verwerven, te gebruiken of te vervreemden”.

De vrijheid om grond te verwerven in een andere lidstaat is vervolgens echter niet 
uitgewerkt in richtlijnen. als gevolg daarvan is de verplichting om beperkingen 
daaraan voor partijen uit andere lidstaten op te heffen, nooit verder in wetgeving 
geconcretiseerd dan de ruime bewoordingen uit bovengenoemde algemene pro
gramma’s. er bestaat dan ook geen europese wetgeving die de overheid expliciet 
verplicht bij gronduitgifte gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpar
tijen.4

het bieden van gelijke kansen bij de verkoop van grond door de overheid speelde 
nog wel een rol in een mededeling van de commissie uit 1997 waarin zij een 
richtsnoer geeft om bij dergelijke verkoop staatssteun te vermijden.5 Volgens de 
commissie is namelijk geen sprake van staatssteun als de verkoop verloopt via een 
“open en onvoorwaardelijke biedprocedure die voldoende openbaar is gemaakt”, 
aangezien dat vergelijkbaar is met een veiling, waarbij het beste of enige bod 
per definitie met de marktwaarde overeenstemt. De biedprocedure is voldoende 
openbaar gemaakt als daaraan gedurende een lange periode herhaaldelijk bekend
heid is gegeven in media die zijn afgestemd op de groep potentiële kopers. met 

3 algemeen Programma Vestiging, PbEG 15 januari 1962, p. 36 en het algemeen 
 Programma Diensten, PbEG 15 januari 1962, p. 33.

4 wellicht heeft daarbij een rol gespeeld dat sinds het eegVerdrag uit 1957 is bepaald 
dat het Verdrag de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laat (zie 
thans art. 345 VwEU). Zoals in paragraaf 11.5 zal blijken, staat deze bepaling echter 
niet in de weg aan de ontwikkeling van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 
van diensten en zou deze bepaling dus ook geen beperking hebben mogen vormen om 
de vrijheid om grond te verwerven in een andere lidstaat uit te werken in europese 
wetgeving.

5 europese commissie, Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelemen
ten bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties, PbEG 1997, 
c209/3.
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‘ onvoorwaardelijk’ bedoelt de commissie dat iedere bieder in principe in aanmer
king moet komen om de grond te kunnen kopen, ongeacht of deze een bedrijf heeft 
en ongeacht de aard van dat bedrijf. Door een dergelijke biedprocedure te volgen, 
biedt de overheid gelijke kansen aan alle potentiële wederpartijen voor de grond
uitgifteovereenkomst. hoewel dit weliswaar ertoe zal leiden dat geen sprake is 
van staatssteun, is het niet de enige weg om staatssteun te vermijden6 en is het bie
den van gelijke kansen dus ook niet vanuit het oogpunt van staatssteun verplicht.

in de jurisprudentie van het hof is de verwezenlijking van het vrij verkeer een 
aantal keer aan de orde gekomen in het kader van (discriminerende) voorwaar
den met betrekking tot het bezit of de verwerving van grond.7 Daarbij heeft het 
hof verwezen naar bovenstaande bepalingen uit het eegVerdrag en de algemene 
programma’s. De gevolgen die deze jurisprudentie voor gronduitgifte kan heb
ben, komen in deel B uitgebreid aan de orde.8 Voor nu is echter enkel van belang 
vast te stellen dat het hof in geen van deze arresten aan de overheid de expliciete 
verplichting heeft opgelegd om gronduitgifte vooraf openbaar bekend te maken 
en vervolgens een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzings
sytematiek te doorlopen.9

uit het voorgaande blijkt dat hoewel de basis daarvoor aanwezig is, het (huidige) 
europese recht geen expliciete verplichting bevat voor overheden om bij het slui
ten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kansen te bieden.

2.2 nederlands recHt

Lange tijd bevatte de nederlandse wet het uitgangspunt dat als een bepaalde over
heid grond wilde verkopen of in gebruik wilde geven, zij daarbij in zekere zin 
gelijke kansen moest bieden aan haar potentiële wederpartijen. Dit gold voor res
pectievelijk de rijksoverheid en gemeenten en zal hieronder worden toegelicht.

2.2.1 Rijksoverheid

in 1848 werd de eerste nederlandse Domeinenwet vastgesteld en gepubliceerd 
in het Staatsblad.10 op grond van deze wet werden alle wetten en wettelijke ver

6 Zo geeft de mededeling zelf al aan dat ook door middel van voorafgaande taxatie 
staatssteun kan worden uitgesloten.

7 Zie met name HvJ EG 6 november 1984, zaak 182/83 (Fearon), hvJ eg 30 mei 
1989, zaak 305/87 (Commissie/Griekenland), hvJ eg 1 juni 1999, zaak c302/97 
(Konle), hvJ eg 5 maart 2002, gevoegde zaken c515/99, c519/99 t/m c524/99 
en c526/99 t/m c540/99 (Reisch) en hvJ eg 23 september 2003, zaak c452/01 
(Ospelt).

8 Zie hoofdstuk 11.
9 Zoals het Hof dat wel deed bij opdrachtverstrekking buiten de aanbestedingswetge

ving en bij bepaalde schaarse vergunningen; zie paragraaf 1.3.2.
10 Zie Kamerstukken II 1847/48, LX, nr. 5.
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ordeningen van het franse bewind over “den openbaren verkoop van ’s Lands 
Domeinen” ingetrokken, al was het voor de regering destijds onduidelijk welke 
wetten en verordeningen dat precies waren.11

De Domeinenwet bevatte het volgende uitgangspunt:

“alle de vervreemdbare Domeinen van den Staat worden voortdurend in het 
openbaar verkocht.” 

De voorwaarden voor die openbare verkoop waren slechts summier in de wet op
genomen.12 Zo moesten percelen dadelijk worden toegewezen indien de geboden 
som met de berekende verkoopwaarde overeenkwam of die te boven ging. Verder 
moest de koopprijs uiterlijk binnen zes jaar worden betaald (met rente), werden 
de percelen verkocht vrij van lasten en diende de koper een soort ‘kosten koper’ te 
betalen van 5% van de koopsom. De wet zelf vermeldt niets over de voorafgaande 
aankondiging van de verkoop. De Kamercommissie die het wetsvoorstel onder
zocht, stelde daarover niettemin het volgende:13

“men verlangt, dat niet alleen ter plaatse waar de verkoop zal geschieden, maar 
dat ook in die, in welker nabijheid de te veilen goederen zijn gelegen, de voor
waarden van den verkoop tijdig ter kennis van het algemeen zullen gebragt wor
den.”

aangezien deze opmerking niet tot verdere discussie heeft geleid in de totstandko
mingsgeschiedenis, moet worden aangenomen dat de openbare verkoop tijdig van 
tevoren moest worden bekendgemaakt in de omgeving van het verkochte. gezien 
de benaming ‘openbare’ verkoop en de opmerking dat de voorwaarden ter ken
nis ‘van het algemeen’ moeten worden gebracht, is bovendien te verwachten dat 
iedereen die dat maar wilde een poging kon doen de betreffende grond te kopen. 
gelet hierop, kan worden geconcludeerd dat de Domeinenwet de rijksoverheid 
verplichtte bij grondverkoop gelijke kansen te bieden aan haar potentiële weder
partijen, met dien verstande dat het minimale bereik van de voorafgaande bekend
making relatief beperkt was.

op het uitgangspunt van openbare verkoop noemt de wet evenwel twee typen uit
zonderingen, in welke gevallen onderhands mocht worden vervreemd, krachtens 
machtiging van de Kroon. ten eerste was uitzondering mogelijk als de waarde 
van het verkochte slechts zeer gering was.14 ten tweede behoefde geen openbare 

11 wet van den 29sten augustus 1848, omtrent den verderen verkoop van Domeinen, 
Stb. 1848, 39 (Domeinenwet 1848).

12 art. 1 lid 2 Domeinenwet 1848, Stb. 1848, 39.
13 Kamerstukken II 1847/48, LX, nr. 4. cursivering is reeds aanwezig in het origineel.
14 Letterlijk: “goederen waarvan de huur, pacht of opbrengst, over de tien laatste jaren 

gemiddeld zuiver, minder dan f 20 ’s jaars, en de geschatte koopwaarde, minder dan 
f 500 bedraagt;” naar huidige prijspeil gaat het dan om minder dan circa € 197, res
pectievelijk € 4.900,; bron: <www.iisg.nl/hpw> (laatst bezocht op 26 oktober 2012).

http://www.iisg.nl/hpw
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verkoop te worden gevolgd als het verkochte bestond uit meren, moerassen en 
dergelijke, mits de verkoop strekte tot bevordering van droogmakerijen, inpolde
ringen, indijkingen of landaanwinningen. 

Deze mogelijkheden tot onderhandse verkoop leidden bij de totstandkoming van 
de wet tot de nodige discussie. enkele leden van de tweede Kamer zagen er na
melijk “meer waarborg in, dat alles, zonder onderscheid, in het openbaar worde 
verkocht; dàn alleen is men zeker dat de hoogst mogelijk prijs wordt bedongen 
en dat alle gunst wordt uitgesloten”.15 Zo bestond de vrees dat men door splitsing 
of verhuring in kleine percelen veel onder de uitzonderingscategorie zou kunnen 
brengen. De regering antwoordde dat ook zij het hoogst wenselijk zou achten de 
openbaarheid van de verkoop van domeinen tot onveranderlijke regel (dat wil zeg
gen: zonder uitzonderingen) te stellen.16 niettemin meende zij dat zulks niet in het 
belang van de schatkist zou zijn, aangezien in dat geval dikwijls de opbrengst van 
de verkoop de kosten van de veiling niet goed zou maken. Zij stelde zich overigens 
voor slechts spaarzaam gebruik te maken van deze uitzonderingsmogelijkheid.17 
Verder deelde de regering de vrees voor splitsing niet, aangezien een dergelijke 
splitsing niet geheim zou kunnen blijven maar tot uiting zou komen in de financi
ele verantwoording van de opbrengst van de verkochte domeinen, die een opgave 
van de gedane verkopen bevat. hoewel de wet uiteindelijk ongewijzigd en dus 
inclusief de uitzonderingsmogelijkheden is aangenomen, waren daarmee niet de 
twijfels van alle commissieleden weggenomen.18

Domeinenwet 1952
in 1952 is de Domeinenwet 1848 – die sindsdien enkele malen was gewijzigd – 
vervangen door de Domeinenwet 1952.19 het grote verschil was dat de nieuwe 
Domeinenwet meer ruimte bevatte voor uitzonderingen op het uitgangspunt van 
openbare verkoop. Volgens de minister was openbare verkoop namelijk dikwijls 
ongewenst en was een ruimere uitzonderingsmogelijkheid daarom wenselijk. hij 
lichtte dit als volgt toe:20

“Veelal is het met het oog op het algemene belang, of om landbouweconomi
sche redenen, dan wel uit overwegingen van billijkheid of ten einde onnodige 
hardheid te voorkomen, gewenst aan een bepaalde gegadigde te verkopen. Zo 
kan worden gewezen b.v. op verkopen aan publiekrechtelijke lichamen, op ver
vreemding van wegoverhoeken en andere verspreid liggende stukken grond aan 

15 Kamerstukken II 1847/48, LX, nr. 4.
16 Kamerstukken II 1847/48, LX, nr. 5.
17 Kamerstukken II 1847/48, LX, nr. 3.
18 Kamerstukken II 1847/48, LX, nr. 6: “men blijft nog vreezen, dat dit artikel aanleiding 

tot te groote uitbreiding van vervreemdingen onder ’s hands zou kunnen geven, bijv. 
van goederen die jaren te laag verhuurd zijn.”

19 wet van 24 januari 1952, houdende enige bepalingen omtrent de domeinen, Stb. 1952, 
37 (Domeinenwet 1952).

20 Kamerstukken II 1951/52, 2349, nr. 3.
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de gebruikers, op verkoop van panden aan hen, die in die panden hun bedrijf, 
handel of nering hebben.”

in lijn daarmee werd het nieuwe uitgangspunt van de Domeinenwet: “Behoudens 
ingeval van openbare verkoop is onze goedkeuring vereist, indien zaken worden 
vervreemd, waarvan de verkoopwaarde meer dan f 40.000, bedraagt.”21 met an
dere woorden: openbare verkoop is vereist, tenzij de waarde minder bedraagt dan 
f 40.000, (naar huidig prijspeil circa € 135.000,),22 of tenzij goedkeuring van de 
Kroon is verkregen. uit bovenstaande toelichting volgt dat deze goedkeuring zou 
worden verleend als zich bijzondere omstandigheden voordoen die afwijking van 
het uitgangspunt van openbare verkoop rechtvaardigen.

De hoogte van de drempelwaarde stuitte op weerstand in de tweede Kamer.23 Vele 
Kamerleden hadden ernstig bezwaar daartegen en gaven er de voorkeur aan om 
aan te sluiten bij de grens van f 10.000, zoals die voorkwam in de Domeinenwet 
1848, na wijziging bij wet van 8 april 1937. De minister was evenwel van mening 
dat in dat geval “in een te groot aantal gevallen voor weinig belangrijke vervreem
dingen een beroep op de medewerking van het Staatshoofd zou moeten worden 
gedaan”.24 De grens van f 40.000, is uiteindelijk in de wet gehandhaafd.

Einde van de Domeinenwet
De Domeinenwet 1952 is ingetrokken bij de comptabiliteitswet 1976.25 De be
palingen met betrekking tot de vervreemding van onroerend goed zijn toen ver
vangen door bepalingen in die comptabiliteitswet, waarbij het uitgangspunt van 
de openbare verkoop is verdwenen.26 De memorie van toelichting zwijgt over het 
schrappen van de openbare verkoop.27 De staatssecretaris gaf daarin enkel aan dat 
“de eis van koninklijke machtiging voor de genoemde rechtshandelingen vanaf 
een bepaald bedrag niet is behouden”. De betrokken minister (de minister van 
financiën) zou de gewenste waarborgen kunnen verzekeren, aldus de toelichting. 

21 art. 1 lid 2 Domeinenwet 1952, Stb. 1952, 37.
22 Bron: internationaal instituut voor Sociale geschiedenis, <http://www.iisg.nl/hpw> 

(laatst bezocht op 9 augustus 2012).
23 Kamerstukken II 1951/52, 2349, nr. 4.
24 Kamerstukken II 1951/52, 2349, nr. 5.
25 Wet van 8 december 1976, houdende regeling van het beheer van ’s-Rijks financiën 

(comptabiliteitswet 1976), Stb. 1976, 671, art. 94. De comptabiliteitswet 1927 be
vatte enkel een indirecte verwijzing naar de Domeinenwet 1848. in art. 29 lid 1 is be
paald: “ten aanzien van de verkoop van onroerende zaken worden bij de wet regelen 
gesteld.” uit de mvt blijkt dat daarmee de Domeinenwet 1848 is bedoeld.

26 wat resteerde was het volgende art. 38 lid 1 comptabiliteitswet 1976: “tenzij bij of 
krachtens de wet anders is bepaald, worden overeenkomsten tot vervreemding van 
onroerende zaken en ter beëindiging van geschillen omtrent rechten op onroerende 
zaken gesloten door of namens onze minister van financiën.”

27 Kamerstukken II 1973/74, 13 037, nr. 3. ook elders in de betreffende kamerstukken 
ben ik geen enkele opmerking daarover tegengekomen.

http://www.iisg.nl/hpw
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Daarmee kwam een einde aan het wettelijke uitgangspunt van openbare grondver
koop door de rijksoverheid, zoals dat sinds 1848 gold.

Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen
Volledigheidshalve wordt nog gewezen op de wet tot veiling van bepaalde ver
kooppunten van motorbrandstoffen.28 Deze wet verplicht de rijksoverheid tot 
openbare veiling van locaties voor tankstations langs de wegen die in het beheer 
van het rijk en in eigendom van de rijksoverheid zijn.29 met de winnaar van de 
veiling sluit de rijksoverheid dan een huurovereenkomst voor de betreffende 
grond. op verzoek van de winnaar kan de grond ook aan hem in erfpacht worden 
uitgegeven. Doorgaans zal op de grond evenwel reeds een tankstation aanwezig 
zijn, zodat de gronduitgifte niet primair gericht is op de inrichting van de ruimte.30

2.2.2 Provincies en gemeenten

een verplichting tot openbare verkoop zoals die voor de rijksoverheid gold op 
grond van de Domeinenwet 1848 vond geen navolging in de daaropvolgende 
Provinciewet en gemeentewet. in 1850 werd de Provinciewet vastgesteld.31 
Daarin was ten aanzien van het kopen, ruilen of vervreemden van provinciale 
eigendommen enkel vermeld dat daarvoor goedkeuring van de Kroon was ver
eist. Dit goedkeuringsvereiste was opgenomen uit “voorzorg tegen het nemen van 
onbedachte besluiten, die de provincie zeer zouden kunnen benadelen, en voor 
de toekomst aan drukkende verpligtingen onderwerpen”.32 tijdens de totstand
koming van de Provinciewet werd in de tweede Kamer nog tevergeefs gepleit 
voor invoering van een drempelwaarde, waaronder goedkeuring niet nodig was.33 
Voor verhuur van provinciale eigendommen was goedkeuring in het geheel niet 
vereist.34 De Provinciewet en de toelichtingen daarop vermelden echter niets over 
de wijze waarop de vervreemding of verhuur van provinciale eigendommen moest 
plaatsvinden.35

een jaar later, in 1851 volgde de vaststelling van de gemeentewet.36 Daarin is 
opgenomen dat het vervreemden van gemeenteeigendommen behoort tot de be

28 Stb. 2005, 324.
29 art. 5 jo. 2 wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen.
30 Zie art. 4 Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen, op 

grond waarvan de Staat na afloop van de huurovereenkomst aan de huurder de waarde 
van de gebouwen, werken en beplantingen, die de huurder op de locatie heeft achter
gelaten, moet vergoeden.

31 wet van 6 juli 1850 ‘regelende de zamenstelling en magt van de provinciale staten’, 
Stb. 1850, 39 (Provinciewet 1850).

32 Kamerstukken II 1849/50, XXViii, nr. 3, p. 275.
33 Kamerstukken II 1849/50, XXViii, nr. 4.
34 art. 154 Provinciewet 1850.
35 Kamerstukken II 1849/50, XXViii, nr. 3.
36 wet van 29 juni 1851 ‘regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der 

gemeentebesturen’, Stb. 1851, 85 (gemeentewet 1851).
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voegdheid van de gemeenteraad.37 Voor het vervreemden was evenwel vooraf
gaande goedkeuring van gedeputeerde staten vereist.38 Dit goedkeuringsvereiste 
werd als volgt toegelicht:39 

“De grondwet wil, dat het vermogen der gemeente tegen onbedachtzaamheid, 
verzuim of misbruik van het besturend personeel worde beschermd. Van daar 
een hooger toezigt, gelijk op den voogd van de minderjarige, op zoodanige han
delingen van den raad, waardoor de gemeente soms voor eene lange toekomst 
wordt verbonden, of haar belang, ten gevolge eener ogenblikkelijke willekeur 
of onberadenheid van een niet altijd even gelukkig zamengesteld college, kon 
worden benadeeld.”

Kennelijk werd het niet nodig geacht om op te nemen dat bij de vervreemding 
door de gemeenteraad de openbare verkoop het uitgangspunt was, maar was goed
keuring in alle gevallen vereist (dus ook bij openbare verkoop). Dit was anders 
als de gemeenteraad gebruik wilde maken van zijn bevoegdheid tot het verhuren, 
verpachten of op andere wijze in gebruik geven van gemeenteeigendommen.40 
De gemeenteraad was bevoegd deze handelingen in het openbaar te verrichten 
zonder daarvoor enige goedkeuring van hoger gezag te behoeven. maar, zo stelt de 
memorie van toelichting, verlangt de raad die met bepaalde personen onderhands 
te sluiten, “dan komt de waarborg van zoodanige goedkeuring in de plaats van 
dien eener algemeene mededinging”.41 hieruit blijkt dat het uitgangspunt was dat 
mededinging zou plaatsvinden om in aanmerking te komen voor het gebruik van 
gemeenteeigendom, zoals grond. hoewel dat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is 
als het bieden van gelijke kansen, komt dit uitgangspunt daar wel dicht bij in de 
buurt. Koos de gemeenteraad daarentegen ervoor om grond onderhands in gebruik 
te geven, dan had hij daarvoor goedkeuring nodig van gedeputeerde staten.42

Bij de herziening van de gemeentewet in 1931 is bovenstaande regeling onge
wijzigd gebleven.43 De in 1931 herziene gemeentewet is vervolgens in 1992 in
getrokken bij de nieuwe gemeentewet.44 Deze nieuwe wet bevatte echter geen 
bepalingen meer met betrekking tot de vervreemding of het in gebruik geven van 
gemeenteeigendommen. het verdwijnen van de bepalingen met betrekking tot 

37 wet van 29 juni 1851 ‘regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der 
gemeentebesturen’, Stb. 1851, 85 (gemeentewet 1851), art. 137.

38 art. 194 sub c gemeentewet 1851.
39 Kamerstukken II 1850/51, LXV, nr. 3.
40 art. 138 gemeentewet 1851.
41 Kamerstukken II 1850/51, LXV, nr. 3, p. 395.
42 Zie ook art. 194 sub e Gemeentewet 1851.
43 De geconsolideerde tekst van de herziene gemeentewet is gepubliceerd in Stb. 1931, 

41. De betreffende bevoegdheden van de gemeenteraad zijn daarin opgenomen in art. 
171 en 172; de vereiste goedkeuring van gedeputeerde staten is terug te vinden in art. 
228 sub c en e.

44 art. 286 wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot 
gemeenten (gemeentewet), Stb. 1992, 96.
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de bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van gemeenteeigendommen is 
het gevolg van de keuze om in de nieuwe wet af te zien van een opsomming van 
bevoegdheden die tot het algemeen en tot het dagelijks bestuur behoren. Volgens 
de toelichting is daarentegen volstaan met het toekennen van het algemeen be
stuur aan de raad en van het dagelijks bestuur aan burgemeester en wethouders.45 
het verdwijnen van de vereiste goedkeuring van gedeputeerde staten bij het on
derhands in gebruik geven van gemeenteeigendommen is het resultaat van de 
keuze om het preventieve toezicht door gedeputeerde staten sterk te beperken.46 
Beide wijzigingen tezamen hebben ertoe geleid dat het uitgangspunt dat mededin
ging dient plaats te vinden bij het in gebruik geven van grond, sinds 1992 uit de 
gemeentewet is verdwenen.

2.2.3 Recent kabinetsbeleid

aan het begin van deze eeuw lijkt het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte 
zijn terugkeer te maken. het kabinet (Paars ii) heeft in 2001 namelijk een nota 
grondbeleid vastgesteld, waarin het volgende is opgenomen:47

“wanneer gemeenten zelf grondposities hebben, is het relatief eenvoudig de 
concurrentie tussen aanbieders te bevorderen door meer gebruik te maken van 
concessiemodellen, tendersystemen en prijsvragen. in dergelijke systemen krij
gen de marktpartijen die het best voldoen aan – een bij voorkeur in overleg met 
(toekomstige) bewoners – geformuleerd programma van eisen, de opdracht. het 
voordeel van openbare aanbesteding is dat prijs en kwaliteit in combinatie geof
freerd worden. in de praktijk blijkt dit echter niet vaak te gebeuren. het kabinet 
wil dat gemeenten meer doen om concurrentie en marktwerking op de ontwik
kelingsmarkt te bevorderen. Daarom zal het rijk, onder meer in het kader van 
het iSV en de Verstedelijkingsafspraken tot 2010 (herijking Vinac), afspraken 
maken met gemeenten over de toepassing van tenderachtige systemen bij actief 
grondbeleid.”

45 Kamerstukken II 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 38.
46 De mvt zegt hierover: “in het algemeen dient preventief toezicht zoveel mogelijk te 

worden vermeden. (…) er kunnen zich echter bijzondere gevallen voordoen waarbij 
het te grote risico’s zou meebrengen indien volstaan zou worden met het algemene 
repressieve toezicht van de Kroon. het kwaad kan al geschied zijn en moeilijk of 
niet terug te draaien door gebruikmaking van het vernietigingsrecht van de Kroon. in 
deze bijzondere gevallen kan preventief toezicht geboden zijn.”; zie Kamerstukken II 
1985/86, 19 403, nr. 3, p. 19. in lijn hiermee is het preventieve toezicht ten aanzien van 
de gemeente-eigendommen komen te vervallen. Zie hierover de MvT, p. 22: “Voorts 
is het preventieve toezicht op privaatrechtelijke besluiten (art. 228 van de huidige 
gemeentewet) geschrapt (…).” in eerste instantie had de regering nog voorzien in een 
verplichting om besluiten met betrekking tot grondtransacties binnen twee weken aan 
gedeputeerde staten te zenden, maar daar zag zij later toch vanaf; zie Kamerstukken II 
1985/86, 19 403, nr. 3, p. 66.

47 nota grondbeleid, Kamerstukken II 2000/01, 27 581, nr. 2, p. 55.
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uit deze passage blijkt duidelijk de ambitie om bij gronduitgifte door gemeenten 
meer concurrentie te bewerkstelligen en dus gelijke kansen te bieden omwille van 
het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Dit beleid sluit daarmee goed aan bij de 
in paragraaf 1.2 geformuleerde uitgangspunten van dit onderzoek. Bovenstaande 
lijn wordt begin 2004 als volgt bevestigd door het Kenniscentrum PPS (onderdeel 
van het ministerie van financiën):48

“(…) ook als de europese en nationale aanbestedingsregelgeving niet van toe
passing zijn (…) doen overheden er verstandig aan om de selectie in concurren
tie te verrichten. concurrentie en het kunnen vergelijken tussen partijen is het 
middel bij uitstek om de beste private samenwerkingspartner te kunnen selecte
ren. Daarnaast stellen burgers en bedrijven steeds hogere eisen aan de overheid, 
zowel qua zorgvuldigheid als de doelmatige aanwending van belastinggeld. De 
noodzaak van het organiseren van voldoende transparantie en concurrentie is na 
de parlementaire enquête over de bouwfraude alleen maar groter geworden. het 
is duidelijk dat de vroeger veel voorkomende praktijk om zonder transparant 
en competitief selectieproces een private partij te verkiezen tot contractpartner, 
veel risico’s in zich draagt en in de regel niet leidt tot het beste resultaat en 
daarom niet meer acceptabel is. anderzijds moet de roep om transparantie en 
concurrentie er niet toe leiden dat goede initiatieven en plannen van private par
tijen in de bureaula blijven liggen, omdat er geen kansen meer zouden bestaan 
om ten behoeve van de realisatie van de plannen te gaan samenwerken met de 
overheid.”

Later dat jaar komt het kabinet (Balkenende ii) hier echter enigszins op terug. 
het kabinet had door verschillende partijen laten onderzoeken of er een verplich
ting moet gelden tot marktselectie in concurrentie voor alle gemeentelijke grond 
waarop bouwontwikkeling zal plaatsvinden.49 het merendeel van de onderzoeken 
was daarover positief, zoals blijkt uit onderstaande passage:

“De vervolgonderzoeken van DhV, metrum B&K en arcaDiS stellen dat 
het invoeren van een verplichting wenselijk is. hun argumenten berusten op de 
stelling dat verplichte marktselectie in concurrentie een duidelijk middel is om 
de concurrentie op ontwikkelingslocaties te bevorderen. aangegeven wordt dat 
van de thans veel gebruikte samenwerkingsmodellen niet alleen marktpartijen 
maar ook gemeenten profiteren (omdat in de samenwerkingsmodellen veelal 
ook afspraken gemaakt worden ten aanzien van winstdeling). er is volgens deze 
onderzoekers een stok achter de deur nodig om daadwerkelijk tot marktselectie 
over te gaan. het algeheel, wettelijk, verplicht stellen van marktselectie in con
currentie is, gezien het voorgaande, volgens arcadis en DhV noodzakelijk om 
de concurrentie op ontwikkelingslocaties te bevorderen. metrum B&K doet een 
voorstel om te komen tot een vroegtijdige aanwijzing van locaties waar markt
selectie in concurrentie zal plaatsvinden.” 

48 Kenniscentrum PPS, Selectie van private partijen bij pps bij gebiedsontwikkeling, 2004.
49 Kamerstukken II 2004/05, 27 581, nr. 19, p. 6 e.v.
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niet alle onderzoekers waren echter zulke duidelijke voorstanders van een ver
plichting tot marktselectie in concurrentie bij gemeentelijke gronduitgifte. het 
instituut voor Bouwrecht (iBr) en de Stec groep kwamen namelijk tot de con
clusie dat invoering van een verplichting onwenselijk is, omdat het een te grote 
ingreep voor de ontwikkelingspraktijk zou zijn. mede op basis van deze twee ne
gatieve adviezen koos het kabinet niet voor een verplichting tot marktselectie in 
concurrentie. het kabinet erkende daarmee te kiezen voor een andere lijn dan is 
aangegeven in de nota grondbeleid uit 2001. als argumenten daarvoor voerde 
zij – samengevat – het volgende aan:
  het is nog onduidelijk wat in concrete situaties de meest geschikte selectie

methoden en zinvolle toepassingscriteria kunnen zijn.
  een verplichting tot marktselectie in concurrentie kan leiden tot vertraging bij 

de realisatie van ontwikkelingslocaties.
  het kabinet wil geen bestaande overeenkomsten openbreken.
  het kabinet is uiterst terughoudend met het invoeren van nieuwe, aanvullende 

regelgeving.
  De betreffende verplichting kan het particulier initiatief en de investeringsbe

reidheid negatief beïnvloeden.
  concurrentie behoeft niet automatisch te leiden tot een betere belangenbehar

tiging van de woonconsument.

in een brief aan de tweede Kamer uit 2009 verklaarde het kabinet (Balkenende 
iV) weliswaar dat het concurrentie op ontwikkelingslocaties van belang vindt, 
maar het rept met geen woord over een eventuele verplichting tot marktselec
tie in concurrentie.50 hieruit kan worden opgemaakt dat het kabinet destijds nog 
steeds tegen de invoering van een dergelijke verplichting was. De daaropvolgende 
kabinetten hebben op dit punt (nog) geen verandering aangekondigd, zodat het 
vooralsnog kennelijk ontbreekt aan de politieke wil daartoe.51 gelet hierop lijkt 
geen verandering te komen in het huidige gebrek aan expliciete waarborgen dat de 
overheid bij gronduitgifte gelijke kansen biedt.

2.3 conclusie

hoewel de basis voor het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte wel aanwe
zig is in het Verdrag en ook het verwerven en exploiteren van grond rond 1960 
aan de orde is gekomen in het kader van de verwezenlijking van de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt, bevat het 
europese recht vooralsnog geen expliciete verplichting voor de overheid om bij 
gronduitgifte gelijke kansen te bieden. het nederlandse recht kende sinds 1848 
gedurende lange tijd wel een dergelijke verplichting voor de rijksoverheid, althans 
voor zover het de verkoop van grond betrof. Voor gemeenten gold sinds 1850 het 
uitgangspunt dat bij het in gebruik geven van grond (zoals verhuur) mededin

50 Kamerstukken II 2008/09, 27 581, nr. 36, p. 3 en 9.
51 het regeerakkoord rutte ii van 29 oktober 2012 vermeldt ook niets op dit punt.
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ging diende plaats te vinden. Betrekkelijk recent zijn deze nationaalwettelijke 
aanknopingspunten voor het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte evenwel 
verdwenen, zonder dat deze leemte is opgevuld in de jurisprudentie. uit het kabi
netsbeleid van de afgelopen jaren moet worden opgemaakt dat de politieke wil om 
dat te veranderen vooralsnog ontbreekt.

De conclusie is dan ook dat het huidige europese en nationale recht niet (meer) 
voorzien in een expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij gron
duitgifte. De in dit onderzoek wenselijk geachte gelijke kansen worden derhalve 
niet zonder meer gewaarborgd door de huidige wetgeving en jurisprudentie.
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onDerDeel A2 – oPDrAchtverstrekking bij 
gronD uitgifte

uit het vorige onderdeel bleek dat het huidige recht niet expliciet verplicht om ge
lijke kansen te bieden zodra sprake is van gronduitgifte, ongeacht de wijze waarop 
die gronduitgifte is vormgegeven. Dit is echter anders indien de gronduitgifte in
houdt dat de overheid een opdracht voor werken verleent aan haar wederpartij. 
Voor dergelijke opdrachtverstrekking bevat het aanbestedingsrecht namelijk ver
plichtingen, die hun oorsprong vinden in het beginsel van gelijke behandeling. 
als gevolg hiervan is het onderscheid relevant tussen gronduitgifte die opdracht
verstrekking inhoudt (als gevolg waarvan deze onder het aanbestedingsrecht valt) 
en zuivere gronduitgifte (waarvoor eerder bleek geen expliciete verplichting tot 
het bieden van gelijke kansen te bestaan). het ontstaan en de werking van de ver
plichtingen op grond van het aanbestedingsrecht zullen in dit onderdeel worden 
uiteengezet. Daarbij wordt ten eerste ingegaan op het bieden van gelijke kansen 
op grond van de europese aanbestedingswetgeving (hoofdstuk 3), gevolgd door 
het bieden van gelijke kansen op grond van het Vweu, voor sommige opdrachten 
die buiten de europese aanbestedingswetgeving vallen (hoofdstuk 4); in al deze 
gevallen is sprake van europese opdrachtverstrekking. Benadrukt wordt dat hier 
enkel opdrachten voor werken aan de orde komen; opdrachten voor leveringen en 
diensten blijven derhalve onbesproken.1

niet iedere gronduitgifteovereenkomst houdt opdrachtverstrekking in. het uit
gangspunt is zelfs dat de verkoop,2 uitgifte in erfpacht3 en verhuur4 van grond 
als zodanig geen opdracht vormen. niettemin kan een gronduitgifteovereenkomst 
meer afspraken bevatten dan bijvoorbeeld de enkele koop en verkoop van grond. 
met name bij de gronduitgifteovereenkomsten zoals die hier centraal staan en 
waarmee de overheid de uitvoering van werken wil bewerkstelligen, liggen der
gelijke aanvullende afspraken voor de hand. Voorbeelden zijn het opleggen van 
een bouwplicht, het stellen van eisen aan hetgeen gebouwd moet worden en het 
meedelen in de winst bij verkoop van het gebouwde (het zogenoemde ‘afromen’). 
in de komende hoofdstukken zal daarom onderzocht worden waar de grens ligt 
tussen enerzijds zuivere gronduitgifte en anderzijds gronduitgifte die opdracht
verstrekking inhoudt. Daartoe is het nodig dieper in te gaan op de begrippen 

1 Zie alinea 1.1.1.
2 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 41. Zie ook Vzr. Rb. Zutphen 

22 mei 2012, LJN Bw6294 (Quarosand/Aalten), r.o. 4.2
3 Vzr. rb. arnhem 10 november 2010, LJN Bo4451 (P1/Ede II), r.o. 4.15, bevestigd in 

hof arnhem 26 april 2011, LJN BQ3090 (P1/Ede), r.o. 4.6.
4 Vergelijk hof amsterdam 4 oktober 2011, LJN Bt8434 (Gezondheidscentrum Elst), 

r.o. 4.3. het hof oordeelde daar dat de verhuur van een gebouw geen overheidsop
dracht of concessieovereenkomst vormt.
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onDerDeel A2 – oPDrAchtverstrekking bij gronDuitgifte

 ‘overheidsopdracht voor werken’ (hoofdstuk 5) en ‘concessieovereenkomst voor 
werken’ (hoofdstuk 6). aan de hand daarvan kunnen concrete, praktische voor
beelden worden besproken waarin gronduitgifte wel of niet dergelijke opdracht
verstrekking inhoudt (hoofdstuk 7). Dit leidt tot de conclusie ten aanzien van het 
bieden van gelijke kansen bij europese opdrachtverstrekking (hoofdstuk 8).

Voor opdrachtverstrekking zonder europese dimensie (oftewel: nationale op
drachtverstrekking) gelden de europeesrechtelijke verplichtingen tot het bieden 
van gelijke kansen niet. in hoofdstuk 9 wordt daarom onderzocht of het huidige 
nederlandse recht voorziet in een verplichting tot het bieden van gelijke kansen 
bij nationale opdrachtverstrekking.
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hoofdstuk 3

gelijke kansen bieden op grond van europese  
aanbestedingswetgeving

het algemene beginsel van gelijke behandeling is voor europese opdrachtver
strekking uitgewerkt tot gedetailleerde aanbestedingsregels op grond waarvan de 
overheid opdrachten moet aanbesteden, hetgeen zal worden weergegeven in pa
ragraaf 3.1. Deze europese aanbestedingswetgeving is telkens vormgegeven als 
richtlijnen, zodat de lidstaten de daarin vervatte regels telkens moeten implemen
teren in hun eigen wetgeving. in paragraaf 3.2 wordt uiteengezet hoe nederland 
dat heeft gedaan. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de voorwaarden waar
onder de (geïmplementeerde) europese aanbestedingswetgeving een verplichting 
tot het bieden van gelijke kansen bevat (paragraaf 3.3), alsook de uitzonderingen 
daarop (paragraaf 3.4).

3.1 ontwikkelinG europese aanbestedinGswetGevinG

europese opdrachtverstrekking door overheden wordt momenteel gereguleerd 
door richtlijn 2004/18/eg (‘de aanbestedingsrichtlijn’). Deze richtlijn is uit
eindelijk een uitwerking van het beginsel van gelijke behandeling zoals dat ten 
grondslag ligt aan de vrijverkeerbepalingen uit het eegVerdrag uit 1957. in eer
ste instantie werden deze Verdragsbepalingen uitgewerkt in negatieve verplichtin
gen om naar nationaliteit discriminerende beperkingen van het vrije verkeer op te 
heffen. Vervolgens vond ook uitwerking plaats in positieve verplichtingen voor 
overheden, namelijk in de verplichting om potentiële wederpartijen gelijke kansen 
te bieden. Deze ontwikkeling van de regels voor europese opdrachtverstrekking 
wordt in het navolgende chronologisch in kaart gebracht.1

3.1.1 EEG-Verdrag (1957)

het eegVerdrag uit 1957 bevat zelf geen expliciete bepalingen over opdracht
verstrekking, maar vormt wel de basis voor de latere aanbestedingswetgeving.2 De 
tweede overweging van het eegVerdrag luidt:

1 een eerdere versie van de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht en in het bijzonder 
van de definitie van een overheidsopdracht voor werken, is gepubliceerd als Hebly & 
heijnsbroek 2010.

2 trepte noemt een aantal mogelijke redenen voor het ontbreken van ‘aanbestedingsbe
palingen’ in het eegVerdrag, te weten het karakter van het Verdrag (een ‘raamwerk
verdrag’) en de politieke gevoeligheid van dit onderwerp; zie trepte 2004, p. 343.
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“Besloten hebbende, door gemeenschappelijk optreden de economische en 
 sociale vooruitgang van hun landen te verzekeren en daartoe de barrières die 
europa verdelen te verwijderen,”

om deze barrières te verwijderen, voorziet het eegVerdrag in de instelling van 
een gemeenschappelijke markt (later ook wel interne markt genoemd).3 Deze 
wordt tot stand gebracht gedurende een overgangsperiode van twaalf jaar, be
staande uit drie etappes van vier jaar.4 ook bevat het Verdrag een verbod op elke 
discriminatie op grond van nationaliteit binnen de werkingssfeer van het Verdrag.5

een van de activiteiten van de gemeenschap is het invoeren van een regime waar
door wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt 
niet wordt vervalst.6 Verder voorziet het Verdrag in het verwijderen van hinderpa
len tussen de lidstaten voor het vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal.7 in 
dat kader is onder meer in het Verdrag opgenomen dat tijdens de overgangsperiode 
de beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op 
het grondgebied van een andere lidstaat geleidelijk worden opgeheven (artikel 52 
eeg). in artikel 59 eeg is bepaald dat tijdens de overgangsperiode de beperkin
gen op het vrij verrichten van diensten binnen de gemeenschap geleidelijk worden 
opgeheven ten aanzien van onderdanen van de lidstaten die in een andere lidstaat 
zijn gevestigd dan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.8 na de 
overgangsperiode kregen beide bepalingen rechtstreekse werking.9

Volgens het hof is het algemene verbod op discriminatie naar nationaliteit uit 
het eegVerdrag “slechts een bijzondere uitdrukking” van het beginsel van ge
lijke behandeling.10 hetzelfde geldt voor beide bepalingen inzake het opheffen 
van beperkingen op de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten; 
ook zij vormen een bijzondere uitdrukking van het beginsel van gelijke behande
ling.11 Dit beginsel is volgens het hof dan ook “een der grondprincipes van het 
gemeenschapsrecht”.12 De verhouding tussen de Verdragsbepalingen, die zien op 
gelijke behandeling naar nationaliteit, en het (veel) ruimere algemene beginsel van 

3 art. 2 eegVerdrag.
4 art. 8 eegVerdrag.
5 art. 7 eegVerdrag.
6 art. 3 sub f eegVerdrag.
7 art. 3 sub c eegVerdrag.
8 Deze fundamentele vrijheden zijn van belang voor de hier besproken overeenkomsten 

voor de uitvoering van werken; de overige fundamentele vrijheden worden daarom 
buiten beschouwing gelaten.

9 Zie Van Romburgh 2005, p. 13.
10 hvJ eg 8 oktober 1980, zaak 810/79 (Überschär), r.o. 16.
11 hvJ eg 5 december 1989, zaak c3/88 (Data processing), r.o. 8.
12 hvJ eg 19 oktober 1977, gevoegde zaken 117/76 en 16/77 (Ruckdeschel/Hauptzollamt 

HamburgSt. Annen), r.o. 7.
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gelijke behandeling zal hieronder nader worden besproken naar aanleiding van het 
Verdrag van amsterdam.13

3.1.2 Algemene programma’s (1961)

in het eegVerdrag was opgenomen dat de raad voor het einde van de eerste 
etappe van de overgangsperiode twee algemene programma’s moest opstellen, 
namelijk voor de opheffing van de binnen de Gemeenschap bestaande beperkin
gen van de vrijheid van vestiging14 en op het vrij verrichten van diensten.15 op 
18 december 1961 heeft de raad daartoe het algemeen Programma Diensten16 en 
het algemeen Programma Vestiging17 vastgesteld. in die algemene programma’s 
worden het nondiscrim inatiebeginsel en de verdragsbepalingen inzake de vrij
heid van vestiging en het vrij verrichten van diensten uitgewerkt tot op het niveau 
van concrete opdrachtverstrekking.

op grond van deze programma’s moesten bepaalde beperkingen op het vrij ver
richten van diensten en van de vrijheid van vestiging binnen een vastgesteld tijd
schema worden opgeheven.18,19 De programma’s noemen als een dergelijke beper

13 Zie paragraaf 3.1.6.
14 art. 54 eegVerdrag.
15 art. 63 eegVerdrag.
16 algemeen Programma Diensten, PbEG 15 januari 1962, p. 32.
17 algemeen Programma Vestiging, PbEG 15 januari 1962, p. 36.
18 overigens vallen werkzaamheden in loondienst niet onder de algemene Programma’s, 

zo blijkt uit titel iii van beide Programma’s. De algemene Programma’s noemen verder 
een aantal uitzonderingsgevallen op grond van het eegVerdrag, waarin de betreffende 
beperkingen niet behoeven te worden opgeheven. het betreft onder meer werkzaamhe
den die worden uitgevoerd ter uitoefening van het openbaar gezag in een lidstaat.

19 het algemeen Programma Vestiging kent de volgende systematiek. op grond van het 
tijdschema (titel V) dienen de beperkingen ten aanzien van de in Bijlage i vermelde 
werkzaamheden in beginsel te worden opgeheven vóór het einde van het tweede jaar 
van de tweede etappe van de overgangsperiode. hierop is ten eerste een uitzondering 
gemaakt voor de toewijzing van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 
door de Staat, zijn territoriale lichamen en andere nader te bepalen publiekrechtelijke 
lichamen. indien deze een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken toewijzen 
aan een onderdaan of vennootschap uit een andere lidstaat door tussenkomst van hun 
agentschap of filiaal dat is gevestigd in de lidstaat van de overheid die de opdracht 
toewijst, kan deze overheid de toewijzing opschorten conform het quotasysteem uit 
het algemeen Programma voor het vrij verrichten van diensten. Deze uitzondering 
kwam (nog) niet voor in het commissievoorstel voor het algemeen Programma, zie 
commissievoorstel d.d. 22 maart 1960, “Programma general pour la suppression des 
restrictions a la liberté d’etablissement”, document iii/c/754/60 – f. evenals bij het 
algemeen Programma voor het vrij verrichten van diensten, vindt deze uitzondering 
haar rechtvaardiging in het bijzondere karakter en de speciale eisen van deze sector, 
alsmede in het doel om een geleidelijke en evenwichtige opheffing van de beperkingen 
te waarborgen, vergezeld van de gewenste maatregelen inzake coördinatie van de pro
cedures. De tweede uitzondering betreft de toewijzing van overheidsopdrachten voor 
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king onder meer ieder verbod of belemmering van werkzaamheden anders dan 
in loondienst, bestaande uit discriminatie naar nationaliteit. Dit is het geval bij 
bepalingen en handelswijzen die alleen voor ‘vreemdelingen’ de bevoegdheid om 
de rechten die gewoonlijk aan het verrichten van diensten of van een werkzaam
heid zijn verbonden, uitsluiten, beperken, of aan voorwaarden onderwerpen. 

meer in het bijzonder moet op grond van de algemene programma’s een einde ko
men aan discriminatie naar nationaliteit voor zover het de bevoegdheid betreft om:
  aannemings en huurovereenkomsten te sluiten, alsook om alle rechten van die 

overeenkomsten te genieten;
  in te schrijven voor opdrachten van de Staat of andere publiekrechtelijke licha

men of als (onder)contractant deel te nemen aan de uitvoering daarvan;
  concessies of vergunningen verleend door de Staat of andere publiekrechte

lijke lichamen te verkrijgen.

met andere woorden, naar nationaliteit discriminerende maatregelen bij opdracht
verstrekking moesten worden opgeheven.

3.1.3 Liberalisatierichtlijn Werken (71/304/EEG)

ter uitvoering van de algemene programma’s voorzag het eegVerdrag in de vast
stelling van richtlijnen.20 Dit resulteerde in een aantal liberalisatierichtlijnen in de 
jaren zestig van de vorige eeuw,21 met als slotstuk de Liberalisatierichtlijn werken 

de uitvoering van werken aan de betreffende agentschappen of filialen door een ander 
publiekrechtelijk lichaam dan die op 31 december 1963 zijn begrepen onder de hierbo
ven genoemde “nader te bepalen publiekrechtelijke lichamen”. in die gevallen moeten 
de beperkingen eerst vóór het einde van de overgangsperiode worden opgeheven.

20 art. 54 lid 2 en art. 63 lid 2 eegVerdrag.
21 op 7 juli 1964 stelde de raad de drie eerste zogenoemde liberalisatierichtlijnen 

vast, te weten richtlijnen 64/427/eeg, 64/428/eeg en 64/429/eeg, PbEG 1964, 
resp. p. 1863, 1871 en 1880. twee van deze richtlijnen (64/427/eeg en 64/429/eeg) 
betreffen werkzaamheden van de be en verwerkende nijverheid (klassen 23 t/m 40 
van de ISIC). Zij bevatten echter geen relevante bepalingen ten aanzien van de defini
tie van overheidsopdrachten voor werken of het toepassingsgebied ten aanzien van de 
genoemde werkzaamheden. Richtlijn 64/429/EEG geeft uitvoering aan de opheffing 
van de beperkingen zoals genoemd in de algemene Programma’s. De lidstaten dienen 
ten behoeve van de in titel i van de algemene Programma’s genoemde begunstigden 
(natuurlijke personen en vennootschappen) alle beperkingen zoals genoemd in titel 
iii van de algemene Programma’s, op te heffen voor zover het beperkingen betreft 
van de toegang van de in de richtlijn bedoelde werkzaamheden uit de klassen 23 tot 
en met 40 van de nice. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in klassen 23 t/m 40 
van bijlage I van het Algemeen Programma voor de vrijheid van vestiging. Zij komen 
overeen met de werkzaamheden genoemd in klassen 23 t/m 40 van de nice. uit het 
voorstel blijkt dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen industriële en ambachte
lijke bedrijven. in de richtlijn worden bepaalde werkzaamheden uitgezonderd van 
het toepassingsgebied (vervaardiging van geneesmiddelen, farmaceutische producten 
en bepaalde transportmiddelen, alsmede onderzoek van het gezichtsvermogen door 
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(richtlijn 71/304/eeg).22 in die laatste richtlijn is opgenomen dat de lidstaten de 
in de algemene Programma’s genoemde beperkingen dienen op te heffen “ten 
aanzien van de toegang tot, de gunning van de uitvoering van of de deelneming 
aan de uitvoering van opdrachten voor de uitvoering van werken voor rekening 
van de Staat, de territoriale lichamen en de publiekrechtelijke rechtspersonen”. 
Daaraan is toegevoegd dat de richtlijn van toepassing is op anders dan in loon
dienst verrichte werkzaamheden die zijn vermeld in bijlage i van het algemeen 
Programma Vestiging, klasse 40 iSic (te weten: bouwnijverheid en openbare wer
ken). De Liberalisatierichtlijn werken vormt daarmee een verdere concretisering 
van het verbod op discriminatie naar nationaliteit en de fundamentele vrijheden 
voor vestiging en diensten in het kader van opdrachtverstrekking. 

Deze richtlijn bevatte geen expliciete bepaling (meer)23 met betrekking tot zoge
noemde concessieovereenkomsten, die in de volgende paragraaf zullen worden 

opticiens), zie art. 3. De derde richtlijn (64/428/eeg) betreft werkzaamheden op het 
gebied van de winning van delfstoffen. 

22 op 17 december 1969 heeft de raad een liberalisatierichtlijn aangenomen voor over
heidsopdrachten voor leveringen (richtlijn 70/32/eeg, PbEG 1970, L13/1). als 
leveringen in de zin van deze richtlijn worden ook beschouwd leveringen die zijn 
bestemd voor de uitvoering of voltooiing van werken, ongeacht of zij al dan niet 
een  integrerend deel uitmaken van een openbare aanbesteding van werken. op grond 
van deze richtlijn dienen beperkingen te worden opgeheven die zijn vastgelegd in 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of voortvloeien uit administratieve han
delswijzen en die betrekking hebben op leveringen. het betreft bepalingen die discri
minerend zijn jegens leveringen uit andere lidstaten. in art. 4 van deze richtlijn wordt 
– kort gezegd – bepaald dat lidstaten de nodige maatregelen dienen te treffen “opdat 
de maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen, voortvloeiende uit 
de bepalingen zoals genoemd in artikel 3 zijn opgeheven”.

23 in het oorspronkelijke commissievoorstel voor (uiteindelijk) de Liberalisatierichtlijn 
werken was in de overwegingen opgenomen dat openbare werken niet alleen in 
eigen beheer en door middel van overheidsopdrachten, maar ook door middel van 
concessies kunnen worden uitgevoerd; zie eerste overweging commissievoorstel, 
com(1964) 57 def. en Van garsse 2007, p. 618 e.v. De richtlijn moest derhalve ook 
betrekking hebben op de ‘concessies van openbare werken’, die een aanzienlijk ge
deelte van deze werken omvatten. Zou dat niet het geval zijn, dan zou “de draagwijdte 
van de richtlijn (…) ten zeerste (…) worden beperkt”. Deze overwegingen waren 
uitgewerkt in de bepaling dat de opheffing van bepaalde beperkingen geschiedt ten 
behoeve van onder meer aannemers die handelen als contractant, cocontractant, of 
concessiehouder. uit de toelichting, p. 19, blijkt dat de commissie dit noodzakelijk 
achtte omdat de lidstaten steeds meer geneigd zijn een aanzienlijk gedeelte van de 
openbare werken door middel van concessies te doen uitvoeren. met deze bepaling 
werd volgens de commissie uitvoering gegeven aan een bijzonder punt van titel iii 
van de algemene Programma’s (zie hierboven). Daarnaast was opgenomen dat – voor 
wat betreft het in de richtlijn opgenomen quotumsysteem – als overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken werden beschouwd: “de concessies die zijn verleend 
aan privaatrechtelijke personen voor de uitvoering van de in artikel 2, b, bedoelde 
werken, alsmede de contracten die zijn gesloten tussen deze concessiehouders en de 
aannemers.” het economisch en Sociaal comité heeft vervolgens een uitbreiding van 
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besproken. niettemin moet worden aangenomen dat de richtlijn niet alleen betrek
king had op bovengenoemde opdrachten voor rekening van de overheid, maar 
ook op overeenkomsten waarbij de wederpartij van de overheid is belast met de 
uitvoering of de exploitatie van werken tegen verlening van bijzondere of exclu
sieve rechten. op grond van artikel 3 lid 1 sub a moeten namelijk in het bijzonder 
beperkingen daaraan worden opgeheven.24

3.1.4 Richtlijn Werken (71/305/EEG)

het opheffen van de discriminatie naar nationaliteit bij opdrachtverstrekking was 
echter niet het eindpunt. in aanvulling op deze negatieve verplichtingen ter uitwer
king van het beginsel van gelijke behandeling (dat wil zeggen: verplichtingen om 
niet te discrimineren naar nationaliteit), bood het eegVerdrag ook een grondslag 
voor positieve verplichtingen met dat doel (dat wil zeggen: verplichtingen om ge
lijke kansen te bieden). in het Verdrag was namelijk de mogelijkheid voor de raad 
opgenomen om richtlijnen vast te stellen inzake de coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot de toegang 
van werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan.25 het 
doel daarvan was om de toegang tot die werkzaamheden en de uitoefening daar
van te vergemakkelijken voor ondernemers binnen de gemeenschap. met andere 
woorden, de vast te stellen richtlijnen dienden bij te dragen aan de verwezenlijking 
van het vrije verkeer van vestiging en diensten en, uiteindelijk, aan de gelijke 
behandeling naar nationaliteit. het hof heeft later ook bevestigd dat de basis van 
de aanbestedingsrichtlijnen die op grond hiervan zijn vastgesteld, wordt gevormd 
door het beginsel van gelijke behandeling.26

deze bepaling voorgesteld, waarmee deze bepaling op alle concessies van toepassing 
werd verklaard. Daarmee werden ook concessies die aan publiekrechtelijke rechtsper
sonen worden verleend aangemerkt als overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werken; zie het advies van 9 december 1964, PbEG 1965, p. 150. na kritiek van het 
europees Parlement op het quotumsysteem als zodanig, wordt onder meer deze bepa
ling geschrapt; zie PbEG 1965, p. 883.

24 Zie ook overweging 2 bij de Liberalisatierichtlijn Werken: “Overwegende dat de op
drachten voor de uitvoering van werken van klasse 40 van de c.i.t.i. kunnen worden 
gegund of uitgevoerd door organen waaraan concessies zijn verleend door de Staat, de 
territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen; dat de richtlijn zich 
derhalve ook moet uitstrekken tot deze opdrachten, die een aanzienlijk volume uit te 
voeren werken vertegenwoordigen; dat de draagwijdte van de richtlijn anders sterk 
zou worden beperkt;”.

25 art. 57 lid 2 en art. 66 eegVerdrag.
26 hvJ eg 12 december 2002, zaak c470/99 (Universale Bau), r.o. 91. Bevestigd in 

onder meer hvJ eg 12 november 2009, zaak c199/07 (Commissie/Griekenland), r.o. 
37. Zie ook HvJ EG 3 maart 2005, gevoegde zaken C-21/03 en C-34/03 (Fabricom), 
r.o. 26: “in dit verband zij eraan herinnerd dat de eerbiediging van het gelijkheids
beginsel de hoofddoelstelling is van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, die 
er met name op gericht zijn de ontwikkeling van een daadwerkelijke mededinging 
op de betrokken gebieden te bevorderen, en die gunningcriteria vaststellen die deze 
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De raad kon aldus richtlijnen vaststellen inzake de coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. op grond van de algemene pro
gramma’s diende daartoe telkens te worden nagegaan of de opheffing van de be
perkingen van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten moest 
worden voorafgegaan door, vergezeld van, of gevolgd door deze coördinatie.27 
De raad heeft daarbij verklaard dat de coördinatie dient te geschieden op grond 
van bepaalde beginselen, waaronder voldoende bekendmaking van de opdrach
ten en het opstellen van objectieve deelnemingscriteria.28 Voldoende bekendma
king moest volgens de raad leiden tot een daadwerkelijke mededinging tussen 
de ondernemingen uit de verschillende lidstaten.29 hieruit blijkt dat de doelstel
ling van de coördinatie niet alleen was de gelijke behandeling naar nationaliteit 
(conform het publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel), maar eveneens het waarbor
gen van gelijke concurrentiekansen op de markt (conform het privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel).30

mededinging moeten waarborgen (…).” Zie in die zin ook overweging 2 bij de 
aanbestedingsrichtlijn (richtlijn 2004/18/eg), waaruit volgt dat de in die richtlijn 
opgenomen regels zijn opgesteld op basis van beginselen zoals gelijke behandeling 
en transparantie, om ervoor te zorgen dat zij effect sorteren en om daadwerkelijke 
mededinging op het gebied van overheidsopdrachten te garanderen.

27 titel V algemeen Programma Vestiging en titel Vi algemeen Programma Diensten.
28 Zo blijkt uit de considerans bij de Richtlijn Werken. De overige beginselen zijn het 

verbod van technische specificaties met een discriminerende werking en het instellen 
van een procedure waardoor op de inachtneming van deze beginselen gemeenschap
pelijk toezicht kan worden uitgeoefend.

29 Dit blijkt uit de toelichting op het commissievoorstel, com(64) 233 def., p. 14. in de 
definitieve richtlijn is dit ook expliciet in de considerans opgenomen, hoewel dat nog 
niet het geval was in het gewijzigd commissievoorstel, com(66) 59 def.

30 Zie paragraaf 1.2.1 over deze dimensies van het gelijkheidsbeginsel. Het Hof heeft 
deze dubbele doelstelling later ook bevestigd; zie hvJ eg 16 december 2008, zaak 
c213/07 (Michaniki), r.o. 39: “deze coördinatie [strekt] tot de gelijktijdige verwe
zenlijking van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten op 
het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken alsmede tot de 
ontwikkeling van een daadwerkelijke mededinging ter zake op gemeenschapsniveau, 
door te bevorderen dat de aannemers van de lidstaten zo veel mogelijk hun belangstel
ling tonen”. De relatie tussen de bekendmaking en de mededinging komt ook terug in 
het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, waarin in de considerans het vol
gende is opgenomen: “gelet op de concurrentieschade dienen onderhandelingsproce
dures zonder voorafgaande bekendmaking alleen in zeer uitzonderlijke omstandighe
den te worden gebruikt.”; zie Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement 
en de raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde 
versie/compromistekst van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 12878/12, 24 juli 2012, overweging 18. Soms worden ook 
andere doelstellingen genoemd, zoals het bereiken van meer value for money en het 
bestrijden van corruptie. Deze aspecten moeten echter worden gezien als ‘positieve 
bijeffecten’ en niet zo zeer als doelstellingen op zich; zie hierover risvig hansen 
2012b, p. 54 en de daar aangehaalde literatuur.
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De commissie heeft de door de raad genoemde beginselen vervolgens uitgewerkt 
in haar voorstel voor de eerste coördinatierichtlijn voor overheidsopdrachten voor 
de uitvoering van werken van 23 juli 1964.31 Deze coördinatie was volgens de 
commissie noodzakelijk voor de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging 
en het vrij verrichten van diensten voor opdrachten voor de uitvoering van wer
ken in de lidstaten voor rekening van de overheid en bepaalde publiekrechtelijke 
lichamen.32 het hof heeft hier later aan toegevoegd dat op deze manier de aanbe
stedingsregels beogen de belangen te beschermen “van in een lidstaat gevestigde 
marktdeelnemers die goederen of diensten aan in een andere lidstaat gevestigde 
aanbestedende diensten wensen aan te bieden” en deze regels dientengevolge ertoe 
strekken om “het risico uit te sluiten dat de aanbestedende diensten bij het plaatsen 
van opdrachten de voorkeur geven aan nationale inschrijvers of gegadigden”.33 

Dit voorstel heeft uiteindelijk geresulteerd in de eerste aanbestedingsrichtlijn, de 
richtlijn werken (richtlijn 71/305/eeg) van 26 juli 1971.34 Daarin is opgenomen 
dat zogenoemde aanbestedende diensten voor het plaatsen van overheidsopdrach
ten voor de uitvoering van werken hun nationale procedures toepassen, aangepast 
aan de bepalingen van de richtlijn. Aanbestedende diensten zijn gedefinieerd als 
“de Staat, zijn territoriale lichamen en de publiekrechtelijke rechtspersonen welke 
in bijlage i zijn opgesomd”. Verder is de richtlijn enkel van toepassing op over
heidsopdrachten voor de uitvoering van werken waarvan het geraamde bedrag ge
lijk is aan of meer bedraagt dan 1.000.000 rekeneenheden. in dat verband bevat de 
richtlijn een verbod op kunstmatige splitsing van aanbestedingen met het oog op 
een vermindering van de daarbij betrokken bedragen tot een bedrag dat beneden 
de drempel van de richtlijn ligt (het ‘splitsingsverbod’).35

Voor wat betreft de te doorlopen procedure voor het plaatsen van een overheids
opdracht voor werken, volgt uit de richtlijn werken dat aanbestedende diensten 
moeten kiezen voor een openbare of een nietopenbare procedure (dat wil zeggen: 
een aanbesteding met voorselectie), behoudens specifieke uitzonderingsgevallen. 

31 Voorstel voor een eerste richtlijn van de raad betreffende de coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, 
23 juli 1964, com(64) 233 def. op dat moment waren reeds de eerste liberalisatie
richtlijnen vastgesteld. Volgens de raad deden zich echter problemen voor ten aanzien 
van de coördinatie en erkenning bij werkzaamheden. De oplossing van die problemen 
vereiste een grondige voorbereiding, zodat de raad het niet mogelijk achtte om tege
lijk met de opheffing van de beperkingen, coördinatie of erkenning voor te schrijven. 
De coördinatie volgde aldus de liberalisatie. Zie hierover met name de overwegingen 
bij richtlijn 64/427/eeg.

32 eerste overweging commissievoorstel.
33 Zie HvJ EG 3 oktober 2000, zaak C-380/98 (University of Cambridge), r.o. 1617 en 

de daar aangehaalde jurisprudentie.
34 PbEG 1971, L185/5.
35 ingevoerd bij art. 3 lid 2 gewijzigd commissievoorstel van 4 maart 1966, com(66) 

59 def.: “een opdracht mag niet kunstmatig gesplitst worden bij de vaststelling van 
het toepasselijke grensbedrag.”
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als aanbestedende diensten een overheidsopdracht openbaar of nietopenbaar 
aanbesteden, moeten zij hun voornemen hiertoe te kennen geven in een aankondi
ging.36 Volgens de commissie is deze publiciteit een van de grondslagen van het in 
de richtlijn verwerkte systeem.37 De aankondigingen worden door de commissie 
gepubliceerd in het (supplement op het) Publicatieblad, zodat de aannemers in de 
gemeenschap in staat worden gesteld uit te maken of de voorgenomen opdrachten 
voor hen van belang zijn.38 De keuze voor de uiteindelijke wederpartij moeten 
de aanbestedende diensten maken op basis van vooraf vastgestelde selectie en 
gunningscriteria;39 zo worden de gelijke kansen van de potentiële wederpartijen 
gewaarborgd.

De richtlijn werken is evenwel niet van toepassing op concessieovereenkom
sten.40 Deze zijn omschreven als overeenkomsten soortgelijk aan overheidsop
drachten voor de uitvoering van werken, met uitzondering van het feit dat de te
genprestatie van de uit te voeren werken bestaat uit uitsluitend het recht het werk 
te exploiteren, dan wel uit dit recht, gepaard gaande met een prijs (zie over die 
definitie verder hoofdstuk 6). De Commissie achtte de coördinatie van conces
sieverlening zoals dat het geval is bij overheidsopdrachten niet mogelijk, gezien 
de aard van de verhouding tussen de concessieverlener en houder.41 gelijktijdig 
met het vaststellen van de richtlijn werken hebben de lidstaten echter een verkla
ring gepubliceerd waarin is opgenomen dat een concessieovereenkomst met een 
waarde boven de drempelwaarde niet mag worden gesloten zonder voorafgaande 
bekendmaking in het Publicatieblad.42 Deze bekendmaking moet de belangrijkste 
toewijzingscriteria vermelden alsook een termijn van ten minste 35 dagen stellen 
voor het indienen van de inschrijvingen. op grond van deze verklaring waren 

36 art. 12 richtlijn werken.
37 Zie de toelichting op het Commissievoorstel, COM(64) 233 def., p. 14.
38 considerans bij de richtlijn werken.
39 art. 20 jo. 23 en 29 richtlijn werken.
40 art. 3 lid 1 richtlijn werken.
41 De commissie lichtte dit als volgt toe: “het betreft hier een juridisch begrip dat vol

komen verschilt van de aanbesteding van overheidsopdrachten. De daarop betrekking 
hebbende regels vallen niet onder deze richtlijn. (…) Zonder twijfel zou een coördi
nering van de verschillende soorten van concessieverlening voor de uitvoering van 
openbare werken, zoals zij voor de aanbesteding van deze opdrachten geregeld is, de 
inachtneming van het beginsel van nondiscriminatie het beste waarborgen. hierbij 
zou men echter op zeer grote moeilijkheden stuiten. in de verhouding tussen hem die 
de concessie verleent en de concessiehouder vloeien deze moeilijkheden voort uit 
het feit dat het bij concessie uiteraard niet mogelijk is de concessionaris te kiezen op 
grond van regels die min of meer op mededinging zijn afgestemd.”

42 Verklaring van de Vertegenwoordigers van de regeringen der LidStaten, in het kader 
van de raad bijeen, inzake de procedures die moeten worden gevolgd met betrekking 
tot concessies voor de uitvoering van werken d.d. 26 juli 1971, PbEG 1971, c82/13. 
De verklaring is later gecodificeerd in Richtlijn 72/277/EEG, PbEG 1972 L176/12. 
in deze richtlijn wordt voor het begrip concessie volstaan met een verwijzing naar 
voornoemde verklaring.
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aanbestedende diensten derhalve alsnog verplicht om ook bij concessieovereen
komsten voor werken gelijke kansen te bieden aan potentiële wederpartijen.

3.1.5 Voltooiing van de interne markt (1985-1992)

na de richtlijn werken heeft het wetgevingsproces enige tijd stilgelegen.43 De 
verwezenlijking van het vrije verkeer in de interne markt en daarmee het bie
den van gelijke kansen lieten echter te wensen over. Zo bevatten stukken van de 
commissie uit begin jaren tachtig de volgende passages:

 “De ‘kosten van een noneuropa’ vormen een rechtstreekse, ernstige bedreiging 
voor essentiële bestanddelen van het industriële potentieel in de gemeenschap.”44 

“het raadgevend comité inzake overheidsopdrachten heeft zich na lang beraad 
uitgesproken over een aantal aspekten van de richtlijnen, zoals de interpretatie 
van de bedoeling van de uitsluiting van bepaalde sectoren, leasing enzovoort. 
Blijkbaar was dit overleg zo slopend dat de aanbevelingen wel door het comité 
unaniem worden goedgekeurd maar toch slechts zelden door de lidstaten werden 
toegepast.”45

“[na 1977] ging het elan verloren, ten dele vanwege de recessie, en ten dele door 
een gebrek aan vertrouwen en visie.”46

onderzoek naar de toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen in diezelfde  periode 
wees uit dat “de letter noch de geest van de richtlijnen zijn nageleefd”.47 De uitge
sloten sectoren werden zeer ruim uitgelegd, projecten werden doelbewust gesplitst 
om de richtlijnen te ontduiken en grove fouten werden begaan bij de toepassing 
van de procedures uit de richtlijnen.48

43 richtlijn 71/305/eeg is nog gewijzigd bij richtlijn 78/669/eeg van 2 augustus 1978 
(PbEG 1978, L225/41). het betreft enkel een wijziging van de omrekening van de 
europese rekeneenheden in nationale valuta’s (voor de drempelwaarden).

44 com(84) 717 def., p. 4. De ‘kosten van een noneuropa’ zijn later op verzoek van 
de commissie ook uitgerekend, zie wS atkins management consultants in asso
ciation with eurequip Saroland Berger & Partnereurequip italia, The “costs of 
non Europe” in publicsector procurement, Bureau voor officiële publicaties van de 
europese gemeenschappen, 1988.

45 idem, p. 19.
46 europese commissie, witboek ‘De voltooiing van de interne markt’, 14 juni 1985, 

com(85) 310 def., p. 4 (witboek 1985).
47 mededeling van de commissie aan de raad, overheidsopdrachten in de gemeenschap, 

10 februari 1987, com(86) 375 def. (mededeling 1987), p. 4.
48 ook werd de uitzonderingsprocedure van de onderhandse gunning misbruikt: bij de 

uitvoering van werken werd ongeveer een kwart van de opdrachten geplaatst door 
middel van deze procedure. in de visie van de commissie is dat percentage veel te 
hoog voor een uitzonderingsprocedure. 
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in 1985 nam de commissie echter een verandering waar in de stemming en viel er 
volgens haar een hernieuwde inzet te bespeuren.49 De commissie voegde daaraan 
toe:

“of wij gaan, resoluut en vastberaden, verder, of wij zinken weg in middel
matigheid.”50

eind jaren tachtig kwam daadwerkelijk een einde aan deze stilstand. nieuwe wet
gevingsinitiatieven en andere publicaties van de commissie zagen het licht na 
een aansporing daartoe door de raad.51 het resultaat was een versterking van de 
verplichting voor overheden om bij opdrachtverstrekking gelijke kansen te bieden. 
Deze ontwikkeling begon met het witboek uit 1985.

3.1.5.1 Witboek (1985)

op 29 en 30 maart 1985 kwam de raad bijeen in Brussel. tijdens deze bijeen
komst benadrukte de raad het belang van de totstandkoming van de interne markt 
in 1992 teneinde een gunstiger klimaat te creëren voor de stimulering van onder
nemingsgeest, mededinging en handel.52 Deze doelstelling moest – onder meer – 
gehaald worden door het openen van de markt voor overheidsopdrachten.53 De 
raad nodigde de commissie uit een gedetailleerd programma met een nauwkeurig 
tijdschema op te stellen voor zijn volgende bijeenkomst te milaan. De commissie 
gaf hieraan gehoor en zond de raad op 14 juni 1985 haar witboek inzake de vol
tooiing van de interne markt.54 in de visie van de commissie, zoals neergelegd in 
het witboek, waren de verdeelde (nationale) markten voor overheidsopdrachten 
een van de meest in het oog springende belemmeringen voor de totstandkoming 
van een daadwerkelijke interne markt.55 De richtlijnen inzake overheidsopdrach
ten werden te beperkt toegepast. Volgens de commissie was de tijd van praten 

49 witboek 1985, resp. p. 4 en 5.
50 witboek 1985, p. 55.
51 Zie over de algemene ontwikkeling van de interne markt in deze periode Craig & De 

Búrca 2011, p. 10 e.v.
52 conclusions of the Presidency, european council in Brussels, 29 and 30 march 1985, 

opgenomen in: Bulletin of the european Parliament no. 6/addendum, 15 april 1985. 
Zie ook Witboek 1985, p. 3.

53 conclusions of the Presidency, european council in Brussels, 29 and 30 march 1985, 
p. 4.

54 witboek 1985, p. 4 resp. 5.
55 witboek 1985, p. 23. De materiële barrières en andere hindernissen in het intersta

telijke verkeer bevestigen volgens de commissie de kosten en de nadelen van een 
verdeelde markt: zij dienen derhalve te worden opgeheven. De opheffing van de 
technische belemmeringen (waaronder de markt voor overheidsopdrachten) zal de 
gemeenschap in staat stellen de grote markt de economische en industriële dimensie 
te verschaffen waardoor bedrijven schaalvoordelen kunnen bereiken en hun concur
rentiepositie kunnen verbeteren. De voltooiing van de interne markt zou een onmis
bare basis vormen voor een grotere welvaart van de Gemeenschap als geheel. Zie 
witboek 1985, respectievelijk p. 6 en 8.
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voorbij en moesten daden worden gesteld.56 De richtlijnen zouden de transparantie 
moeten vergroten, onder meer door uitgebreidere publicatie van het voornemen 
om opdrachten te gunnen en herziening van de drempelwaarden.57 De raad ver
zocht vervolgens tijdens zijn zitting in milaan de commissie haar wetgevings
voorstellen spoedig in te dienen.58

3.1.5.2 Europese Akte (1986)

in 1986 werd de europese akte aangenomen, waarmee het eegVerdrag voor het 
eerst aanzienlijk werd gewijzigd.59 Zo werd het volgende artikel over de interne 
markt toegevoegd aan het verdrag:

“De gemeenschap stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn de interne 
markt geleidelijk tot stand te brengen in de loop van een periode die eindigt 
op 31 december 1992 (…). De interne markt omvat een ruimte zonder binnen
grenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is 
gewaarborgd volgens de bepalingen van dit Verdrag.”

Deze bepaling benadrukt het belang van de interne markt alsook het belang van de 
fundamentele vrijheden voor die interne markt.

3.1.5.3 Mededeling (1987)

in 1987 publiceerde de commissie een mededeling over overheidsopdrachten in de 
gemeenschap. Daarin stelde de commissie een actieprogramma voor. onderdeel 
van dit programma was een grondige herziening van de richtlijn werken. een 
van de maatregelen die de commissie in dat kader overwoog was “een verbe
tering van de middelen om alle bedrijven in de gemeenschap gelijke kansen te 
waarborgen”.60 Deze verbetering zou onder meer dienen te geschieden door mid
del van “aanpassing van de richtlijn aan nieuwe types van overeenkomsten voor 
de toewijzing van een opdracht (projectontwikkelingsovereenkomsten, directie
overeenkomsten, enz.)”.

56 witboek 1985, p. 5.
57 witboek 1985, p. 24. ook de markt voor overheidsopdrachten in de dienstensector 

dient te worden opengesteld. Bestaande beperkingen dienen te worden opgeheven, 
“zodat de toegang tot uit overheidsmiddelen gefinancierde dienstencontracten zoals 
die welke verband houden met de bouwnijverheid, ook voor leveranciers uit andere 
LidStaten worden opengesteld” (witboek 1985, p. 24).

58 conclusions of the Presidency, european council in milan, 28 and 29 June 1985, 
opgenomen in: Bulletin of the european Parliament, special edition, 8 July 1985. ook 
werd op deze bijeenkomst voorgesteld een intergouvernementele conferentie bijeen 
te roepen, ten aanzien van de uitbreiding en hervorming van het eegverdrag. Deze 
conferentie leidde tot ondertekening van de europese akte op 17 februari 1986 te 
Luxemburg en 28 februari 1986 te Den haag.

59 PbEG 1987, L169/1.
60 mededeling 1987, p. 7.
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3.1.5.4 Wijzigingsrichtlijn Werken (89/440/EEG)

De beoogde wijziging van de richtlijn werken om meer gelijke kansen te 
bieden aan potentiële wederpartijen binnen de gemeenschap, kwam met de 
wijzigingsrichtlijn werken (richtlijn 89/440/eeg) van 18 juli 1989. ten opzichte 
van de Richtlijn Werken is daarin de definitie van een overheidsopdracht voor de 
uitvoering van werken aanzienlijk verruimd, volgens de considerans met name 
om daarbij rekening te houden met de nieuwe vormen van overeenkomsten voor 
de gunning van opdrachten (zie over deze definitie verder hoofdstuk 5). Ook is in 
de plaats van de lijst van publiekrechtelijke rechtspersonen die moeten worden 
aangemerkt als aanbestedende diensten, een aantal criteria opgenomen voor zoge
noemde publiekrechtelijke instellingen die kwalificeren als aanbestedende dienst. 
De systematiek is verder ongewijzigd gebleven; aanbestedende diensten moeten 
overheidsopdrachten voor werken boven de drempelwaarde aanbesteden en hun 
voornemen daartoe publiceren in het Publicatieblad.

hoewel de commissie dat oorspronkelijk niet van plan was,61 zijn in de 
wijzigingsrichtlijn werken uiteindelijk ook regels opgenomen voor de aanbeste
ding van concessieovereenkomsten voor werken waarvan de geraamde waarde de 
drempelwaarde overschrijdt. Zoals reeds het geval was op basis van de verklaring 
uit 1971, was het vooraf publiceren van een aankondiging verplicht, maar golden 
voor de aanbesteding van concessieovereenkomsten verder minder regels.62

het toepassingsbereik van de richtlijn werken werd door deze wijzigingen dus 
ruimer. Dit leidde ertoe dat in meer gevallen duidelijk werd dat daarbij sprake 
was van opdrachtverstrekking waarvoor de overheid gelijke kansen moest bieden 
door een aanbestedingsprocedure te doorlopen. na deze verruiming lag het wetge
vingsproces wederom geruime tijd stil. in 1993 is nog wel de consolidatierichtlijn 
werken vastgesteld, maar deze richtlijn bestaat slechts uit een consolidatie van de 
richtlijn werken zoals gewijzigd door de wijzigingsrichtlijn werken. met andere 
woorden, inhoudelijk is niets veranderd.

3.1.6 Verdrag van Amsterdam (1997)

nadat in 1992 bij het Verdrag van maastricht het eegVerdrag was gewijzigd 
in het egVerdrag, werd in 1997 bij het Verdrag van amsterdam de tekst van de 
bepalingen inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten 
gewijzigd.63 Deze wijziging betrof in feite enkel een ‘update’ aangezien de over
gangsperiode inmiddels ruimschoots was geëindigd (namelijk al per 31 december 

61 Zie het Commissievoorstel, COM(86) 679 def. Hetzelfde gold voor het Economisch 
en Sociaal comité; zie PbEG 1965, p. 929.

62 art. 1 ter jo. art. 12 lid 3 richtlijn werken zoals gewijzigd door de wijzigingsrichtlijn 
werken.

63 Verdrag van amsterdam, PbEG 1997, c340/1.
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1969).64 als gevolg daarvan was geen sprake meer van het geleidelijk opheffen 
van beperkingen op de betreffende fundamentele vrijheden, maar werden deze 
beperkingen verboden. Voor beperkingen op de vrijheid van vestiging werd dit 
verbod opgenomen in artikel 43 eg, voor het vrij verrichten van diensten in artikel 
49 eg.

Zoals hierboven aangegeven, zag het Hof de bepalingen uit het EEG-Verdrag in
zake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten als bijzondere 
uitdrukking van het algemene beginsel van gelijke behandeling. Dit geldt ook de 
opvolgers daarvan, artikelen 43 en 49 eg.65 Deze bepalingen verbieden in be
ginsel iedere directe en indirecte discriminatie naar nationaliteit van personen en 
ondernemingen uit andere lidstaten alsook nietdiscriminerende maatregelen “die 
de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kun
nen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken”.66 Zij zien daarmee enkel 
op gelijke behandeling naar nationaliteit67 van personen en ondernemingen uit 
andere lidstaten en niet op allerlei andere aspecten van het algemene beginsel 
van gelijke behandeling (zoals bijvoorbeeld gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen).68 Deze gelijke behandeling naar nationaliteit is evenwel nadrukkelijk 
niet beperkt tot een verbod op directe discriminatie, oftewel tot het formele pu
bliekrechtelijke gelijkheidsbeginsel zoals beschreven in paragraaf 1.2.1. Door de 
uitbreiding tot indirecte discriminatie en anderszins belemmerende maatregelen, 
heeft het hof duidelijk gemaakt dat deze vrijverkeerbepalingen – voor wat betreft 
onderscheid naar nationaliteit – tevens een materiële gelijke behandeling door de 
overheid beogen (conform het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel).69

64 Zie ook het toelichtend rapport, PbEG 1997, c353/1. De betreffende verdragsbepa
lingen hadden na afloop van de overgangsperiode reeds rechtstreekse werking gekre
gen; zie Van romburgh 2005, p. 13.

65 hvJ eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 (Parking Brixen), r.o. 48: “Volgens de recht
spraak van het hof zijn de artikelen 43 eg en 49 eg een bijzondere uitdrukking van 
het beginsel van gelijke behandeling (…).”

66 Zie Barnard 2010, p. 20, 300-301 en 377-380 en bijvoorbeeld HvJ EG 30 november 
1995, zaak c55/94 (Gebhard), r.o. 37. anders dan bij discriminatie, waarbij de on
gelijke behandeling tussen binnen en buitenlandse personen/ondernemingen centraal 
staat, is voor dergelijke beperkingen enkel het perspectief van de buitenlandse per
soon/onderneming relevant: ook een op zichzelf nietdiscriminerende beperking van 
zijn toegang tot de markt valt onder de verbodsbepalingen.

67 Zie in dat verband ook HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-412/04 (Commissie/Italië), r.o. 
106: “De artikelen 43 eg en 49 eg leggen overigens geen algemene verplichting tot 
gelijke behandeling op, maar een verbod van discriminatie op grond van nationaliteit 
(…).”

68 Zie over de vele functies en betekenissen van het (algemene) gelijkheidsbeginsel in 
het europese recht: tridimas 2009, p. 60 e.v.

69 Zie ook Prechal 2004. Zie meer in het algemeen ook Loenen 1998, p. 48; zij wijst 
erop dat de focus op het effect van een bepaalde behandeling het concept van indirecte 
discriminatie in de lijn van een meer materiële benadering van het gelijkheidsbeginsel 
plaatst.
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in aanvulling hierop heeft het hof later aangegeven dat artikelen 43 en 49 eg, 
het beginsel van gelijke behandeling, het verbod van discriminatie op grond van 
nationaliteit en de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting niet alleen het 
vrij verrichten van diensten nastreven, maar ook het “openstellen van de markt 
in de lidstaten voor een onvervalste mededinging”.70 hieruit volgt dat beide vrij
verkeerbepalingen een uitdrukking vormen van zowel het hierboven genoemde 
materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel (voor wat betreft gelijkheid naar 
nationaliteit) als het materiële privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel, dat een ge
lijkheid van concurrentiekansen op de markt nastreeft.71 Deze ‘dubbele grondslag’ 
sluit ook aan bij de grondvesten van de europese gemeenschap zoals die in 1957 
in het eegVerdrag zijn vastgelegd; in het Verdrag worden het verwijderen van 
hinderpalen tussen de lidstaten (conform het publiekrechtelijke gelijkheidsbegin
sel) en het waarborgen van eerlijke mededinging (conform het privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel) beide als activiteit van de gemeenschap genoemd.72

artikelen 43 en 49 eg vormen aldus onder meer een directe uitwerking van het 
verbod op discriminatie naar nationaliteit uit artikel 12 eg en een indirecte uit
werking van (een aspect van) het aan dat verbod ten grondslag liggende algemene 
beginsel van gelijke behandeling.73 Door deze specifieke uitwerking van het alge
mene discriminatieverbod van artikel 12 EG in verschillende specifieke verdrags
bepalingen, zoals artikelen 43 en 49 eg, heeft artikel 12 eg enkel nog zelfstandi
ge betekenis in gevallen waarvoor het Verdrag geen specifiek discriminatieverbod 
bevat.74 De getrapte uitwerking van het beginsel van gelijke behandeling in het 
algemene discriminatieverbod en vervolgens in de specifieke discriminatieverbo
den van artikelen 43 en 49 eg, betekent overigens niet dat het een prevaleert 
boven het ander. De beginselen van het europese recht, zoals het beginsel van 
gelijke behandeling, staan op gelijke hoogte met de bepalingen uit het Verdrag zelf 
en dienen met name ter interpretatie van die bepalingen.75 Daarmee vormen deze 

70 hvJ eu 13 april 2010, zaak c91/08 (Wall), r.o. 48.
71 Zie daarover paragraaf 1.2.1.
72 Zie paragraaf 3.1.1.
73 Zie ook het Wallarrest, waarin het hof overwoog dat beide verbodsbepalingen “bij

zondere toepassingen vormen van het algemene verbod van discriminatie op grond 
van nationaliteit, dat is neergelegd in artikel 12 eg”; hvJ eu 13 april 2010, zaak 
c91/08 (Wall), r.o. 32. Zie verder Tridimas 2009, p. 119.

74 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 17 mei 1994, zaak C-18/93 (Corsica Ferries II), r.o. 19. het 
algemene discriminatieverbod kan aldus enkel toepassing vinden als het maatregelen 
betreft die niet binnen de reikwijdte van de bijzondere verboden vallen, zoals het ver
bod op beperking van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van het vrij verrichten 
van diensten. een voorbeeld daarvan is grensoverschrijdend studeren, dat als zodanig 
niet kan worden aangemerkt als uitoefening van één van de verkeervrijheden; zie 
verder Kapteyn & VerLoren van themaat 2003, p. 132 e.v.

75 Tridimas 2009, p. 51. Anders: Craig & De Búrca 2011, p. 109. Zij menen dat de be
ginselen in rangorde onder de Verdragen staan, maar boven alle andere wetgeving en 
handelingen.
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beginselen bij uitstek een belichaming van de waarborgfunctie van het recht, zoals 
die in paragraaf 1.2.1 aan orde kwam.76

3.1.7 Aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG)

in de tweede helft van de jaren negentig is de commissie begonnen met een 
herziening van het Europese aanbestedingsbeleid. Zij publiceerde in 1996 het 
groenboek ‘De overheidsopdrachten in de eu: beschouwingen over een toe
komstig beleid’.77 uiteindelijk heeft dit proces geleid tot de vaststelling van de 
aanbestedingsrichtlijn in 2004.78

in de considerans van de aanbestedingsrichtlijn wordt verwezen naar de begin
selen van het Verdrag, “met name het vrije verkeer van goederen, vrijheid van 
vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide begin
selen, zoals gelijke behandeling, het discriminatieverbod, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie”.79 De aanbestedingsregels uit de richtlijn zijn op 
deze beginselen gebaseerd, om ervoor te zorgen dat zij effect sorteren en om daad
werkelijke mededinging op het gebied van overheidsopdrachten te garanderen. 
evenals artikelen 43 en 49 eg vormt de aanbestedingsrichtlijn derhalve een uit
drukking van zowel het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke gelijkheids
beginsel.

Zoals dat eerder al het geval was, moeten aanbestedende diensten hun voornemen 
om een opdracht boven de drempelwaarde te verstrekken, vooraf bekendmaken 
in het Publicatieblad.80 Deze aankondiging vormt de eerste stap van de openbare 
of nietopenbare procedure die een aanbestedende dienst in beginsel moet door
lopen.81 in het kader van een dergelijke aanbestedingsprocedure moeten aanbeste
dende diensten ondernemers bovendien op gelijke en nietdiscriminerende wijze 
behandelen en transparantie betrachten in hun handelen.82 Deze gelijke  behandeling 

76 hellingman & mortelmans 1989, p. 117.
77 com(1996)583 def., p. 11, hierna: groenboek overheidsopdrachten.
78 op 14 juni 1993 is de consolidatierichtlijn werken vastgesteld (richtlijn 93/37/

eeg, PbEG 1993, L199/54). het betreft de consolidatie van de richtlijn werken 
en de sindsdien daarop aangebrachte wijzigingen, waaronder de wijzigingsrichtlijn 
werken. Bij deze consolidatie zijn de bestaande richtlijnen inhoudelijk niet gewijzigd, 
zoals ook expliciet verzekerd door de commissie, zo blijkt uit het advies van het 
economisch en Sociaal comité (PbEG 1992, c106/11). overigens hanteert de richt
lijn zelf het begrip ‘codificatie’. Mijns inziens is ‘consolidatie’ juister, aangezien het 
gaat om het samenvoegen van bestaande richtlijnen in één (nieuwe) richtlijn. richtlijn 
93/37/eeg is nadien gewijzigd door richtlijn 97/52/eg. De wijzigingen betreffen 
aanpassingen aan de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (gPa) en zien niet 
op de definitie van overheidsopdrachten als zodanig.

79 overweging 2 aanbestedingsrichtlijn.
80 art. 35 lid 2 en 58 lid 1 aanbestedingsrichtlijn. 
81 art. 7 jo. 28 aanbestedingsrichtlijn.
82 art. 2 aanbestedingsrichtlijn.
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van de deelnemers aan de aanbestedingsprocedure vereist dat zij zich in een ge
lijke positie bevinden, zowel in de fase van voorbereiding van hun aanbiedingen 
als bij de beoordeling ervan door de aanbestedende dienst.83

De materiële gelijke behandeling naar nationaliteit van ondernemingen en perso
nen uit andere lidstaten waar de vrijverkeerbepalingen in het Verdrag op zien, is 
in de aanbestedingsrichtlijn aldus expliciet uitgebreid tot gelijke behandeling van 
álle deelnemers aan een aanbestedingsprocedure, ongeacht hun nationaliteit.84 het 
algemene beginsel van gelijke behandeling is daarmee weliswaar in het Verdrag 
beperkt tot gelijke behandeling naar nationaliteit, maar komt in het kader van een 
aanbestedingsprocedure op grond van de aanbestedingsrichtlijn alsnog als alge
meen beginsel in de secundaire uniewetgeving terug. Deze uitgebreide, algemene 
gelijke behandeling geldt niettemin enkel in het kader van een aanbestedingspro
cedure die verplicht is op grond van de aanbestedingsrichtlijn, zoals bij boven
drempelige overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor werken.

3.1.8 Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn (20..)

De aanbestedingsrichtlijn zal waarschijnlijk op korte termijn worden ver
vangen door een nieuwe richtlijn voor overheidsopdrachten (‘de nieuwe 
Aanbestedingsrichtlijn’). Voorafgaand aan de officiële start van dit meest recente 
moderniseringstraject, nam het europees Parlement op 18 mei 2010 een niet
wetgevende resolutie aan over nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten.85 
Daarin wijst het Parlement erop dat de huidige aanbestedingsrichtlijnen niet overal 
even helder zijn en, door politieke verschillen in de raad en het Parlement, “tek
stuele compromissen, leemtes en tegenstrijdigheden” bevatten. De jurisprudentie 
van het europese hof van Justitie en de soft law van de commissie trachtten de 
juridische leemtes op te vullen, maar leiden volgens het Parlement niet tot meer 
overzichtelijkheid.

in januari 2011 heeft de commissie met de publicatie van een groenboek de eerste 
officiële stap gezet op weg naar modernisering van de Aanbestedingsrichtlijn.86 
mede naar aanleiding van de reacties op het groenboek heeft de commissie op 

83 hvJ eg 18 oktober 2001, zaak c19/00 (SIAC), r.o. 34.
84 Dit gold impliciet ook voor de eerdere aanbestedingsrichtlijnen. Zie bijvoorbeeld HvJ 

eg 25 april 1996, zaak c87/94 (Waalse Bussen), r.o. 33: “(…) De procedure van de 
richtlijn moet dus in acht worden genomen, ongeacht de nationaliteit of de plaats van 
vestiging van de inschrijvers.”

85 resolutie van het europees Parlement van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten (2009/2175(ini)), PbEU 2010, C-161 E/38. Zie voor de ontwer
presolutie en bijbehorende toelichting: europees Parlement, Verslag over nieuwe ont
wikkelingen bij overheidsopdrachten (2009/2175(ini)), a70151/2010, 10 mei 2010.

86 europese commissie, ‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid 
inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’ 
d.d. 27 januari 2011, com(2011) 15 def.
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20 december 2011 het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn gepubli
ceerd.87 Daarin is, volgens de commissie, het begrip overheidsopdracht duidelij
ker gedefinieerd (zie hierover verder hoofdstuk 5). Ook is opgenomen wat moet 
worden verstaan onder één enkele aanbesteding, hetgeen alle werken, leveringen 
en diensten die nodig zijn om een bepaald project uit te voeren, bijvoorbeeld een 
project van werken of een geheel van werken, leveringen en/of diensten. als de 
geraamde waarde van de aanbesteding als geheel de drempelwaarde overschrijdt, 
moet de aanbestedende dienst een europese aanbestedingsprocedure doorlopen en 
het voornemen daartoe bekendmaken. op die manier moet worden gewaarborgd 
dat aanbestedende diensten gelijke kansen bieden aan potentiële wederpartijen en 
dat ondernemers uit de hele interne markt ten volle gebruik kunnen maken van 
de fundamentele vrijheden wanneer zij concurreren voor overheidsopdrachten.88 
hieruit blijkt dat ook de toekomstige aanbestedingswetgeving erop gericht is om 
het bieden van gelijke kansen te verplichten als uitwerking van de gelijke behan
deling naar nationaliteit van ondernemers uit andere lidstaten die is vereist in het 
kader van de fundamentele vrijheden.

het commissievoorstel is vervolgens besproken in de raadswerkgroepen, hetgeen 
tot dusver heeft geleid tot drie opeenvolgende compromisvoorstellen.89 in de laat
ste tekst is bovenstaand voorstel om de omvang van één enkele aanbesteding te 
omschrijven, geschrapt. naar verwachting zal de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
medio 2013 in werking treden, in welk geval deze uiterlijk medio 2015 moet zijn 
geïmplementeerd in de nederlandse wet.90

3.1.9 Concessierichtlijn (20..)

De ingezette modernisering omvat ook de europese aanbestedingswetgeving voor 
concessieovereenkomsten. De commissie heeft ervoor gekozen om de wetge
vingstrajecten in het kader van de recente modernisering van de europese aanbe
stedingsregels te scheiden in een traject voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
voor overheidsopdrachten en een traject voor de concessierichtlijn voor 
concessieovereenkomsten. tegelijkertijd met het voorstel voor de nieuwe 

87 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 def.
88 Zie de toelichting op het Commissievoorstel Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn, 

com(2011) 896 def., p. 3.
89 te weten Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betref

fende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde versie/compromistekst 
van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 
12878/12, 24 juli 2012; Proposal for a Directive of the european Parliament and of 
the council on public procurement  Presidency compromise text/consolidated ver
sion (tweede compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14418/12, 2 okto
ber 2012 en Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council 
on public procurement  Presidency compromise text/consolidated version (Derde 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14971/12, 19 oktober 2012.

90 art. 92 Derde compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, dat voorziet in een 
implementatietermijn van 24 maanden.
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aanbestedingsrichtlijn is het voorstel voor de concessierichtlijn gepubliceerd.91 
De Commissie heeft daarin de definitie van concessieovereenkomsten willen ver
duidelijken (zie daarover verder hoofdstuk 6) en eveneens het concept van één 
enkele aanbesteding opgenomen. De regeling omtrent één enkele aanbesteding 
is later evenwel geschrapt.92 aanbestedende diensten die een bovendrempelige 
concessieovereenkomst voor werken wensen te sluiten dienen op grond van het 
voorstel een aanbestedingsprocedure te doorlopen en hun voornemen hiertoe te 
kennen moeten geven middels een concessieaankondiging.93 net zoals bij over
heidsopdrachten, strekt het voorstel ertoe dat aanbestedende diensten aldus gelijke 
kansen bieden aan potentiële wederpartijen voor concessieovereenkomsten boven 
de drempelwaarde.

De concessierichtlijn wordt verwacht eveneens medio 2013 in werking te treden. 
gelet op de daarin thans opgenomen implementatietermijn van 24 maanden, dient 
de richtlijn dan uiterlijk medio 2015 te zijn omgezet in de nederlandse wetge
ving.94

3.2 implementatie in nederlandse wetGevinG

ieder van bovenstaande aanbestedingsrichtlijnen diende door de lidstaten te wor
den geïmplementeerd in hun eigen nationale wetgeving. ook nederland was al
dus gehouden de aanbestedingsverplichtingen uit die richtlijnen om te zetten in 
nederlandse wetgeving, zodat nederlandse overheden verplicht werden om ge
lijke kansen te bieden bij het gunnen van overheidsopdrachten en concessieover
eenkomst boven de drempelwaarde. in deze paragraaf wordt een kort overzicht 
van deze nationale implementatie gegeven.

3.2.1 BAW (1973)

ter implementatie van de Liberalisatierichtlijn werken en de richtlijn werken 
voor de rijksoverheid, werd het Besluit aanbesteding van werken 1973 (‘Baw’) 
vastgesteld.95 Veel stelde de implementatie niet voor; bij het plaatsen van opdrach
ten tot de uitvoering van werken in de zin van de richtlijnen, moesten de bepalingen 
uit die richtlijnen worden toegepast.96 naar aanleiding van de wijzigingsrichtlijn 
werken werd in het Baw opgenomen dat bij het sluiten van een concessieover

91 commissievoorstel concessierichtlijn, com(2011) 897 def.
92 Zie daarover paragraaf 3.3.3.
93 art. 26 lid 1 commissievoorstel concessierichtlijn, com(2011) 897 def.
94 art. 49 Voorstel concessierichtlijn – algemene oriëntatie.
95 Besluit van 6 april 1973, Stb. 1973, 202. Dit besluit was nog gebaseerd op het hierbo

ven besproken art. 33 comptabiliteitswet 1927.
96 Art. 2 lid 1 BAW 1973. Zie over deze summiere wijze van implementatie verder Van 

de meent 1995, p. 185 e.v.
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eenkomst in de zin van die richtlijn, de bijbehorende bepalingen moesten worden 
toegepast.97

3.2.2 Walapuli (1977)

Voor de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) volgde 
de implementatie van de Liberalisatierichtlijn werken en de richtlijn werken pas 
in 1977, door invoering van de wet aanbesteding van werken lagere publiekrech
telijke lichamen (‘walapuli’).98 naar analogie met het Baw was in deze korte wet 
(drie artikelen) voor decentrale overheden de verplichting opgenomen om bij het 
plaatsen van opdrachten tot de uitvoering van werken in de zin van de richtlijnen, 
de daarin vervatte bepalingen toe te passen. Deze aanbestedingsverplichting werd 
– naar aanleiding van de wijzigingsrichtlijn werken – later uitgebreid tot conces
sieovereenkomsten voor werken.99

3.2.3 Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (1993)

Begin 1993 is de raamwet eegvoorschriften aanbestedingen vastgesteld en in 
werking getreden.100 Deze wet had als doel de implementatie van de europese 
aanbestedingsrichtlijnen en vormde enkel een (formele) basis voor amvB’s die 
regels bevatten ter uitvoering van communautaire maatregelen met betrekking tot 
aanbestedingen. Zo is op grond van de raamwet onder meer het Besluit overheids
aanbestedingen vastgesteld.101 De walapuli werd bij deze wet ingetrokken. ook 

97 Stb. 1991, 475. De geconsolideerde tekst is gepubliceerd in Stb. 1991, 476. een an
dere wijziging betrof de toepasselijkheid van het Baw op opdrachten die in de richt
lijnen waren uitgezonderd. naast voor werken in de zin van het Baw onder de drem
pelwaarde gold de aanbestedingsverplichting uit het Baw enkel nog voor werken als 
bedoeld in art. 3 lid 4 en art. 4 van de (gewijzigde) richtlijn werken. het betrof – kort 
gezegd – een aantal expliciet in de richtlijn uitgezonderde typen van werken en wer
ken op basis van internationale overeenkomsten. het Baw is verder nog gewijzigd bij 
besluiten van 7 april 1987 (Stb. 1987, 226) en 3 maart 1988 (Stb.1988, 202).

98 Stb. 1977, 669. tot die tijd was volstaan met de publicatie van een circulaire, Stcrt. 
1972, 149. Zie over deze implementatiemethode verder Van de Meent 1995, p. 186.

99 Stb. 1993, 432. De consolideerde tekst is gepubliceerd in Stb. 1993, 433. Deze wij
ziging vond plaats nadat de – hierna te behandelen – raamwet was vastgesteld. 
niettemin werd het destijds noodzakelijk geacht de walapuli te wijzigen en niet de 
amvB op grond van de raamwet af te wachten. De reden hiervoor was het inmid
dels ruim verstrijken van de implementatietermijn van richtlijn 89/440/eeg (19 juli 
1990). Zie hierover Van Marissing 1995, p. 262-263. Overigens was het verstrijken 
van deze termijn – en dientengevolge intredende rechtstreekse werking – al aanlei
ding om (wederom) een circulaire te publiceren met daarin informatie over richtlijn 
89/440/eeg; zie Stcrt. 1990, 145.

100 Stb. 1993, 212 (vaststelling) en Stb. 1993, 213 (inwerkingtreding).
101 in eerste instantie zag dit Besluit enkel op de implementatie van de richtlijn Diensten, 

maar later werd het uitgebreid tot overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 
voor werken in de zin van de richtlijn werken uit 1993. in de nota van toelichting 
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het deel van het Baw dat betrekking had op de implementatie van de richtlijnen 
kwam daarmee te vervallen.102

3.2.4 Bao (2005)

in 2005 is de aanbestedingsrichtlijn in nederland geïmplementeerd in het Besluit 
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (‘Bao’).103 het Bao kwam in plaats 
van het Besluit overheidsaanbestedingen en hangt onder de hierboven genoemde 
raamwet. in de toelichting op het Bao stelt de minister dat de raamwet vervangen 
zal worden door een nieuw wettelijk kader en dat gekozen is voor implementatie 
door het Bao om de europese implementatietermijn te halen. tegen deze ach
tergrond is het dan ook begrijpelijk dat “steeds zo dicht mogelijk bij de tekst en 
de volgorde van de artikelen van de richtlijnen [is] gebleven. waar dit voor de 
duidelijkheid van de verplichtingen noodzakelijk werd geacht, is van de tekst en 
volgorde van de richtlijnen afgeweken.”104 De definities van overheidsopdrachten 
en concessieovereenkomsten voor werken die in het Bao zijn opgenomen, zijn dan 
ook een kopie van de definities uit de Aanbestedingsrichtlijn.105 op andere punten 
is in het Bao wel afgeweken van de formulering van de aanbestedingsrichtlijn. 
Daarbij kan worden afgevraagd of dat tot meer duidelijkheid heeft geleid;106 tot 
inhoudelijk relevante verschillen leidt het evenwel niet. Vanwege deze inhoude

bij het oorspronkelijke besluit werd echter al aangekondigd dat het besluit zal worden 
aangevuld met de onderwerpen ‘werken’ en ‘leveringen’ ter vervanging van “de nu 
bestaande en, achteraf bezien, weinig overzichtelijke nationale wetgeving terzake.”; 
zie nvt, p. 5, Stb. 1993, 305. Deze aanvulling is gepubliceerd in Stb. 1994, 379; de 
geconsolideerde tekst in Stb. 1994, 380.

102 het Baw was daarmee alleen nog van toepassing op werken (in de zin van het Baw) 
onder de europese drempelwaarde; zie daarover hoofdstuk 9.

103 Stb. 2005, 408. Laatst gewijzigd bij Stb. 2010, 67.
104 nvt bij het Bao, p. 49; Stb. 2005, 408.
105 In de toelichting is ten aanzien van die definities nog het volgende opgemerkt: “Van 

een overeenkomst onder bezwarende titel is niet alleen sprake als de aanbestedende 
dienst een prijs betaalt, maar ook als een andersoortige economische tegenprestatie 
wordt verstrekt, bijvoorbeeld een exploitatierecht.” overigens is in de mvt op het 
eerste wetsvoorstel voor de aanbestedingswet op dit punt een net iets andere formule
ring gekozen: “Van een overeenkomst onder bezwarende titel is niet alleen sprake als 
de aanbestedende dienst (…) een geldbedrag betaalt, maar ook als een andersoortige 
economische tegenprestatie wordt verstrekt, bijvoorbeeld een op geld waardeerbare 
andere tegenprestatie.”; zie Kamerstukken II 2005/06, 30 501, nr. 3.

106 Zie bijvoorbeeld de splitsingsverboden in art. 9 lid 4 en lid 14 Bao, op grond waar
van een aanbestedende dienst zich niet mag onttrekken aan het Bao door “bijzondere 
regels te gebruiken voor de berekening van de geraamde waarde van de overheids
opdrachten”. Deze toevoeging kent de aanbestedingsrichtlijn niet; een vergelijkbare 
bepaling is wel in de richtlijn terug te vinden in art. 9 lid 7, al heeft die bepaling en
kel betrekking op overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die met een 
zekere regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om gedurende een bepaalde 
periode te worden hernieuwd. een ander voorbeeld betreft het onjuiste gebruik van 
het woord ‘overheidsopdrachten’ in plaats van ‘opdrachten’ in art. 8.
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lijke overeenkomst, wordt in dit onderzoek alleen verwezen naar bepalingen uit 
de aanbestedingsrichtlijn en niet naar de gelijkluidende implementatie daarvan 
in het Bao.

3.2.5 Aanbestedingswet 2012

De vaststelling van het in 2005 aangekondigde nieuwe wettelijke kader heeft aan
zienlijk meer tijd gevergd dan verwacht. Begin 2006 heeft de minister een wets
voorstel voor de aanbestedingswet ingediend,107 maar dat is na veel kritiek van 
buiten de politiek en later ook in de eerste Kamer108 uiteindelijk verworpen.109

in 2009 volgde een concept voor een nieuw wetsvoorstel voor de aanbestedingswet. 
Dit concept werd openbaar ter consultatie voorgelegd.110 anders dan het ver
worpen wetvoorstel bevatte het concept zelf de omgezette tekst van de 
aanbestedingsrichtlijn en was aldus niet (meer) afhankelijk van nadere uitwerking 
c.q. implementatie bij amvB. De resultaten van de consultatie hebben vervolgens 
in juli 2010 geleid tot een wetsvoorstel voor de aanbestedingswet.111 ten aanzien 
van de implementatie van de aanbestedingsrichtlijn, bevat het wetsvoorstel geen 
inhoudelijke afwijkingen van het Bao. in aanvulling op de aanbestedingsrichtlijn 
voorziet de Aanbestedingswet met name in codificatie van de in hoofdstuk 4 te 
bespreken jurisprudentie van het hof voor overheidsopdrachten met een duidelijk 
grensoverschrijdend belang die niet onder de aanbestedingsrichtlijn vallen, alsook 
in een verplichte ‘bewuste keuze’ voor de te volgen aanbestedingsprocedure112 en 
een gedetailleerde uitwerking van het proportionaliteitsbeginsel.113 Desgevraagd 
heeft de minister laten weten niet de thans lopende europese wetgevingstrajec
ten te willen afwachten, maar het wetsvoorstel voor de aanbestedingswet door te 

107 regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en 
opdrachten door specialesectorbedrijven (aanbestedingswet), Kamerstukken II 
2005/06, 30 501. Zie hierover ook Hebly & Wilman 2006.

108 Zelfs de minister was niet zonder kritiek op het wetsvoorstel: “Ik weet dat het wets
voorstel op een aantal punten niet ideaal is. Dat ben ik met de heer Laurier eens. De 
huidige praktijk en de huidige wet is echter slecht.”; zie Handelingen I 2007/08, 38, 
p. 16561673.

109 Dit gebeurde op 8 juli 2008; zie Handelingen I 2007/08, 38, p. 1656-1673. Zie verder 
over de parlementaire geschiedenis van deze wet: hebly & Berben 2010.

110 De betreffende documenten zijn beschikbaar via <http://www.pianoo.nl/regelgeving/
aanbestedingswet/consultatieaanbestedingswet2009>. 

111 nieuwe regels omtrent aanbestedingen (aanbestedingswet 20..), Kamerstukken II 
2009/10, 32 440, nr. 2.

112 Zie paragraaf 9.3.
113 Zie ook paragraaf 12.1.3.

http://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet/consultatie-aanbestedingswet-2009
http://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet/consultatie-aanbestedingswet-2009
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 zetten.114 De aanbestedingswet is vervolgens aangenomen in de eerste Kamer en 
in november 2012 in het Staatsblad gepubliceerd.115

3.3 voorwaarden voor aanbestedinGsplicHt

uit de hiervoor beschreven ontwikkeling volgt dat in de huidige europese aanbe
stedingswetgeving, zoals die is geïmplementeerd in het nederlandse recht, het be
ginsel van gelijke behandeling bij opdrachtverstrekking eerst is uitgewerkt tot een 
negatieve verplichting (dat wil zeggen: het opheffen van beperkingen), gevolgd 
door een positieve verplichting (dat wil zeggen: het volgen van een aanbestedings
procedure bij bovendrempelige opdrachten). Dit betekent dat als het sluiten van 
een gronduitgifteovereenkomst inhoudt dat de overheid een bovendrempelige op
dracht voor werken verstrekt, zij een aanbestedingsprocedure conform de aanbe
stedingswetgeving moet doorlopen.116

in deze paragraaf wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor deze aanbeste
dingsplicht. Vervolgens wordt in paragraaf 3.4 aangegeven wat deze verplichting 
inhoudt (oftewel: Leidt het volgen van een aanbestedingsprocedure tot het bieden 
van gelijke kansen aan alle potentiële wederpartijen?) en in paragraaf 3.5 welke 
uitzonderingen daarop bestaan.

3.3.1 Drempelwaarde

Voor het bestaan van een aanbestedingsplicht is essentieel of de drempelwaarde 
wordt overschreden. De systematiek van een drempelwaarde als grens voor het 
toepassingsgebied bestond reeds in het oorspronkelijke commissievoorstel voor 
wat uiteindelijk de richtlijn werken is geworden. Dit voorstel voorzag evenwel 
nog in twee drempels. Boven de onderste drempel was de richtlijn van toepassing; 
boven een tweede, hogere drempelwaarde gold bovendien dat het voornemen tot 
aanbesteden moest worden bekendgemaakt door middel van een aankondiging in 
het Publicatieblad.117

114 Kamerstukken II 2011/12, 32 440, nr. 20. Dit standpunt is gehandhaafd in 
Kamerstukken I 2011/12, 32 440, c, p. 5.

115 wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen 
(aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542. in het vervolg van dit onderzoek wordt 
deze wet aangeduid als de ‘aanbestedingswet’.

116 art. 7 aanbestedingsrichtlijn. Daarnaast bestaat in bepaalde omstandigheden 
ook voor de ontvanger van een subsidie een aanbestedingsverplichting (art. 8 
aanbestedingsrichtlijn) evenals voor een houder van een werkenconcessie (art. 6365 
aanbestedingsrichtlijn).

117 Voorstel voor een eerste richtlijn van de raad betreffende de coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, 
23 juli 1964, com(64) 233 def.
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De commissie vermeldde in de toelichting op dat voorstel dat de overheidsaanbe
stedingen onder de eerste drempel voor toepassing van de richtlijn van “geringe 
betekenis” zijn. Dergelijke opdrachten kunnen “in het algemeen niet voor de me
dedinging in het kader van de gemeenschappelijke markt van belang geacht (…) 
worden”.118 ten aanzien van de tweede drempel (waarboven een voorafgaande 
bekendmakingsverplichting geldt) overwoog de commissie dat “om redenen van 
materiële aard de gemeenschapspubliciteit niet voor alle opdrachten, waarop de 
coördinatiemaatregelen van toepassing zijn, zal kunnen plaatsvinden”.119 welke 
redenen dat zijn, blijkt echter niet uit het commissievoorstel. mogelijk speelde 
een rol dat de kosten van het volgen van een aanbestedingsprocedure onder die 
tweede drempel te hoog werden geacht ten opzichte van de waarde van de op
dracht. nadat in het gewijzigde commissievoorstel de onderste drempel nog was 
verhoogd,120 verdween deze vervolgens geheel in de definitieve Richtlijn Werken. 
alleen de bovenste drempel is als zodanig gehandhaafd, overigens na een aanzien
lijke verhoging.121 Volgens de considerans konden opdrachten onder die drempel 
“voorlopig buiten de mededinging (…) worden gelaten zoals deze in deze richtlijn 
is geregeld”.122

Bij de wijzigingsrichtlijn werken uit 1989 is de drempelwaarde wederom aan
zienlijk verhoogd. Deze verhoging was ingegeven door “de stijging van de bouw
kosten tussen 1971 en 1986 enerzijds en (…) het feit dat beneden een bepaald be
drag bij aannemersbedrijven nauwelijks enige interesse bestaat om in een andere 
LidStaat offertes in te dienen anderzijds”.123 De commissie meende hiermee de 
bekendmakingsprocedure te hebben beperkt tot “projecten die wegens het ermee 
gemoeide bedrag werkelijk van communautair belang zijn”.124 het hof heeft deze 
redenering later bevestigd.125 ook komt deze relatie tussen de drempelwaarde en 

118 Voorstel voor een eerste richtlijn van de raad betreffende de coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, 
23 juli 1964, com(64) 233 def., 6e overweging.

119 Voorstel voor een eerste richtlijn van de raad betreffende de coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, 
23 juli 1964, com(64) 233 def., 7e overweging.

120 Deze verhoging lost het probleem op “dat de richtlijn doet ontstaan voor bepaalde 
aanbestedende diensten die niet over voldoende administratief personeel beschik
ken.”; gewijzigd commissievoorstel van 4 maart 1966, com(66) 59 def., p. 4.

121 Van 300.000 naar 1.000.000 rekeneenheden.
122 richtlijn werken, 8e overweging.
123 commissievoorstel wijzigingsrichtlijn werken d.d. 23 december 1986, com(86) 679 

def., p. 4.
124 commissievoorstel wijzigingsrichtlijn werken d.d. 23 december 1986, com(86) 679 

def., p. 4.
125 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 52: “in dit verband 

heeft de in artikel 6 van de richtlijn [werken] vastgestelde drempel tot doel te verzeke
ren dat overheidsopdrachten waarvan de waarde hoog genoeg is om intracommunau
taire deelname te rechtvaardigen, aan de potentiële inschrijvers worden meegedeeld.”
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het daarboven veronderstelde grensoverschrijdende belang terug in de considerans 
van het voorstel voor de concessierichtlijn.126 

Vanwege de government Procurement agreement (‘gPa’)127 is de drempelwaarde 
in 1997 gewijzigd in een aantal SDr (‘Special Drawing rights’).128 als gevolg 
daarvan worden thans iedere twee jaar de nieuwe, vanuit het aantal SDr omgere
kende, drempelbedragen in euro’s bekendgemaakt.129 Voor 2012 en 2013 bedraagt 
de drempelwaarde voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor 
werken € 5 miljoen (excl. btw).130

3.3.2 Berekening geraamde waarde

De aanbestedingsrichtlijn kent voor overheidsopdrachten en concessieovereen
komsten voor werken hetzelfde regime voor wat betreft de berekening van de 
geraamde waarde. De waarde van een concessieovereenkomst voor werken moet 
namelijk op grond van de aanbestedingsrichtlijn worden berekend “volgens de 
regels voor overheidsopdrachten voor openbare werken” zoals die in de richtlijn 
zijn opgenomen.131

Voor de beoordeling of een concrete opdracht wel of niet boven de drempel uit
komt, neemt de aanbestedingsrichtlijn als uitgangspunt de geraamde waarde, zo
als deze geldt op het tijdstip waarop de procedure voor gunning van die opdracht 
wordt ingeleid.132 Bij de berekening van deze geraamde waarde moet rekening 
worden gehouden met het geraamde totaalbedrag, met inbegrip van de eventu
ele opties en eventuele verlengingen van het contract, alsmede eventuele direc
tieleveringen.133 ook eventueel te betalen prijzengeld en andere betalingen aan 

126 Zie Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
award of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal 
(tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, over
weging 18: “(...)The threshold should reflect the clear cross-border interest of conces
sions to economic operators located in other member States. (...).”

127 De government Procurement agreement (‘gPa’) is een verdrag waar de raad in 
wtoverband goedkeuring aan heeft verleend bij Besluit 94/800/eg van 22 decem
ber 1994.

128 richtlijn 97/52/eg van 13 oktober 1997, PbEG 1997, L328/1.
129 Zie Richtlijn 2004/18/EG, overweging 17 en art. 78.
130 Verordening 1251/2011 van 30 november 2011, PbEU 2011, L319/43.
131 Volgens hebly is het uitgangspunt daarbij “de prijs die naar alle waarschijnlijkheid 

voor de activiteit (het werk, de dienst en/of de levering) zou zijn betaald indien niet 
voor de weg van een concessie was gekozen”; zie hebly 2003.

132 richtlijn 2004/18/eg, art. 9. overigens is dit al sinds de richtlijn werken het uit
gangspunt.

133 of zoals de aanbestedingsrichtlijn het omschrijft: “de voor de uitvoering van het werk 
noodzakelijke goederen welke door de aanbestedende dienst ter beschikking van de 
aannemer zijn gesteld.”
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gegadigden of inschrijvers moeten worden meegenomen in de berekening van de 
geraamde waarde. 

De geraamde waarde moet worden bepaald vanuit het perspectief van de poten
tiële inschrijvers en niet vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst. Dit 
volgt uit het arrest Auroux/Roanne van het hof.134 Kort gezegd ging het daarbij 
om de realisatie van een multifunctionele accommodatie, waarbij de gemeente 
een deel in eigendom zou verkrijgen en de aannemer (SeDL) de overige delen aan 
derden mocht verkopen. De gemeente droeg ook bij aan de financiering van deze 
overige delen. De verwijzende rechter had drie mogelijkheden voorgesteld om de 
geraamde waarde van de opdracht te berekenen: i) het bedrag dat de gemeente zou 
betalen voor de werken die zij zou verkrijgen, ii) het totale bedrag dat de gemeente 
aan SeDL zou betalen, of iii) het totale bedrag dat SeDL zou ontvangen, bestaan
de uit de betalingen van de gemeente, alsmede uit de betalingen van derden in 
ruil voor de voor SeDL uitgevoerde werken. het hof koos voor de derde optie en 
overwoog daartoe dat voor de bepaling van de waarde van een opdracht rekening 
moet worden gehouden met de waarde van de opdracht vanuit het oogpunt van de 
potentiële inschrijvers.135 Deze waarde omvat “niet alleen alle bedragen (…) die 
de aanbestedende zal moeten betalen, maar ook alle inkomsten die van derden zul
len worden verkregen”. Deze overweging is overgenomen in de considerans van 
het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn.136 

het ligt voor de hand dat deze overweging evenzeer geldt voor de berekening van 
de geraamde waarde van een concessieovereenkomst voor werken.137 Dat is ook 

134 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 4857.
135 De ag komt tot eenzelfde conclusie en verwijst daarbij onder meer naar r.o. 44 uit 

hvJ eu 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée): “Deze uitlegging beantwoordt aan 
de doelstelling van de richtlijn, namelijk te waarborgen dat ondernemingen uit andere 
lidstaten kunnen inschrijven op opdrachten of een geheel van opdrachten die om ob
jectieve redenen in verband met de waarde ervan interessant kunnen zijn.” De ag 
wijst in zijn conclusie erop dat ook de voor derden bestemde gedeelten van het re
creatiepark via de algemene financiële bijdrage van de gemeente in aanzienlijke mate 
werden gesubsidieerd (para. 67). hij beperkt bovendien expliciet zijn beantwoording 
tot de gevallen waarin een overheidsopdracht ziet op zowel de werken ten behoeve 
van de aanbestedende als die ten behoeve van derden (para. 65). in die situatie bestaat 
ten aanzien van het volledige project het gevaar dat buitenlandse inschrijvers worden 
benadeeld, aldus de ag.

136 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on pu
blic procurement  Presidency compromise text/consolidated version (tweede 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14418/12, 2 oktober 2012, over
weging 9a.

137 het hof verwijst in Auroux/Roanne ook naar concessieovereenkomsten voor open
bare werken. Bij die opdrachten wordt de tegenprestatie geheel of gedeeltelijk door 
derden geleverd en gelden bekendmakingsvoorschriften uit de richtlijn zodra de 
drempelwaarde wordt bereikt. het zou volgens het hof tegen het aan de richtlijn ten 
grondslag liggende doel en stelsel ingaan als bij overheidsopdrachten voor werken 
de van derden afkomstige bedragen zouden worden uitgesloten van de berekening 
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de visie van de commissie, zo volgt uit haar voorstel voor de concessierichtlijn.138 
Sinds het compromisvoorstel is daar nog een lijst van elementen aan toegevoegd 
waarmee in ieder geval rekening moet worden gehouden bij de berekening van de 
geraamde waarde.139 Beoogd is dat de geraamde waarde bestaat uit de verwachte 
totale opbrengsten van de concessiehouder gedurende de gehele looptijd van de 
concessie.

3.3.3  Activiteiten waarvan de gezamenlijk geraamde waarde moet  worden 
berekend

het uitgangspunt is dat de geraamde waarde moet worden berekend van de over
heidsopdracht of concessieovereenkomst zoals deze is gedefinieerd door de aan
bestedende dienst, oftewel de geraamde waarde van de overeenkomst.140 Dit be
hoeft echter niet het geval te zijn als sprake is van een zogenoemde gemengde 
overeenkomst; deze zullen nader aan de orde komen in hoofdstuk 7. Verder regelt 
de aanbestedingsrichtlijn in bepaalde gevallen de minimumomvang van de acti
viteiten waarvan de gezamenlijke geraamde waarde moet worden bepaald, ook als 
de opdrachten daartoe in meerdere overeenkomsten zijn vervat. Dat is ten eerste 
het geval voor zover de activiteiten betrekking hebben op een en hetzelfde ‘werk’ 
in de zin van de aanbestedingsrichtlijn. De omvang van een ‘werk’ wordt nader 
besproken in paragraaf 5.9.5.141 De aanbestedingsrichtlijn bevat ook een daar
mee samenhangend splitsingsverbod: voorgenomen werken mogen niet worden 
gesplitst om ze te onttrekken aan de toepassing van de aanbestedingsrichtlijn.142 
met andere woorden, een opdracht die de drempelwaarde overschrijdt, mag niet 
worden gesplitst in verschillende onderdelen die per stuk de drempelwaarde niet 

van de waarde van de opdracht. het lijkt mij dat het hof met de verwijzing naar de 
werkenconcessie impliciet stelt dat daarbij de inkomsten van derden moeten worden 
‘meegeteld’ bij de berekening van de geraamde waarde van de concessie. het zou dan 
inconsistent zijn als dat bij overheidsopdrachten voor werken waarbij de aannemer 
een deel van inkomsten van derden verkrijgt, niet zou behoeven te gebeuren.

138 Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betreffende de gun
ning van concessieopdrachten (commissievoorstel concessierichtlijn), com(2011) 
897 def., art. 6 lid 10. in de toelichting hierop verwijst de commissie expliciet naar 
Auroux/Roanne; zie europese commissie, Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on the award of concession contracts  Nonpaper from 
the Commission services, 6626/12, 17 februari 2012, p. 15.

139 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, art. 6 lid 2.

140 Dit is ook de visie van de nederlandse wetgever; zie nvt bij het Bao, Stb. 2005, 408, 
p. 61.

141 Zie over de praktische consequenties daarvan hoofdstuk 7.
142 Dit verbod werd ingevoerd bij art. 3 lid 2 gewijzigd commissievoorstel voor de 

richtlijn werken van 4 maart 1966, com(66) 59 def.: “een opdracht mag niet kunst
matig gesplitst worden bij de vaststelling van het toepasselijke grensbedrag.” Zie over 
dit verbod verder Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, p. 78.
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overschrijden om zo toepassing van de richtlijn te omzeilen. Praktisch gezien be
tekent dit, dat als een opdracht voor (werkzaamheden) aan één ‘werk’ is verdeeld 
over verschillende overeenkomsten, deze niet als afzonderlijke opdrachten mogen 
worden gezien, maar als onderdelen van één opdracht waarvan de totale geraamde 
waarde telt.143

het splitsingsverbod impliceert dat een opdracht een bepaalde minimumomvang 
heeft waarvan de geraamde waarde moet worden bepaald. algemene aanwijzin
gen ten aanzien van wat deze omvang is of wanneer van een dergelijke splitsing 
sprake is, bevat de aanbestedingswetgeving echter niet.144 Voor wat betreft de hier 
besproken opdrachtverstrekking voor werken moet daarom aangesloten worden 
bij de omvang van een ‘werk’.

Volgens de commissie is van een splitsing in ieder geval geen sprake indien de 
waarde van de werken wordt berekend met inachtneming van alle werkzaamhe
den die noodzakelijk zijn om het geplande werk operationeel te maken, name
lijk geheel afgewerkt en klaar voor het gebruik waarvoor het door de aanbeste
dende dienst is bestemd.145 Deze open deur biedt evenwel weinig houvast om te 
bepalen wanneer van een ontoelaatbare splitsing sprake is en wanneer niet. Later 
heeft de commissie hieraan toegevoegd dat het splitsingsverbod geldt voor elke 
vorm van splitsing die niet door objectieve redenen wordt gerechtvaardigd en 
dus uitsluitend bedoeld is om de voorschriften van de aanbestedingsrichtlijn te 
omzeilen.146 hieruit kan worden afgeleid dat splitsing wel toelaatbaar is indien 
hiervoor objectieve redenen aanwezig zijn, al geeft de commissie niet aan welke 
dat zouden kunnen zijn. ook in de voorgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
wordt de mogelijkheid van objectieve rechtvaardiging voor splitsing genoemd, 
maar niet verder toegelicht.147 als dat zo blijft, wacht de rechters in de lidstaten 
en bij het hof de taak om deze rechtvaardigingsmogelijkheid verder in te vullen. 
ook in het commissievoorstel voor de concessierichtlijn was een splitsingsver
bod opgenomen;148 in het compromisvoorstel is deze bepaling echter geschrapt, 
zonder nadere toelichting.149 wat resteert, is de bepaling dat de concessieverle

143 Zie verder paragraaf 7.3.
144 het economische en Sociaal comité merkte in verband met het splitsingsverbod bij 

overheidsopdrachten voor leveringen al lang geleden op dat er geen enkele bepa
ling bestaat op grond waarvan opdrachten moeten worden samengetrokken, zodat ten 
aanzien van deze begrippen geen nauwkeurige beoordelingsmaatstaf aanwezig is. Zie 
PbEG 1972, c30/17 (advies betreffende het commissievoorstel voor (uiteindelijk) 
richtlijn 77/62/eeg), opmerkingen bij art. 5 lid 2.

145 Vademecum 1987, p. 29.
146 europese commissie, handleiding werken, 1997, p. 17.
147 art. 5 lid 2 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council 

on public procurement  Presidency compromise text/consolidated version (Derde 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14971/12, 19 oktober 2012.

148 art. 6 lid 3 commissievoorstel concessierichtlijn.
149 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 

concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
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ningsprocedure niet mag worden ontworpen met het doel om deze uit te sluiten 
van het toepassingsgebied van de richtlijn of om kunstmatig de mededinging te 
beperken.150 

Daarnaast is het de vraag of relevant is of de aanbestedende dienst bewust de 
aanbestedingswetgeving omzeilt. met andere woorden, is een bepaalde vorm 
van opzet van de zijde van de aanbestedende dienst vereist? advocaatgeneraal 
trstenjak beantwoordt deze vraag positief in haar conclusie bij de zaak Commissie/
Duitsland over gemeentelijke bedrijfspensioenen.151 Deze uitleg lijkt ook het 
meest in overeenstemming met de formulering van het splitsingsverbod in de 
aanbestedingsrichtlijn, waarin is opgenomen dat werken niet mogen worden ge
splitst om ze onttrekken aan de richtlijn.152 Dit neemt evenwel niet weg dat prak
tisch gezien het (zeer) lastig kan zijn om een dergelijke opzet aan te tonen.153

3.3.3.1 Geraamde waarde van één ‘aanbesteding’

in het commissievoorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn was een nieuwe 
regeling opgenomen ten aanzien van welke activiteiten tezamen moeten wor
den genomen om daar de geraamde waarde van te berekenen en te vergelijken 
met de toepasselijke drempelwaarde. het uitgangspunt voor de berekening van 
de geraamde waarde is daarin niet langer de overheidsopdracht als zodanig maar 
de ‘aanbesteding’.154 het is dan ook verboden om één enkele aanbesteding te 

concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, art. 6.
150 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 

of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (tweede 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, art. 7.

151 conclusie van de ag van 14 april 2010 bij zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), 
para. 165: “De hieruit voortvloeiende onzekerheid is in casu van bijzonder belang. 
noch richtlijn 92/50 noch richtlijn 2004/18 behelst immers een verbod voor de aan
bestedende diensten om de aanbesteding voor een bepaald bedrag aan diensten op 
te splitsen. een dergelijke opsplitsing kan slechts in strijd met de richtlijnen wor
den geacht wanneer zij plaatsvindt om de toepassing van deze richtlijn te ontgaan. 
Kunstmatige opsplitsingen van één enkele opdracht zijn om die reden verboden. 
hoewel het hof in ieder geval streng toezicht uitoefent op dit verbod, kan een der
gelijke intentie om de richtlijnen te omzeilen niet zonder meer worden vermoed. elk 
concreet geval van gunning van een opgesplitste opdracht dient te worden beoordeeld 
met inachtneming van de context en de bijzondere kenmerken ervan, waarbij in het 
bijzonder moet worden nagegaan of er gewichtige redenen zijn die vóór dan wel tegen 
de desbetreffende opsplitsing pleiten.”

152 Dit sluit ook aan bij wat het doel van het splitsingsverbod volgens het hof is, namelijk 
“het voorkomen van elk gevaar van manipulatie”; zie hvJ eg 14 november 2002, 
zaak c411/00 (Felix Swoboda), r.o. 58.

153 Zie Brown 2012.
154 art. 4 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 def. De 

nederlandse taalversie noemt hier ‘opdrachten’ als uitgangspunt in plaats van ‘aan
bestedingen’. gelet op bijvoorbeeld de engelse en franse taalversies moet dit onjuist 
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 splitsen, tenzij objectieve redenen dit rechtvaardigen.155 met deze regelingen wil 
de commissie verzekeren dat voor de berekening van de geraamde waarde wordt 
gerekend met het samengetelde bedrag van alle overeenkomsten die worden ge
sloten voor het doel van één aanbesteding en dat de aanbesteding als geheel moet 
worden bekendgemaakt, al dan niet opgedeeld in percelen.156

opmerkelijk is dat de commissie in het verleden niet van een dergelijke regeling 
wilde weten. in zijn advies over de wijzigingsrichtlijn werken uit 1987 stelde 
het economisch en Sociaal comité namelijk voor dat afzonderlijke opdrachten 
die één projectgebied betreffen, ten behoeve van de richtlijn moeten worden sa
mengevoegd per periode van twee jaar.157 Dit was mede ingegeven door de op dat 
moment bestaande praktijk waarin projecten doelbewust werden gesplitst om de 
richtlijn te ontduiken.158 een dergelijke bepaling is destijds echter niet door de 
commissie overgenomen in haar voorstel voor de wijzigingsrichtlijn werken.

Het begrip ‘aanbesteding’ wordt in het Commissievoorstel als volgt gedefinieerd:159

“aanbesteding in de zin van deze richtlijn is de aankoop of de verkrijging in 
een andere vorm van werken, leveringen of diensten door een of meer aanbe
stedende diensten van door deze aanbestedende diensten gekozen ondernemers, 
ongeacht of de werken, leveringen of diensten een openbare bestemming hebben 
of niet.

een geheel van werken, leveringen en/of diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één enkele aanbesteding in de zin van deze 
richtlijn indien de opdrachten deel uitmaken van één enkel project.”

in het eerste en tweede compromisvoorstel is aan de laatste zin toegevoegd dat 
sprake is van één enkele aanbesteding indien de opdrachten deel uitmaken van 
één enkel project “met een functionele of economische continuïteit, dat wordt uit
gevoerd binnen een kort tijdsbestek, rekening houdend met de technische en eco
nomische functies waarvoor de werken, diensten of leveringen bedoeld zijn”.160 
Dit sluit aan bij de ‘vaste’ jurisprudentie van het hof dat de beoordeling of be

worden geacht. in die taalversies vormen duidelijk aanbestedingen het uitgangspunt 
(‘procurements’ resp. ‘passations de marchés’).

155 art. 5 lid 2 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 def.
156 overweging 4 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 

def. ook hier geldt weer dat de nederlandse vertaling onnodig verwarrend is omdat 
gesproken wordt over het begrip ‘opdracht’ terwijl ‘aanbesteding’ is bedoeld; dit blijkt 
duidelijk uit de engelse en franse taalversies.

157 PbEG 1987, c319/55.
158 Zie over de praktijk de Mededeling van de Commissie aan de Raad, Overheidsopdrachten 

in de gemeenschap, 10 februari 1987, com(86) 375 def., p. 4.
159 art. 1 lid 2 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 def.
160 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on public procure

ment  Presidency compromise text/consolidated version (tweede compromisvoorstel 
nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14418/12, 2 oktober 2012, art. 1 lid 2 (eigen vertaling).
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paalde werken, leveringen of diensten onderdeel uitmaken van één project, moet 
plaatsvinden op basis van een functionele benadering, aldus de aangepaste con
siderans.161 meer in het bijzonder lijkt te zijn aangesloten bij het recente arrest 
Commissie/Duitsland dat ging over het gefaseerd opdracht verlenen voor archi
tectendiensten ten behoeve van de renovatie van een multifunctionele accom
modatie.162 het hof kwam daarin – door middel van een analoge toepassing van 
de omvang van een ‘werk’163 – tot de conclusie dat de architectendiensten uit de 
verschillende fasen in economisch en technisch opzicht een ‘innerlijke coheren
tie’ en een ‘functionele continuïteit’ vertonen. om die reden vormden de diensten 
één opdracht en moest de geraamde waarde ervan bij elkaar worden opgeteld. 
Bovenstaande bepaling uit het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
over de omvang van een ‘aanbesteding’ c.q. een ‘project’ lijkt aldus een analoge 
toepassing te zijn van de reeds bestaande bepaling over de omvang van een ‘werk’ 
op situaties waarin een combinatie van werken, leveringen en diensten plaatsvindt 
aan één en hetzelfde werk.

Deze analogie blijkt ook uit de nadere omschrijving van één enkele aanbesteding 
in de bijbehorende considerans. Daarin was namelijk opgenomen dat één aanbe
steding alle werken, leveringen en diensten omvat die nodig zijn om een bepaald 
project uit te voeren, bijvoorbeeld een project van werken of een geheel van wer
ken, leveringen en/of diensten.164 aanwijzingen voor het bestaan van één enkel 
project vormen bijvoorbeeld de algemene voorafgaande planning en/of conceptie 
door de aanbestedende dienst, het feit dat de verschillende aangekochte onder
delen tezamen één enkele economische en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden zijn en binnen een kort tijdsbestek wor
den uitgevoerd. Deze aanwijzingen lijken sterk op de relevante elementen om de 
omvang van een ‘werk’ te bepalen (zie daarover paragraaf 5.9.5).165 De commissie 
heeft dat ook bevestigd in een nonpaper waarin zij de betreffende bepaling toe

161 overweging 4 eerste compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, 12878/12, 
24 juli 2012. De kwalificatie ‘vaste’ jurisprudentie lijkt hier wat voorbarig, aange
zien tot op heden slechts twee arresten van het hof dit onderwerp behandelen, te 
weten: hvJ eg 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée) en hvJ eu 15 maart 2012, 
zaak c574/10 (Commissie/Duitsland). overigens was de engelstalige tekst in 
het eerste compromisvoorstel “constant jurisprudence”, hetgeen in het tweede 
Compromisvoorstel is gewijzigd in “well-established jurisprudence”. Zie verder over 
de functionele benadering paragraaf 5.1.2.3 e.v. hieronder.

162 hvJ eu 15 maart 2012, zaak c574/10 (Commissie/Duitsland), r.o. 45.
163 Zoals toegepast door het Hof in het Vendéearrest; zie paragraaf 5.9.5 hieronder.
164 overweging 4 tweede compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, 14418/12, 

2 oktober 2012.
165 met uitzondering van het vervullen van één technische en economische functie; voor 

de omvang van een ‘werk’ is namelijk voldoende dat de werkzaamheden één techni
sche of economische functie vervullen. Zie over dit verschil ook ’t Hart 2012a. Door 
de toevoeging in de hoofdtekst in het eerste compromisvoorstel dat relevant is of er 
een “functionele of economische continuïteit” is, moet aan voornoemd verschil in de 
considerans echter geen doorslaggevende betekenis worden toegekend.
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licht.166 Zij geeft daarbij aan dat deze bepaling een meer algemene regel stelt die 
voortbouwt op het Vendéearrest, dat ging over de omvang van één ‘werk’.167 
opmerkelijk is dat de overweging en bepaling over de omvang van één aanbe
steding zijn geschrapt in het Derde compromisvoorstel.168 Kennelijk bestond 
er toch politieke weerstand tegen deze uitbreiding van de aanbestedingsplicht. 
ongewijzigd zijn echter de verwijzingen naar een ‘aanbesteding’ in de bepalingen 
omtrent de berekening van de geraamde waarde (“De berekening van de geraamde 
waarde van een aanbesteding is gebaseerd op het totale bedrag, exclusief btw, 
zoals geraamd door de aanbestedende dienst.”)169 en het splitsingsverbod (“een 
aanbesteding mag niet worden gesplitst om deze aan de toepassingssfeer van deze 
richtlijn te onttrekken, tenzij objectieve redenen dit rechtvaardigen.”).170 het valt 
te verwachten dat deze verwijzingen zullen worden aangepast, nu de omvang van 
een ‘aanbesteding’ niet meer wordt beschreven in het richtlijnvoorstel. tot op he
den is dat evenwel niet gebeurd.171

uit het voorgaande volgt dat de minimumomvang van de activiteiten waarvan 
de geraamde waarde bij elkaar moet worden opgeteld bij opdrachten voor wer
ken niet wordt verruimd in het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn; 
de omvang van een ‘werk’ blijft daarbij bepalend. is echter niet alleen sprake 
van werken, maar ook van diensten en/of leveringen met betrekking tot hetzelfde 
‘project’ c.q. dezelfde ‘aanbesteding’, dan was de gedachte eerst nog dat ook de 
geraamde waarde van die activiteiten moeten worden meegenomen. of bepaalde 
activiteiten tot dezelfde aanbesteding c.q. hetzelfde project behoren, moet dan 
naar verwachting op dezelfde manier worden bepaald als het geval is bij verschil
lende activiteiten die al dan niet onderdeel uitmaken van een en hetzelfde werk. 
Dat laatste komt nog uitgebreid aan bod in paragraaf 5.9.5. nu de bepaling over 
de omvang van één aanbesteding is geschrapt, geldt deze aggregatie niet meer en 
blijft de huidige situatie ongewijzigd.

166 europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Councilonpublicprocurement-Cluster10:Scope, 9315/12, 27 april 2012, p. 4.

167 hvJ eg 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée), r.o. 47. Zie verder paragraaf 5.9.5. 
opmerkelijk is dat de commissie in het nonpaper stelt dat het hof in dat arrest oor
deelde dat sprake was van “één enkele aanbesteding” (“one single procurement”). het 
hof sprak in dat arrest echter enkel over het bestaan van één werk.

168 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on pu
blic procurement  Presidency compromise text/consolidated version (Derde 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14971/12, 19 oktober 2012.

169 cursivering Ph. art. 5 lid 1 Derde compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
(eigen vertaling).

170 cursivering Ph. art. 5 lid 2 Derde compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
(eigen vertaling).

171 Zie meest recent: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
council on public procurement  Presidency compromise text (herzien Vierde 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 16725/1/12 reV 1, 30 november 
2012.
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Concessierichtlijn
in het commissievoorstel voor de concessierichtlijn is inhoudelijk gezien de
zelfde regeling opgenomen als in het commissievoorstel voor de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn. Daarin is namelijk bepaald dat “de geraamde waarde van 
een concessie wordt berekend als de waarde van een geheel van werken of diensten, 
zelfs indien deze middels verschillende opdrachten worden aangekocht, wanneer 
de opdrachten deel uitmaken van één project.”172 het enige verschil is dat in het 
voorstel het begrip ‘aanbesteding’ als zodanig niet wordt genoemd, maar dat neemt 
niet weg dat deze omschrijving overeenkomt met bovenstaande definitie van een 
aanbesteding uit het commissievoorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn. 
Deze bepaling is sinds het eerste compromisvoorstel verplaatst van de hoofd
tekst naar de considerans.173 op grond daarvan moeten aanbestedende diensten bij 
het berekenen van de geraamde waarde van een concessie rekening houden met 
de opbrengsten van alle overeenkomsten die onderdeel uitmaken van één enkele 
concessie.174 eén enkele concessie omvat alle leveringen, werken en diensten die 
nodig zijn voor de uitvoering van een bepaald project. in aanvulling op deze over
wegingen is in de hoofdtekst de volgende bepaling over de omvang van één enkele 
concessie opgenomen:175 

“an entirety of works, and/or services, together with supplies which are inciden
tal to the subject matter of a concession, even if subject to different concession 
contracts, constitutes a single concession within the meaning of this Directive, 
if the contracts are part of one particular project with a functional or economic 
continuity, taking into account the technical and economic functions that the 
works, services or supplies are intended to meet.”

in het Derde compromisvoorstel voor de concessierichtlijn is bovenstaande 
overweging gehandhaafd, maar is de bepaling over de omvang van één conces
sie uit de hoofdtekst geschrapt.176 in het Vierde compromisvoorstel is vervol
gens ook de overweging geschrapt.177 gelet hierop, is – net als bij de nieuwe 

172 art. 6 lid 2 commissievoorstel concessierichtlijn.
173 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 

concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, overweging 10.

174 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (tweede 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, overweging 10.

175 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (tweede 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, art. 1(bis) lid 2.

176 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (Derde 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12, 31 oktober 2012, overweging 10.

177 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (Vierde compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 16731/12, 30 november 2012; overweging 10 ontbreekt daarin.
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aanbestedingsrichtlijn – niet te verwachten dat de concessierichtlijn op dit punt 
leidt tot wijziging van de huidige situatie.

3.4 aanbestedinGsprocedure

met inachtneming van het bovenstaande kan aldus worden bepaald in welke om
standigheden een opdracht de drempelwaarde overschrijdt. in dat geval is de be
trokken overheid verplicht een aanbestedingsprocedure te doorlopen. Deze proce
dure eindigt met de keuze voor een wederpartij en het sluiten van de overeenkomst 
tussen de overheid en deze winnaar. in het navolgende wordt onderzocht wat het 
doorlopen van een aanbestedingsprocedure inhoudt, zodat kan worden vastgesteld 
of de betrokken overheid daarmee verplicht is gelijke kansen te bieden aan alle 
potentiële wederpartijen.178

De aanbestedingsrichtlijn kent verschillende verplichtingen afhankelijk van de 
vraag of het een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst voor werken 
betreft en of zich bepaalde bijzondere omstandigheden voordoen. De ‘standaard’ 
aanbestedingsprocedures voor ieder van beide type opdrachten worden daarom 
hieronder afzonderlijk besproken; de uitzonderingen komen in de volgende pa
ragraaf aan bod. De keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure wordt hier 
benaderd vanuit de voorwaarden die de aanbestedingsrichtlijn daaraan stelt. Dat 
neemt evenwel niet weg dat zuiver bekeken vanuit het privaatrechtelijke gelijk
heidsbeginsel, waarvan eerder bleek dat de aanbestedingswetgeving dat mede 
nastreeft,179 aanbestedende diensten beperkingen van de mededinging als gevolg 
van de keuze voor een type aanbestedingsprocedure zouden moeten vermijden. 
Dit is recentelijk ook betoogd door Sánchez graells, die meent dat aanbestedende 
diensten om die reden zouden moeten kiezen voor zo open mogelijke aanbeste
dingsprocedures.180

3.4.1 Overheidsopdrachten

De aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten begint met het publiceren 
van een aankondiging waarin de betreffende aanbestedende dienst zijn voornemen 
om een bepaalde opdracht te verstrekken kenbaar maakt. De commissie publi
ceert deze aankondiging in het Publicatieblad, vergezeld van een samenvatting 
met de belangrijke gegevens van de aankondiging in de andere officiële talen van 

178 Voor meer informatie over de aanbestedingsprocedures als zodanig, zie bijvoorbeeld 
Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009 en essers 2009.

179 Zie paragraaf 3.1.4.
180 Zie Sánchez Graells 2011, p. 245-246 en p. 365. Aanbestedende diensten moeten 

daarbij evenwel rekening houden met een evenredige verhouding tussen de kosten en 
moeilijkheden van een openbare of nietopenbare aanbestedingsprocedure enerzijds 
en de uiteindelijke mededingingsbeperkingen van een minder competitieve aanbeste
dingsprocedure anderzijds.
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de unie.181 het doel van de in deze aankondiging gegeven inlichtingen is de onder
nemers in alle lidstaten in staat te stellen uit te maken of de voorgenomen opdracht 
hen interesseert.182 om die reden dienen zij afdoende te worden ingelicht over 
het voorwerp van de opdracht en de bijbehorende voorwaarden. Zo moet in de 
aankondiging onder meer zijn vermeld welk type procedure uit de aanbestedings
wetgeving is gekozen (in beginsel de openbare of nietopenbare procedure) en 
welke criteria de aanbestedende dienst zal hanteren teneinde uiteindelijk de beste 
inschrijving te kiezen.

De keuze voor de beste inschrijving voltrekt zich in ieder geval in drie en soms 
in vier stappen.183 ten eerste worden de potentiële wederpartijen die zich heb
ben aangemeld of ingeschreven, getoetst aan de hand van uitsluitingsgronden, die 
bijvoorbeeld partijen uitsluiten die zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen 
of fraude. Vervolgens wordt iedere potentiële wederpartij getoetst aan de hand 
van geschiktheidseisen, die betrekking hebben op diens economische en financiële 
draagkracht, technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid en bovendien 
verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. 
eventueel wordt ten derde het aantal geschikte gegadigden verder beperkt tot een 
van te voren vastgesteld maximumaantal aan de hand van objectieve en nietdis
criminerende selectiecriteria (shortlisting).184 tot slot wordt van de nietuitgeslo
ten, geselecteerde potentiële wederpartijen, de beste inschrijving gekozen aan de 
hand van het vooraf vastgestelde gunningscriterium.185 Dit kan zijn de laagste prijs 
of de economisch meest voordelige inschrijving. in dat laatste geval heeft de aan
bestedende dienst meerdere subcriteria geformuleerd waaraan de inschrijvingen 
zullen worden getoetst. Daarbij zijn de aanbestedende diensten in beginsel vrij om 
te kiezen welke subcriteria zij zullen toepassen, al mag die keuze enkel betrekking 

181 art. 36 lid 4 aanbestedingsrichtlijn.
182 overweging 36 aanbestedingsrichtlijn. hetzelfde geldt voor personen en onderne

mingen in bepaalde derde landen, op grond van verdragen tussen die landen en de eu; 
zie verder Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, hoofdstuk 22. Dit 
onderzoek beperkt zich tot de lidstaten van de eu.

183 Zie art. 44 lid 1 Aanbestedingsrichtlijn.
184 art. 44 lid 3 aanbestedingsrichtlijn. Dit is alleen mogelijk bij een nietopenbare pro

cedure, een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en een con
currentiegerichte dialoog.

185 Zie in dat verband ook overweging 37 uit het Eerste Compromisvoorstel voor de 
nieuwe aanbestedingsrichtlijn: “om een objectieve vergelijking van de relatieve 
waarde van de inschrijvingen te bewerkstelligen en aldus, onder omstandigheden 
van effectieve mededinging, te kunnen bepalen welke inschrijving de beste prijs
kwaliteit verhouding biedt, dient de gunning van de opdracht te geschieden op basis 
van objectieve criteria die ervoor zorgen dat de beginselen transparantie, nondiscri
minatie en gelijke behandeling in acht worden genomen.”; Voorstel voor een richtlijn 
van het europees Parlement en de raad betreffende het gunnen van overheidsop
drachten  geconsolideerde versie/compromistekst van het voorzitterschap (eerste 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 12878/12, 24 juli 2012. 



Gelijke kansen bieden op Grond van europese aanbestedinGswetGevinG

80

hebben op criteria ter bepaling van de economisch voordeligste aanbieding.186 
Bovendien moeten de gunningscriteria volgens het hof “verband houden met het 
voorwerp van de opdracht, de aanbestedende dienst geen onvoorwaardelijke keu
zevrijheid geven, uitdrukkelijk vermeld zijn in het bestek of in de aankondiging 
van de opdracht, en alle fundamentele beginselen van gemeenschapsrecht, en met 
name het discriminatieverbod, eerbiedigen”.187 met de winnende inschrijver sluit 
de aanbestedende dienst uiteindelijk de overeenkomst. Bij alle stappen is de aan
bestedende dienst verplicht de ondernemers op gelijke en nietdiscriminerende 
wijze te behandelen en daarbij transparantie te betrachten.188

De vereiste aankondiging in het Publicatieblad zorgt ervoor dat de aanbestedende 
dienst verplicht is de mogelijkheid om zijn wederpartij te worden bekend te ma
ken. omdat deze aankondiging bovendien vanuit alle lidstaten toegankelijk is en 
zelfs in samenvatting in alle talen van de unie, is hiermee voldaan aan de eerste 
stap van het bieden van gelijke kansen zoals beschreven in paragraaf 1.2. De toe
wijzingssystematiek die volgt op de bekendmaking (te weten een openbare of niet
openbare aanbestedingsprocedure), moet op grond van de aanbestedingsrichtlijn 
objectief, transparant en nondiscriminatoir zijn. Daarmee wordt ook voldaan aan 
de tweede stap van het bieden van gelijke kansen. Kortom, de aanbestedingsplicht 
voor bovendrempelige overheidsopdrachten houdt in dat de overheid gelijke kan
sen moet bieden aan alle potentiële wederpartijen.

3.4.2 Concessieovereenkomsten

ook voor concessieovereenkomsten begint de aanbestedingsprocedure met de pu
blicatie van de aankondiging in het Publicatieblad.189 Deze aankondiging moet ten 
minste een aantal inlichtingen bevatten, waaronder de geschiktheidseisen en gun
ningscriteria.190 Behalve een minimumtermijn van 52 dagen voor het indienen van 
de inschrijvingen, stelt de europese aanbestedingswetgeving verder geen eisen 
aan de aanbestedingsprocedure voor concessieovereenkomsten. De regels zoals 
die gelden bij de aanbesteding van overheidsopdrachten zijn derhalve niet (naar 
analogie) van toepassing. 

niettemin zijn aanbestedende diensten onverminderd gehouden ondernemers 
op gelijke en nietdiscriminerende wijze te behandelen en daarbij transparant te 
handelen.191 om die reden laat de aanbestedingsrichtlijn geen ruimte voor een 

186 Zie onder meer HvJ EG 28 maart 1995, zaak C-324/93 (Diamorphine), r.o. 42.
187 hvJ eg 17 september 2002, zaak c513/99 (Concordia Bus Finland), r.o. 64.
188 art. 2 aanbestedingsrichtlijn.
189 art. 58 aanbestedingsrichtlijn.
190 art. 58 lid 2 aanbestedingsrichtlijn jo. Bijlage Vii B. Deze bepaling verwijst ten 

onrechte naar Bijlage Vii c in plaats van Bijlage Vii B. Deze typefout is met de im
plementatie in het Bao niet hersteld; ook art. 60 lid 2 Bao verwijst naar de verkeerde 
bijlage.

191 art. 2 Bao en art. 2 aanbestedingsrichtlijn.
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aanbestedingsprocedure die niet objectief, transparant en nondiscriminatoir is.192 
Dit wordt ondersteund door het hof, dat overwoog dat de verplichting om een 
aankondiging te publiceren “door de mogelijkheid van vergelijking van de of
fertes een mededingingsniveau [waarborgt] dat door de wetgever van de europese 
unie op het gebied van concessies voor openbare werken als bevredigend wordt 
beschouwd”.193

gelet op het voorgaande, bevat de aanbestedingswetgeving dus ook bij boven
drempelige concessieovereenkomsten voor werken de verplichting voor de over
heid om gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. in het voorstel 
voor de concessierichtlijn wordt dat geëxpliciteerd.194

Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat de bepalingen uit de 
aanbestedingsrichtlijn over uitsluitingsgronden, alsook over de proportionaliteit 
van de geschiktheidseisen en de beperking van de gunningscriteria tot de laag
ste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving niet van toepassing zijn 
bij concessieovereenkomsten. Dat laat echter onverlet dat het Vweu onverkort 
daarop van toepassing is; volgens de commissie zijn aanbestedende diensten als 
gevolg daarvan gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel.195 concreet betekent 
dit beginsel dat iedere gekozen maatregel gezien de vastgestelde doelen zowel 
noodzakelijk als passend moet zijn. Zo mogen geen technische, professionele of 
financiële eisen worden gesteld die niet in verhouding staan tot het object van 
de concessieovereenkomst, aldus nog steeds de commissie. niettemin wijst de 
commissie erop dat concessieverlenende instanties vrij zijn om de doelen te be
palen, met name op het gebied van prestaties en technische specificaties. In het 

192 Zo ook de Europese Commissie, Interpretatieve mededeling van de Commissie 
over concessieovereenkomsten in het communautaire recht, april 2000, PbEG 2000, 
C 121/2. Zie bovendien de inbreukprocedure Osbaldwick, waarbij de Commissie in 
het met redenen omkleed advies stelde dat de gemeente York een open, transparante en 
nietdiscriminerende aanbestedingsprocedure moeten volgen. De commissie verwees 
daarbij naar hvJ eu 10 maart 1987, zaak c199/85 (Commissie/Italië) en hvJ eu 17 
november 1993, zaak c71/92 (Commissie/Spanje). Deze arresten kunnen de stelling 
van de commissie overigens niet goed dragen, aangezien daar andere punten aan de 
orde waren. Zie verder S. van Garsse, ‘Public-private partnerships, concessions and 
public procurement’, 3rd international Public Procurement conference Proceedings 
(2008), p. 221; w.m. ritsema van eck, ‘De werkenconcessie: een verkenning’, Br 
2009, nr. 3, p. 237.

193 hvJ eu 22 april 2010, zaak c423/07 (Commissie/Spanje), r.o. 56.
194 Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betreffende de gun

ning van concessieopdrachten (commissievoorstel concessierichtlijn), com(2011) 
897 def., art. 7: “contracting authorities and contracting entities shall treat economic 
operators equally and shall act in a transparent and proportionate way. (...)”

195 europese commissie, Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessie
overeenkomsten in het communautaire recht, april 2000, PbEG 2000, c 121/2.
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voorstel voor de concessierichtlijn zijn (wel) expliciete bepalingen opgenomen 
ten aanzien van de inhoud van selectie en gunningscriteria.196

3.5 uitzonderinGen

De aanbestedingswetgeving voorziet in een aantal uitzonderingen op de verplich
ting tot het bieden van gelijke kansen bij bovendrempelige overheidsopdrachten. 
Zo mag in sommige, uitzonderlijke gevallen een voorafgaande bekendmaking 
achterwege blijven omdat gebruik kan worden gemaakt van de onderhande
lingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.197 Dit is bijvoorbeeld mo
gelijk in geval van dwingende spoed door onvoorziene omstandigheden die niet 
aan de aanbestedende dienst zijn te wijten, evenals bij aanvullende werken die 
door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden. Daarnaast kent 
de aanbestedingsrichtlijn enkele uitzonderingen voor typen van overheidsop
drachten waarop de richtlijn in het geheel niet van toepassing is.198 geen van deze 
specifieke uitzonderingen zal normaal gesproken echter van toepassing zijn bij 
gronduitgifte.

in het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is toegevoegd dat die richt
lijn geldt onverminderd artikelen 36, 51, 52, 62 en 346 Vweu.199 geen van deze 
bepalingen is evenwel relevant bij gronduitgifte, aangezien deze betrekking heb
ben op respectievelijk uitzonderingen voor goederen, uitzonderingen vanwege 
openbaar gezag, openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid en (ove
rige) uitzonderingen vanwege veiligheid.

Dat geldt in mindere mate voor de gedeeltelijke uitzonderingsmogelijkheid 
die de percelenregeling biedt.200 op grond van deze percelenregeling in de 

196 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, art. 36 en 39.

197 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 januari 2005, C-84/03 (Commissie/Spanje), r.o. 47, waar
in het hof overweegt dat “de procedure van gunning via onderhandelingen het karak
ter van een uitzondering [heeft] en (…) slechts [kan] worden toegepast in de limitatief 
opgesomde gevallen”.

198 art. 1018 aanbestedingsrichtlijn. het betreft onder meer opdrachten op het gebied 
van defensie, opdrachten die geheim zijn verklaard en specifieke opdrachten voor 
diensten (zoals dienstenopdrachten die op basis van een alleenrecht worden gegund).

199 ingevoerd in art. 1 lid 1 in Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement 
en de raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde 
versie/compromistekst van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 12878/12, 24 juli 2012. Vervolgens is dit uitgebreid en ver
plaatst naar art. 1 lid 3 in Proposal for a Directive of the european Parliament and of 
the council on public procurement  Presidency compromise text/consolidated ver
sion (tweede compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14418/12, 2 oktober 
2012.

200 art. 9 lid 5 sub a aanbestedingsrichtlijn.
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aanbestedingsrichtlijn mogen aanbestedende diensten een overheidsopdracht in 
percelen (dat wil zeggen: afzonderlijke overeenkomsten) verdelen en voor kleine 
percelen afwijken van de toepassing van de richtlijn. Dit laat evenwel onverlet dat 
de geraamde waarde van de gezamenlijke percelen moet worden berekend en dat 
voor veruit het grootste deel van de opdracht de aanbestedingsrichtlijn onverkort 
blijft gelden. om die reden wordt hier verder niet ingegaan op de percelenregeling.
Voor concessieovereenkomsten voor werken voorziet de aanbestedingsrichtlijn 
eveneens in enkele uitzonderingen op de bekendmakingsverplichting. Dat is het 
geval voor bepaalde concessieovereenkomsten op het gebied van telecommunica
tie, geheime concessieovereenkomsten en concessieovereenkomsten die op grond 
van internationale voorschriften worden gesloten.201 ook kan onder omstandighe
den een bekendmaking voor aanvullende werken achterwege blijven.202 geen van 
deze gevallen zal zich echter normaal gesproken voordoen bij gronduitgifte. in het 
voorstel voor de concessierichtlijn is verduidelijkt dat het achterwege laten van 
een voorafgaande bekendmaking is beperkt tot uitzonderlijke omstandigheden; 
daarvan is sprake in situaties waarin het bij voorbaat duidelijk is dat bekendma
king niet zou leiden tot meer mededinging, met name omdat er objectief gezien 
slechts één ondernemer is die de concessie kan uitvoeren.203

3.5.1 Grondposities

in het verleden is veel discussie gevoerd over de mogelijke invloed van de grond
eigendom van een marktpartij als deze ook een potentiële opdrachtnemer is voor 
de uitvoering van werken op die grond. Deze situatie zou zich ook bij  gronduitgifte 
door de overheid kunnen voordoen, namelijk als de wederpartij van de overheid 
vervolgens werken moet uitvoeren deels op de uitgegeven grond en deels op grond 
die al in eigendom was van de wederpartij. De overheid wordt dan geconfronteerd 
met de grondpositie van één potentiële wederpartij, als gevolg waarvan de over
heid in feite geen aanbestedingsprocedure kan doorlopen zonder medewerking 
van die partij (omdat de overheid geen zeggenschap heeft over het deel van de 
grond dat niet in haar eigendom is).

om dit probleem op te lossen werd wel gepleit voor het aanmerken van grondei
gendom als een ‘exclusief recht’, zodat de uitvoering van de betreffende werken 
‘om redenen van bescherming’ van dit exclusieve recht slechts aan een bepaalde 
aannemer, namelijk de grondeigenaar, konden worden toevertrouwd. in dat ge
val zou de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking mogen 
worden toegepast.204 gezien de zeer restrictieve uitleg van het hof ten aanzien van 

201 art. 57 aanbestedingsrichtlijn.
202 art. 61 aanbestedingsrichtlijn.
203 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 

of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (tweede 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, overweging 19.

204 Dit is de formulering op basis van de richtlijn werken uit 1993. in de aanbestedings
richtlijn is deze uitzondering overgenomen, maar is de tekst enigszins gewijzigd in 
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dergelijke uitzonderingsgronden en het ontbreken van een echte noodzaak om de 
opdracht aan de grondeigenaar te gunnen – het hierna te bespreken ‘doorleggen’ 
of onteigenen is namelijk ook mogelijk – moet worden aangenomen dat deze uit
zondering niet zo kan worden uitgelegd.205

Bovendien volgt uit de jurisprudentie van het hof dat een grondpositie niet afdoet 
aan de europese aanbestedingsplicht die op de aanbestedende dienst rust. Deze 
situatie deed zich voor in het Scalaarrest van het hof met betrekking tot een 
overheidsopdracht voor werken.206 in dat geval ging het om de aanleg van een in
frastructurele voorziening door de grondeigenaar, waarbij deze na realisatie werd 
overgedragen aan de betreffende gemeente. Volgens het hof kon “het gemeente
bestuur zijn contractpartij niet (…) kiezen, omdat deze persoon volgens de wet 
noodzakelijkerwijs de eigenaar van de te verkavelen terreinen is”. niettemin kwa
lificeerde de overeenkomst op grond waarvan het werk moest worden uitgevoerd 
als overheidsopdracht voor werken. Bij een overschrijding van de drempelwaarde, 
zo redeneerde het hof, zou deze overeenkomst dan ook europees moeten worden 
aanbesteed. het hof kwam vervolgens met een oplossing voor deze situatie:207

“Dat betekent niet, dat de richtlijn in geval van aanleg van een infrastructurele 
voorziening slechts wordt nageleefd, indien het gemeentebestuur zelf de in deze 

die zin dat in plaats van ‘exclusieve rechten’ wordt gesproken over ‘alleenrechten’; 
een inhoudelijke wijziging lijkt mij dit niet. art. 31 lid 1 sub b aanbestedingsrichtlijn 
luidt: “wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen of om redenen van 
bescherming van alleenrechten slechts aan een bepaalde ondernemer kan worden toe
vertrouwd;”

205 Dit is ook de conclusie van het rapport ‘Scala, gevolgen die nederland aan het Scala 
arrest zou moeten verbinden’, Bevindingen van de door de interdepartementale 
commissie europees recht (icer) ingestelde werkgroep, juni 2003. Daarin is het 
volgende opgenomen: “onduidelijk is of de bescherming van exclusieve rechten in de 
zin van de richtlijn ook het recht van eigendom omvat. Bekend is dat de commissie 
meent dat het hier uitsluitend om intellectuele eigendom gaat (zie eindnoot 12). uit 
het Scala arrest noch uit andere uitspraken valt echter af te leiden of het hof in be
paalde gevallen een beroep op eigendom als exclusief recht in de zin van deze be
paling zal erkennen of afwijzen. Zowel voor als tegen eigendom-als-exclusief-recht 
zijn steekhoudende argumenten te geven. nu het echter gaat om een uitzondering op 
de aanbestedingsplicht en dus een bedreiging voor de verwezenlijking van het nut
tig effect van de richtlijn zal het hof in voorkomende gevallen ongetwijfeld een zo 
restrictief mogelijke uitleg kiezen en is het vrijwel uitgesloten dat grondeigendom als 
een exclusief recht in de zin van de richtlijn zal worden aangemerkt.” in 1993 achtte 
Janssen het reeds twijfelachtig dat de commissie en het hof ruimte zouden zien voor 
toepassing van deze uitzonderingsmogelijkheid; zie Janssen 1993. Zie in diezelfde 
zin ook Arrowsmith 2005, p. 417-418. Zeer stellig is Van Romburgh, die geen ruimte 
meer ziet voor procedures van gunning via onderhandelingen in dergelijke gevallen; 
zie Van romburgh 2005, p. 155.

206 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala).
207 naar analogie van de aanbestedingsverplichting zoals die geldt voor de houder van 

een concessie voor openbare werken.
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richtlijn omschreven aanbestedingsprocedures toepast. het nuttig effect daarvan 
zou evengoed worden verzekerd, indien het gemeentebestuur op grond van de 
nationale wetgeving de exploitantvergunninghouder [lees: de grondeigenaar] 
door middel van de met hem gesloten overeenkomsten kon verplichten de over
eengekomen werken uit te voeren volgens de in de richtlijn omschreven proce
dures, zulks ter vervulling van de verplichtingen die dienaangaande krachtens de 
richtlijn op het gemeentebestuur rusten. in dat geval moet de exploitant krach
tens de met de gemeente gesloten overeenkomsten (…) worden beschouwd als 
houder van een uitdrukkelijke volmacht van de gemeente voor de aanleg van 
deze voorziening.”

met andere woorden, de grondeigenaar kan op grond van een volmacht van de 
gemeente de betreffende werken europees aanbesteden.208 het hof verduidelijkte 
later dat deze mogelijkheid niet geldt in een situatie waarin geen sprake is van een 
dergelijk gebrek aan keuzevrijheid ten aanzien van de (private) wederpartij op 
grond van de wet.209 Verder kan een aanbesteding niet achterwege blijven op grond 
van de enkele omstandigheid dat de aannemer/grondeigenaar zelf ook kwalificeert 
als aanbestedende dienst en als zodanig de aanbestedingsrichtlijn in acht moet 
nemen.210 in dat geval is immers nog niet gegarandeerd dat alle activiteiten van de 
betreffende overheidsopdracht aan mededinging worden blootgesteld, zoals het 

208 Zie over praktische uitvoeringen hiervan ook Essers 2008; hij maakt een onderscheid 
tussen ‘economische en juridische doorlegging’.

209 hvJ eg 20 oktober 2005, zaak c264/03 (Commissie/Frankrijk), r.o. 57. in dat geval 
is sprake van dienstverlening door de aannemer ten behoeve van de aanbestedende 
dienst, hetgeen als zodanig aanbestedingsplichtig kan zijn. Zie daarover ook (onder 
meer) Bregman 2007b.

210 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 65-68. Deze kwalifi
catie van de aannemer ontslaat de opdrachtverlenende aanbestedende dienst niet van 
zijn aanbestedingsplicht, aldus het hof in het Auroux/Roannearrest. het hof lijkt 
daarvoor met name relevant te achten dat de enkele omstandigheid dat de aannemer 
zelf ook een aanbestedende dienst is, nog geen garantie vormt dat de oorspronkelijke 
opdracht aan dezelfde mededinging wordt blootgesteld als het geval zou zijn bij aan
besteding door de opdrachtverlenende aanbestedende dienst (d.w.z. aanbesteding van 
de gehele opdracht). De aannemer zou de opdracht namelijk kunnen onderverdelen 
in een aantal kleinere opdrachten, in welk geval sommigen daarvan onder de drem
pelwaarde kunnen blijven en als gevolg daarvan niet worden aanbesteed. Volgens het 
hof zou zo “de toepassing van de richtlijn door het opzetten van een reeks opeenvol
gende opdrachten kunnen worden omzeild.” De ag merkte bovendien nog op dat 
alsdan de coördinatiefunctie van de (hoofd)aannemer onttrokken zou zijn aan welke 
aanbestedingsprocedure dan ook; zie de conclusie van de ag van 15 juni 2006, zaak 
c220/05 (Auroux/Roanne), para. 72. De ag concludeerde vervolgens: “eventuele 
latere aanbestedingsprocedures met onderaannemers kunnen derhalve niet het oor
spronkelijk ontbreken van een aanbestedingsprocedure voor de verlening van de op
dracht aan de hoofdaannemer compenseren.” overigens bestond destijds nog niet de 
mogelijkheid om opdrachten te gunnen via een zogenoemde aankoopcentrale (art. 11 
aanbestedingsrichtlijn).
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geval zou zijn bij een europese aanbesteding van de gehele opdracht door de op
drachtverlenende aanbestedende dienst.211

in de reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011 is het bovenstaande vertaald naar de 
nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling.212 Daarin wordt de stelling ingeno
men dat het op basis van een volmacht aanbesteden door de grondeigenaar – oftewel 
het ‘doorleggen van de aanbesteding’ – is toegestaan als de grondeigenaar alle grond 
in eigendom heeft en beschikt over een wettelijk recht op zelfrealisatie.213 het 
zelfrealisatierecht brengt namelijk mee dat onteigening in beginsel niet mogelijk 
is en de betrokken overheid dus geen keuzevrijheid heeft. Bij doorleggen aan een 
grondeigenaar met een minder dominante grondpositie, wordt volgens de reiswij
zer een ‘groot risico’ genomen. mocht de grondeigenaar overigens weigeren het 
werk europees aan te besteden, dan lijkt onteigening mogelijk te zijn.214

op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in de nederlandse 
situatie doorleggen in ieder geval mogelijk is als de grondeigenaar een zelfrealisa
tierecht heeft en om die reden niet kan worden onteigend. Zonder dat recht, heeft 
de overheid formeel wel keuzevrijheid (na onteigening). Vanwege de restrictieve 
benadering van het hof in zijn jurisprudentie sinds Scala, ligt het in de lijn der ver
wachting dat het hof in die gevallen doorleggen niet gerechtvaardigd zal  achten. 
hetzelfde geldt in een situatie van gronduitgifte ten behoeve van de uitvoering 

211 Vergelijk Arrowsmith 2005, para. 6.31. Zie voor een soortgelijke redenering van 
het hof met betrekking tot concessieovereenkomsten hvJ eu 22 april 2010, zaak 
c423/07 (Commissie/Spanje), r.o. 76.

212 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 70.
213 Volgens meesters is voldoende dat de private partij over een zo substantiële grondpo

sitie beschikt, dat hij zich in het licht van de onteigeningsjurisprudentie kan beroepen 
op het recht op zelfrealisatie; zie meesters 2011, p. 109. Voor het recht op zelfrealisa
tie moet de grondeigenaar kort gezegd ook bereid en in staat zijn om de bestemming 
te realiseren overeenkomstig de door de gemeente gewenste wijze van planuitvoering. 
in dat geval is onteigening niet mogelijk. 

214 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 71, onder verwijzing naar de mva bij de 
grondexploitatiewet (Kamerstukken I 2006/07, 30 218, nr. D), waarin de minister 
tot de volgende conclusie is gekomen: “mede naar aanleiding van dit onderzoek en 
de daarin aangehaalde jurisprudentie ben ik tot het oordeel gekomen dat in een ont
eigeningsprocedure geen succesvol beroep op het zelfrealisatieverweer gedaan kan 
worden, in geval de Europese aanbestedingsregels niet in acht genomen worden.” Zie 
ook moolhuizen & Brackmann 2002; mulder 2003; Van den Brand, Bregman & De 
groot 2006, p. 128; Schueler & mellenbergh 2006. anders: het icer rapport Scala 
uit 2003; bij weigering tot aanbesteding door de grondeigenaar kon volgens het rap
port niet enkel ‘ter aanbesteding’ worden onteigend. een dergelijke onteigening zou 
een wetswijziging vereisen, die volgens de auteurs niet wenselijk is omdat minder 
ingrijpende oplossingen beschikbaar zijn. Zie ‘Scala, Gevolgen die Nederland aan het 
Scala arrest zou moeten verbinden’, Bevindingen van de door de interdepartementale 
Commissie Europees Recht (ICER) ingestelde werkgroep, juni 2003. Zie over deze 
discussie verder: m.o. meulenbelt, ‘is het zelfrealisatiebeginsel afgeschaft?’, Br 
2002/857; De groot 2007.
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van een werk deels op die grond en deels op grond die al in eigendom is van een 
marktpartij. In dat geval zal de marktpartij evenwel per definitie niet alle grond 
in eigendom hebben en is de kans dat deze beschikt over een zelfrealisatierecht 
derhalve beperkt. mocht de grondeigenaar daar niettemin over beschikken, dan 
kan hij de aanbestedingsprocedure voor het gehele werk doorlopen op basis van 
een volmacht van de overheid.

wat van de mogelijkheid tot doorleggen ook zij, voor het bieden van gelijke kan
sen is het effect daarvan verwaarloosbaar. immers, in die situatie zal de overheid 
de gelijke kansen om de werken uit te mogen voeren niet direct bieden, maar via 
de gevolmachtigde grondeigenaar. Voor de kansen van de potentiële wederpartijen 
anders dan de grondeigenaar, maakt het derhalve geen verschil. om die reden is 
het in de praktijk ook nog maar de vraag of – bij gebruik van een dergelijke vol
machtconstructie – een derde voldoende belang zal hebben om daartegen met suc
ces bezwaar te maken. inzet zal immers doorgaans zijn dat derden een kans op de 
opdracht willen, hetgeen evengoed mogelijk is als de grondeigenaar de europese 
aanbestedingsprocedure organiseert. De grondeigenaar in kwestie zal daarentegen 
in beginsel niet mee kunnen dingen naar de door hem aan te besteden opdracht, 
omdat hij vermoed wordt dan over een ongerechtvaardigde kennisvoorsprong te 
beschikken.215 hetzelfde geldt voor een aan hem verbonden onderneming, zoals 
een ‘bouwpoot’ van een projectontwikkelaar die de grond in eigendom heeft.

als de overheid een opdracht verstrekt in de vorm van een concessieovereen
komst, is de bovenstaande problematiek in het geheel niet aan de orde. Zoals in 
hoofdstuk 6 nader zal worden toegelicht, is het namelijk onmogelijk om een con
cessieovereenkomst te sluiten met een marktpartij voor de uitvoering van werken 
op grond die reeds in eigendom van die marktpartij is. Dit zal slechts anders zijn 
indien de grond op enig moment ter beschikking zou komen van de overheid.

3.6 conclusie

in dit hoofdstuk is gebleken dat de europese aanbestedingswetgeving, die in 
nederland eenopeen is geïmplementeerd, voorziet in een expliciete verplich
ting om voor bovendrempelige overheidsopdrachten en concessieovereenkom
sten gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. Deze verplichting 
vindt haar grondslag in het algemene beginsel van gelijke behandeling, dat in het 
Verdrag is uitgewerkt in de gelijke behandeling naar nationaliteit (discriminatie
verbod) en in het bijzonder in de vrijverkeerbepalingen. De verplichting om bo
vendrempelige opdrachten europees aan te besteden, strekt dan ook tot verwezen
lijking van het vrije verkeer van vestiging en diensten, hetgeen zich concreet uit 
in materiële gelijke behandeling door de overheid van potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten ten opzichte van nationale potentiële wederpartijen. Bovendien 
wordt met de aanbestedingsverplichting de ontwikkeling van daadwerkelijke me

215 Zie hierover onder meer Meesters 2011, p. 110.



dedinging binnen de unie beoogd. De europese aanbestedingsverplichting vormt 
daarmee een concrete uitdrukking van zowel het publiek als het privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel zoals dat in paragraaf 1.2.1 werd besproken.

De aanbestedingsplicht geldt voor opdrachtverstrekking met een geraamde waar
de van meer dan de drempelwaarde (momenteel € 5 miljoen excl. btw). Deze 
geraamde waarde moet worden berekend vanuit het perspectief van de potentiële 
inschrijvers en op basis van de opdracht zoals deze is gedefinieerd door de aanbe
stedende dienst. De waarde van meerdere opdrachten voor werken moet evenwel 
samen worden genomen als deze betrekking hebben op één en hetzelfde ‘werk’.

concreet betekent het voorgaande dat als gronduitgifte door de overheid mee
brengt dat deze overheid een bovendrempelige overheidsopdracht of concessie
overeenkomst voor werken verleent aan haar wederpartij, zij verplicht is gelijke 
kansen te bieden. in theorie bestaan op die verplichting uitzonderingen, maar geen 
daarvan zal normaal gesproken aan de orde zijn bij gronduitgifte. ook een even
tuele relevante grondpositie van een potentiële wederpartij maakt voor het bieden 
van gelijke kansen geen verschil; hoogstens leidt dat ertoe dat de grondeigenaar 
namens de overheid gelijke kansen moet bieden aan alle (overige) potentiële we
derpartijen.

het huidige recht voorziet aldus in een expliciete verplichting voor nederlandse 
overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kansen 
te bieden aan alle potentiële wederpartijen, in ieder geval voor zover de gronduit
gifte de verstrekking van een bovendrempelige overheidsopdracht of concessie
overeenkomst voor werken inhoudt. om beter te kunnen duiden wanneer dat het 
geval is, zal onderzocht moeten worden in welke omstandigheden een gronduit
gifteovereenkomst moet worden beschouwd als overheidsopdracht of concessie
overeenkomst voor werken. niettemin zal in het volgende hoofdstuk eerst worden 
bezien in hoeverre voor opdrachtverstrekking waarvan de geraamde waarde de 
drempelwaarde niet overschrijdt, toch een verplichting bestaat om gelijke kansen 
te bieden.
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als een gronduitgifteovereenkomst moet worden beschouwd als overheidsop
dracht of concessieovereenkomst voor werken, maar de geraamde waarde daar
van onder de drempelwaarde blijft, dan is de europese aanbestedingswetgeving 
niet van toepassing en kan die wetgeving dus ook niet verplichten tot het bieden 
van gelijke kansen (zoals bleek in het vorige hoofdstuk). mocht de onderdrempe
lige opdrachtverstrekking niettemin een europese dimensie hebben, dan kunnen 
de aan die wetgeving ten grondslag liggende beginselen en bepalingen van het 
Vweu echter ook rechtstreeks verplichten tot het bieden van gelijke kansen. De 
ratio daarvan is – kort gezegd – dat zonder gelijke kansen ondernemers uit andere 
lidstaten naar nationaliteit zouden worden gediscrimineerd, hetgeen in strijd is met 
de vrijverkeerbepalingen uit het Verdrag.

het hof heeft dat erkend in een reeks van arresten waarin het de zogenoemde 
‘transparantieverplichting’ aannam.1 Deze jurisprudentie concentreert zich voor
alsnog op de eerste stap van het bieden van gelijke kansen, te weten de bekendma
king van de mogelijkheid om wederpartij van de overheid te worden. niettemin 
zal in dit hoofdstuk blijken dat uit jurisprudentie van het hof ook de tweede stap 
voor het bieden van gelijke kansen voortvloeit (een toewijzingssystematiek die 
objectief, transparant en nondiscriminatoir is), zodat ook voor onderdrempelige 
europese opdrachtverstrekking een verplichting tot het bieden van gelijke kansen 
bestaat.

overigens is de term ‘transparantie’ zeer ruim en omvat deze veel meer dan de 
verplichting tot voorafgaande openbare bekendmaking.2 transparantie is ook wel 
omschreven als de ‘maatschappelijke multivitamine’: het is overal goed voor en je 
hebt er niet gauw te veel van.3 De transparantie zoals die hier wordt behandeld, is 
evenwel beperkt tot transparantie in het kader van het bieden van gelijke kansen 
in twee stappen (bekendmaking en toewijzingssystematiek). transparantie is dan 
geen doel op zich, maar strekt enkel tot het waarborgen van een gelijke behande

1 Zie over dit onderwerp verder onder meer U. Neergaard, ‘Public Service Concessions 
and related concepts – the increased Pressure from community Law on member 
States’ use of concessions’, (2007) 16 PPLr, p. 387 en risvig hansen 2012b.

2 Zie daarover bijvoorbeeld de nog te verschijnen dissertatie ‘The Principle of 
transparency in eu Law’ van a.w.g.J. Buijze.

3 Scholtes 2012.
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ling. in de context van dit onderzoek vormt het transparantiebeginsel dan ook 
‘slechts’ een uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling.4

het leerstuk van de transparantieverplichting is in eerste instantie ontwikkeld in 
het kader van concessieovereenkomsten voor diensten, maar is vervolgens door 
het hof overeenkomstig toegepast op (onder meer) onderdrempelige overheids
opdrachten voor werken.5 in dit hoofdstuk wordt een kort overzicht van deze 
ontwikkeling gegeven (paragraaf 4.1), gevolgd door een nadere bespreking van 
de grondslag van de transparantieverplichting (paragraaf 4.2) en het daarvoor 
vereiste ‘duidelijk grensoverschrijdende belang’ als maatstaf voor de europese 
dimensie van de opdrachtverstrekking (paragraaf 4.3). Vervolgens wordt bepleit 
dat de transparantieverplichting ook voor concessieovereenkomsten voor werken 
geldt, al heeft het hof zich daarover nog niet kunnen uitlaten (paragraaf 4.4). Voor 
wat betreft de inhoud van de transparantieverplichting wordt eerst ingegaan op 
de verplichte voorafgaande bekendmaking (paragraaf 4.5) en daarna op de daar
opvolgende toewijzingssystematiek (paragraaf 4.6). Verder gelden ook voor deze 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen uitzonderingen, die bovendien veel 
ruimer zijn dan de uitzonderingen op grond van de europese aanbestedingswet
geving (paragraaf 4.7). Tot slot zal worden stilgestaan bij de codificatie van dit 
leerstuk in de nederlandse aanbestedingswet (paragraaf 4.8), waarna wordt afge
sloten met een conclusie (paragraaf 4.9).

4.1 ontwikkelinG van de transparantieverplicHtinG

Zoals gezegd, begon de erkenning van de transparantieverplichting door het Hof 
bij concessieovereenkomsten voor diensten. Dit type opdracht is van oudsher 
uitgesloten van de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen. in het arrest 

4 Zie ook HvJ EG 12 november 2009, zaak C-199/07 (Commissie/Griekenland), r.o. 
37: “Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens de vaste rechtspraak van 
het hof het transparantiebeginsel voortvloeit uit het beginsel van gelijke behandeling. 
(…)” in de literatuur is aan de orde gekomen of in het algemeen het transparantiebe
ginsel als zelfstandig Europeesrechtelijk beginsel moet worden erkend. Zie hierover 
onder meer Prechal & de Leeuw 2008, alsook Buijze & widdershoven 2010.

5 Zie onder meer de volgende arresten: HvJ EG 7 december 2000, zaak C-324/98 
(Telaustria); hvJ eg 3 december 2001, zaak c59/00 (Vestergaard); hvJ eg 20 ok
tober 2005, zaak c264/03 (Commissie/Frankrijk); hvJ eg 14 juni 2007, zaak 
c6/05 (MedipacKazantzidis); hvJ eg 21 juli 2005, zaak c231/03 (Coname); hvJ 
eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 (Parking Brixen); hvJ eg 6 april 2006, zaak 
c410/04 (ANAV); hvJ eg 13 september 2007, zaak c260/04 (Commissie/Italië); 
hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post); hvJ eg 18 december 2007, 
zaak c220/06 (Correos); hvJ eg 21 februari 2008, zaak c412/04 (Commissie/
Italië); hvJ eg 15 mei 2008, gevoegde zaken c147/06 en c148/06 (SECAP/
Torino); hvJ eu 17 juli 2008, zaak c347/06 (ASM Brescia); hvJ eg 13 november 
2008, zaak c324/07 (Coditel); hvJ eu 13 april 2010, zaak c91/08 (Wall); gerecht 
20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie); hvJ eu 10 maart 2011, zaak 
c274/09 (Stadler).
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RI.SAN overwoog het hof evenwel dat de niettoepasselijkheid van een aanbeste
dingsrichtlijn6 nog niet uitsluit “dat de verdragsbepalingen inzake het vrije ver
keer, die de lidstaten onder meer verplichten tot gelijke behandeling van en trans
parantie jegens de marktdeelnemers van andere lidstaten, relevant kunnen zijn”.7 

Kort daarna overwoog het hof in het Unitronarrest dat het beginsel van nondis
criminatie niet eng mag worden uitgelegd.8 Dit beginsel “verplicht onder meer tot 
transparantie, opdat de aanbestedende dienst zich ervan kan vergewissen dat het 
wordt nageleefd”. Deze overweging maakte het Hof in de specifieke context van 
de verplichting (op grond van de richtlijn Leveringen) die op bepaalde conces
siehouders rustte om het beginsel van nondiscriminatie op grond van nationaliteit 
in acht te nemen als een dergelijke concessiehouder overheidsopdrachten voor 
leveringen aan derden zou verlenen.9

Vervolgens heeft het Hof deze overweging uit die specifieke context gehaald en 
in het algemeen toegepast op concessieovereenkomsten voor diensten. mede 
op basis van die overweging baseerde het hof de transparantieverplichting 
in het baanbrekende Telaustriaarrest uit 2000.10 het hof overwoog daarin dat 

6 in dat geval ging het om de richtlijn Diensten (richtlijn 92/50/eeg).
7 hvJ eg 9 september 1999, zaak c108/98 (RI.SAN). het hof volgt daarmee de ag; 

zie conclusie van de ag 18 maart 1999, zaak c108/98 (RI.SAN), para. 38.
8 hvJ eg 18 november 1999, zaak c275/98 (Unitron).
9 op grond van art. 2 lid 2 van richtlijn 93/36/eeg (richtlijn Leveringen) moet een 

concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is, maar aan wie een aanbeste
dende dienst wel speciale of exclusieve rechten verleent om openbare diensten te ver
richten, het beginsel van nondiscriminatie op grond van nationaliteit in acht nemen 
als hij in het kader van die activiteit overheidsopdrachten voor leveringen bij derden 
plaatst. De betreffende bepaling luidt voluit: “2. indien een aanbestedende dienst in 
de zin van artikel 1, onder b), aan een andere concessiehouder dan de aanbestedende 
dienst, ongeacht de rechtsvorm hiervan, speciale of exclusieve rechten verleent om 
openbare diensten te verrichten, moet in de overeenkomst waarbij deze rechten wor
den verleend, worden bepaald dat deze concessiehouder, bij de overheidsopdrachten 
voor leveringen die hij in het kader van deze activiteit bij derden plaatst, het beginsel 
van nondiscriminatie op grond van de nationaliteit in acht neemt.”

10 hvJ eg 7 december 2000, zaak c324/98 (Telaustria). een voorbode daarvan lijkt ge
vormd te worden door de ‘interpretatieve mededeling van de commissie over conces
sieovereenkomsten in het communautaire recht’ van april 2000, PbEG 2000, c 121/2. 
in deze interpretatieve mededeling stelde de commissie onder het kopje ‘gelijke be
handeling’: “het beginsel van gelijke behandeling brengt met name met zich dat de 
spelregels bij alle potentiële concessiehouders bekend moeten zijn en voor iedereen 
op dezelfde wijze moeten worden toegepast.” De commissie geeft hiervoor geen na
dere onderbouwing, maar verwijst enkel naar twee uitspraken van het hof die betrek
king hebben op het opheffen van beperkingen voor het vrij verkeer (en niet zien op 
enige bekendmaking). Verder wees de commissie – onder verwijzing naar het Waalse 
bussenarrest – erop “dat het hof in zijn jurisprudentie over de laatste fasen van de 
procedure heeft verklaard dat het beginsel van transparantie een logisch uitvloeisel 
van het beginsel van gelijke behandeling is; het beginsel van transparantie beoogt het 
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concessie overeenkomsten voor diensten weliswaar van de werkingssfeer van de 
aanbestedingsrichtlijn voor nutssectoren zijn uitgesloten, maar dat “de aanbeste
dende diensten die deze overeenkomsten sluiten, niettemin de fundamentele re
gels van het Verdrag in het algemeen en het verbod van discriminatie op grond 
van nationaliteit in het bijzonder in acht moeten nemen”.11 Vervolgens stelde het 
hof – onder verwijzing naar het Unitronarrest – dat dit verbod onder meer een 
verplichting tot transparantie inhoudt, zodat de aanbestedende dienst kan vaststel
len of het wordt nageleefd.12 het hof vervolgde met de volgende – cruciale – 
overweging:13

“Deze op de aanbestedende dienst rustende verplichting tot transparantie houdt 
in, dat aan elke potentiële inschrijver een passende mate van openbaarheid wordt 
gegarandeerd, zodat de dienstenmarkt voor mededinging wordt geopend en de 
aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden getoetst.”

oftewel, ter naleving van het verbod op discriminatie naar nationaliteit moet de 
aanbestedende dienst aan elke potentiële inschrijver een passende mate van open
baarheid garanderen. op de wijze waarop deze openbaarheid zou moeten worden 
gegarandeerd, ging het hof niet in.14 Later verduidelijkte het hof dat bovenstaan
de overwegingen uit het Telaustriaarrest niet beperkt zijn tot concessieovereen

nuttig effect van het beginsel van gelijke behandeling te waarborgen door te zorgen 
voor nietvervalste concurrentieomstandigheden.” De commissie herhaalde vervol
gens bovenstaande overweging uit Unitron. Daarna stelde zij dat transparantie “door 
elk daartoe geëigend middel, waaronder publiciteit, [kan] worden gewaarborgd. welk 
middel geëigend is, hangt af van en houdt rekening met de specifieke aspecten van 
de betreffende sectoren.” in de bijbehorende voetnoot is opgenomen dat transparantie 
kan worden gewaarborgd door, onder andere, publicatie van een (voor)aankondiging 
in dagbladen of gespecialiseerde kranten of door ‘uithanging’. Bovenstaande zinsne
de “waaronder publiciteit” lijkt overigens te impliceren dat ook andere middelen dan 
publiciteit geschikt kunnen zijn om te voldoen aan het transparantiebeginsel.

11 hvJ eg 7 december 2000, zaak c324/98 (Telaustria), r.o. 60.
12 het hof legde niet uit waarom de transparantieverplichting die in de Unitronzaak 

rustte op een bepaalde concessiehouder in dit geval ook rust op een aanbestedende 
dienst die optreedt als concessieverlener. Zie voor kritiek op Telaustria en de daar
door ontwikkelde transparantieverplichting verder onder meer Pijnacker hordijk & 
meulenbelt 2005; Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, p. 150 e.v.

13 De hier ontwikkelde transparantieverplichting moet overigens worden onderscheiden 
van de transparantieverplichting zoals die geldt binnen een eenmaal opgestarte aanbe
stedingsprocedure. in beide gevallen gaat het weliswaar om uitvloeisels van de begin
selen van het Verdrag, maar de transparantieverplichting zoals die hier wordt bedoeld 
ziet enkel op het verplicht openstellen voor mededinging van een opdracht die niet 
binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingsrichtlijn valt. Zie voor transparantie 
binnen een eenmaal opgestarte procedure onder meer hvJ eu 12 december 2002, 
zaak c470/99 (Universale Bau) en hvJ eg 29 april 2004, zaak c496/99 P (Succhi 
di Frutta), r.o. 111.

14 Zie daarover paragraaf 4.6.
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komsten in de nutssectoren zoals in dat arrest het geval was, maar ook op overige 
concessieovereenkomsten voor diensten toepasbaar zijn.15

een jaar na Telaustria maakte het hof in de Vestergaardbeschikking toepassing 
van deze transparantieverplichting mogelijk bij opdrachten onder de drempel
waarde.16 uit de beschikking blijkt namelijk dat een aanbestedende dienst ook 
bij de verlening van een onderdrempelige overheidsopdracht moet voldoen aan 
de fundamentele regels van het Verdrag. De bevestiging van de transparantiever
plichting bij onderdrempelige overheidsopdrachten volgde voor diensten in 2007 
(Correos17) en voor werken in 2008 (Commissie/Italië). hoewel de nederlandse 
regering nog had gepleit voor een andere uitkomst,18 overwoog het hof in dat 
laatste arrest daartoe het volgende:19

“in de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de gemeenschapswetgever er 
uitdrukkelijk en principieel voor heeft gekozen om opdrachten die beneden een 
bepaalde drempel blijven, van de door hem ingevoerde  openbaarmakingregeling 
uit te sluiten. Voor deze opdrachten heeft hij dus geen enkele specifieke ver
plichting opgelegd.

15 hvJ eg 30 mei 2002, zaak c358/00 (Duitse Bibliotheek), r.o. 28.
16 hvJ eg 3 december 2001, zaak c59/00 (Vestergaard). De commissie heeft overigens 

in een inbreukprocedure tegen nederland met betrekking tot een gebiedsontwikkeling 
in hoogezandSappemeer (zaak 2000/4318) gesteld dat op grond van Vestergaard en 
de verwijzing daarin naar Telaustria voor alle onderdrempelige opdrachten een voor
afgaande transparantieverplichting geldt. De commissie heeft deze inbreukprocedure 
later echter ingetrokken.

17 hvJ eg 18 december 2007, zaak c220/06 (Correos). in hvJ eg 14 juni 2007, zaak 
c6/05 (MedipacKazantzidis), r.o. 33, noemt het hof al de verplichting tot transpa
rantie voor opdrachten onder de drempel, maar uit dat arrest volgt mijns inziens (nog) 
niet duidelijk dat het hof daarmee ook bedoeld een verplichting tot voorafgaande 
bekendmaking. De verwijzingen naar rechtsoverwegingen uit de eerdere arresten van 
het hof zien namelijk (op één na) juist niet op de overwegingen waarin die verplich
ting tot voorafgaande bekendmaking werd aangenomen. anders lijkt de visie van het 
gerecht; zie gerecht 20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie), r.o. 84.

18 De lidstaat nederland was in deze procedure geïntervenieerd. Volgens nederland gold 
het transparantiebeginsel niet voor overheidsopdrachten waarvan de waarde onder 
de toepasselijke drempelwaarde ligt; zie hvJ eg 21 februari 2008, zaak c412/04 
(Commissie/Italië), r.o. 62.

19 hvJ eg 21 februari 2008, zaak c412/04 (Commissie/Italië), r.o. 6566. het hof volgt 
hiermee de lijn van het ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’ die is ingezet door 
(de grote kamer van) het hof met betrekking tot Bdiensten in hvJ eg 13 november 
2007, zaak c507/03 (An Post). opmerkelijk is dat het Correosarrest, dat dateert 
vlak ná An Post, een dergelijke overweging niet bevat. wat hier ook van zij, het ar
rest Commissie/Italië is recenter dan Correos en ziet specifiek op onderdrempelige 
overheidsopdrachten voor werken. Bovendien is dat arrest ook bevestigd in hvJ eg 
15 mei 2008, gevoegde zaken c147/06 en c148/06 (SECAP/Torino), r.o. 21. gelet 
hierop, vormen de twee laatstgenoemde arresten mijns inziens de heersende leer en is 
daarmee afgeweken van het Correosarrest.
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wanneer evenwel vaststaat dat een dergelijke opdracht een bepaald grensover
schrijdend belang vertoont, levert de gunning van deze opdracht aan een in de 
lidstaat van de aanbestedende dienst gevestigde onderneming, zonder dat er 
sprake is van enige transparantie, een ongelijke behandeling op ten nadele van 
de in een andere lidstaat gevestigde ondernemingen die mogelijkerwijs in deze 
opdracht geïnteresseerd zijn. Behoudens objectieve rechtvaardiging vormt een 
dergelijke ongelijke behandeling, die voornamelijk in het nadeel is van in een 
andere lidstaat gevestigde ondernemingen, die immers alle worden uitgesloten, 
een door de artikelen 43 eg en 49 eg verboden indirecte discriminatie op grond 
van nationaliteit (…).”

met andere woorden, bij onderdrempelige opdrachten met een duidelijk20 grens
overschrijdend belang geldt de transparantieverplichting. wat wordt bedoeld met 
een ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’ komt hierna in paragraaf 4.3 aan de 
orde.

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn
in reactie op het groenboek van de commissie met betrekking tot de modernise
ring van de aanbestedingsrichtlijn,21 stelde het europees economisch en Sociaal 
comité (‘eeSc’) voor om alle onderdrempelige overheidsopdrachten vooraf elek
tronisch aan te kondigen.22 Volgens het eeSc zou dat een eenvoudige manier zijn 
om vriendjespolitiek te voorkomen:

“er zijn aanwijzingen dat de ondeugdelijke praktijk die het meeste voorkomt, 
vriendjespolitiek is, d.w.z. dat de aanbestedende instantie, soms zelfs zonder 
kennisgeving van de aanbesteding, een opdracht gunt aan een bevriende leveran
cier. Dit soort heimelijke praktijken worden niet snel opgemerkt omdat meestal 
pas later duidelijk wordt hoe de vork in de steel zit. het eeSc is van mening dat 
het vooraf adverteren van alle overheidsopdrachten via een elektronisch aanbe
stedingsproces dergelijke malafide praktijken kan helpen voorkomen zonder dat 
de overheidsdiensten met extra werk worden opgezadeld.”

20 in afwijking het An Postarrest (hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03; bevestigd 
in hvJ eu 29 november 2007, zaak c119/06 (Commissie/Italië)) spreekt het hof 
hier van een ‘bepaald’ in plaats van een ‘duidelijk’ grensoverschrijdend belang. naar 
verwachting betreft het een onjuiste c.q. afwijkende vertaling van het franse ‘certain’ 
(dat ‘vaststaand’ betekent). Daarvoor pleit dat in een later arrest van het hof het we
derom gaat om een ‘duidelijk’ grensoverschrijdend belang, te weten hvJ eg 15 mei 
2008, gevoegde zaken c147/06 en c148/06 (SECAP/Torino), r.o. 21. Zie in die zin 
ook Van romburgh 2008.

21 europese commissie, ‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid 
inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’ 
d.d. 27 januari 2011, com(2011) 15 def.

22 europees economisch en Sociaal comité, Advies van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over het groenboek betreffende de modernisering van het EUbeleid 
inzake overheidsopdrachten—Naar een meer efficiënte Europese aanbestedings
markt(COM(2011)15definitief), PbEU 2011, c 318/113.
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het comité van de regio’s was daarentegen van mening dat voor onderdrem
pelige opdrachten geen transparantieverplichting zou moeten gelden, omdat die 
niet onder het begrip ‘grensoverschrijdend’ zouden moeten vallen.23 Volgens het 
comité leert de huidige praktijk namelijk dat er slechts voor een zeer beperkt aan
tal opdrachten boven de europese drempels buitenlandse gegadigden meedingen 
naar opdrachten. het comité zet zich daarmee echter af tegen het gerecht, dat eer
der overwoog dat “niet mag worden vermoed dat een overheidsopdracht waarvan 
de waarde onder de drempels (…) ligt, om die reden alleen slechts een nagenoeg 
onbeduidende impact op de interne markt zal hebben”.24

De voorgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijn en concessierichtlijn bevatten 
evenwel geen enkele bepaling over onderdrempelige opdrachten en blijven enkel 
van toepassing op opdrachtverstrekking boven de drempelwaarde. Dit neemt niet 
weg dat hetgeen daarin is opgenomen over de bepaling van de geraamde waarde 
van een opdracht, relevant is om te bepalen of een bepaalde opdracht inderdaad 
onderdrempelig is. het ligt ook in de rede dat hetgeen hierboven is besproken over 
de activiteiten waarvan de gezamenlijke geraamde waarde moet worden bepaald, 
naar analogie geldt voor onderdrempelige opdrachten.25

4.2 GrondslaG van de transparantieverplicHtinG

het is inmiddels vaste jurisprudentie dat bij onderdrempelige opdrachten met een 
duidelijk grensoverschrijdend belang op de aanbestedende dienst een transparan
tieverplichting rust. wat de grondslag van die verplichting precies is, blijkt – op
merkelijk genoeg – echter veel minder duidelijk uit die jurisprudentie.

in Telaustria noemde het hof als enige grondslag het verbod van discriminatie op 
grond van nationaliteit. in het daaropvolgende Conamearrest, dat ook ging over 
concessieovereenkomsten voor diensten, koos (de grote kamer van) het hof voor 
een andere aanpak: een gebrek aan transparantie leidt tot ongelijke behandeling 
die, behoudens objectieve rechtvaardiging, een door artikelen 43 en 49 eg ver
boden indirecte discriminatie naar nationaliteit vormt.26 Deze artikelen betreffen 
de vrijheid van vestiging respectievelijk het vrij verrichten van diensten (thans: 
artikelen 49 en 56 Vweu). in Coname en in vrijwel alle latere jurisprudentie 
worden beide bepalingen vaak in één adem genoemd. Deze combinatie ligt ook 
voor de hand als bedacht wordt dat als de potentiële wederpartij uit een andere 
 lidstaat is gevestigd in de lidstaat waarin hij de opdracht wil uitvoeren, hij binnen 
de werkingssfeer van de vrijheid van vestiging valt zoals omschreven in artikel 49 

23 comité van de regio’s, Advies van het Comité van de Regio’s over modernisering 
vanhetEU-beleid inzakeoverheidsopdrachten:NaareenmeerefficiënteEuropese
aanbestedingsmarkt, PbEU 2011, c192/4.

24 gerecht eu 20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie), r.o. 87.
25 Zie paragraaf 3.3.3.
26 hvJ eg 21 juli 2005, zaak c231/03 (Coname).



Gelijke kansen bieden op Grond van het vweU

96

Vweu.27 is de potentiële wederpartij daarentegen niet in de lidstaat van bestem
ming gevestigd, dan is hij een grensoverschrijdend dienstverrichter waarvoor de 
vrijheid van dienstverrichting van artikel 56 Vweu geldt. het hof heeft erkend 
dat de overgang tussen beide niet in zijn algemeenheid kan worden bepaald.28 Zo 
kunnen diensten die vanuit een kantoor in de lidstaat van bestemming worden ver
richt, toch onder het vrij verrichten van diensten vallen en niet onder de vrijheid 
van vestiging als die diensten niet op een ‘duurzame’ wijze worden verricht. Door 
beide vrijverkeerbepalingen samen te noemen, worden eventuele afbakenings
kwesties tussen beide bepalingen vermeden.

in het Parking Brixenarrest ging het hof uitgebreider in op de grondslagen van 
de transparantieverplichting.29 het wees erop dat de artikelen 43 en 49 eg een 
bijzondere uitdrukking zijn van het beginsel van gelijke behandeling, net zoals 
het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit dat is.30 Volgens het hof 
zijn het de beginselen van gelijke behandeling en nondiscriminatie op grond van 
nationaliteit die (met name) een transparantieverplichting inhouden. het volstrekt 
ontbreken van een oproep tot mededinging is niet in overeenstemming met de ver
eisten van de artikelen 43 en 49 eg en evenmin met de beginselen van gelijke be
handeling, nondiscriminatie en transparantie, aldus het hof. met andere woorden, 
het gebrek aan transparantie levert strijd op met zowel de vrijverkeerbepalingen 
als de beginselen die aan die bepalingen ten grondslag liggen.

Deze gecombineerde grondslag van de vrijverkeerbepalingen en de daaraan ten 
grondslag liggende beginselen, komt echter lang niet in alle gevallen terug in de la
tere jurisprudentie. het hof volstaat in een aantal arresten met het herhalen van bo
venstaande redenering uit Coname, waarin de beginselen niet worden genoemd,31 
terwijl in andere arresten juist de ‘Parking Brixenlijn’ wordt gevolgd.32

na een aantal wisselingen tussen beide lijnen, kwam het hof in het Coditelarrest 
met nog een (enigszins) andere insteek. in dat arrest overwoog het hof dat de 
fundamentele regels van het egVerdrag, het verbod van discriminatie op grond 
van nationaliteit en het gelijkheidsbeginsel een transparantieverplichting inhou
den voor dienstenconcessies.33 De ‘fundamentele regels van het egVerdrag’ vor

27 hvJ eu 10 mei 2012, gevoegde zaken c357/10 t/m c349/10 (Duomo Gpa), r.o. 30.
28 hvJ eu 10 mei 2012, gevoegde zaken c357/10 t/m c349/10 (Duomo Gpa), r.o. 32.
29 hvJ eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 (Parking Brixen), r.o. 4850.
30 Zie hierboven, paragraaf 3.1.6.
31 Zie HvJ EG 13 november 2007, zaak C-507/03 (An Post), hvJ eg 21 februari 2008, 

zaak c412/04 (Commissie/Italië) en hvJ eg 17 juli 2008, zaak c347/06 (ASM 
Brescia).

32 Zie HvJ EG 6 april 2006, zaak C-410/04 (ANAV), hvJ eg 13 september 2007, zaak 
c260/04 (Commissie/Italië) en hvJ eg 18 december 2007, zaak c220/06 (Correos).

33 hvJ eg 13 november 2008, zaak c324/07 (Coditel), r.o. 25. Vanwege de plaatsing 
van de komma’s zou de betreffende overweging zich ook zo kunnen laten lezen dat de 
transparantieverplichting enkel voortvloeit uit het verbod van discriminatie op grond 
van nationaliteit en het gelijkheidsbeginsel. Dit lijkt echter niet waarschijnlijk, aan
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men ook de grondslag bij de voorlopig meest recente benadering door het hof. in 
het Wallarrest heeft het hof het namelijk over “de fundamentele regels van het 
egVerdrag, met name de artikelen 43 eg en 49 eg, en de daaruit voortvloei
ende transparantieverplichting”.34 hoewel het hof daarbij verwijst naar Parking 
Brixen, noemt het als grondslag voor de transparantieverplichting enkel de funda
mentele regels van het Verdrag, in het bijzonder de vrijverkeerbepalingen, en niet 
tevens de daaraan ten grondslag liggende beginselen. Deze benadering heeft het 
hof vervolgens herhaald in het Stadlerarrest.35 welke de ‘fundamentele regels’ 
van het Verdrag zijn, volgt niet uit bovenstaande jurisprudentie. wel is duidelijk 
dat de vrijverkeerbepalingen inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrich
ten van diensten tot die categorie behoren. 

het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vrijverkeerbepalingen van arti
kelen 43 en 49 eg c.q. 49 en 56 Vweu de eigenlijke grondslag vormen voor de 
transparantieverplichting. het achterwege laten van de vereiste transparantie le
vert strijd op met deze bepalingen en is om die reden een onrechtmatige beperking 
van de vrijheid van vestiging en/of het vrij verrichten van diensten. hieruit blijkt 
duidelijk de al eerder genoemde keuze van het hof voor een meer materiële ge
lijke behandeling bij de toepassing van deze vrijverkeerbepalingen.36 De overheid 
die de vereiste transparantie achterwege laat, behandelt formeel gezien potentiële 
wederpartijen uit andere lidstaten namelijk niet anders dan nationale potentiële 
wederpartijen; van strijd met het formele publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel is 
dan ook geen sprake.37 Door het ontbreken van transparantie komen deze buiten
landse potentiële wederpartijen evenwel in een feitelijk ongelijke positie te verke
ren, als gevolg waarvan zij – op basis van hun nationaliteit – materieel niet gelijk 
worden behandeld met hun concurrenten in de lidstaat van de opdrachtverstrek
kende overheid. uit de jurisprudentie volgt dat vanwege deze dreigende inbreuk 

gezien dan de verwijzing naar de fundamentele regels van het egVerdrag zinledig 
zou zijn. De overweging luidt (voor zover relevant): “moeten de overheidsinstanties 
die deze overeenkomsten sluiten, toch de fundamentele regels van het egVerdrag, 
het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en het gelijkheidsbeginsel 
alsmede de transparantieverplichting die deze inhouden, in acht nemen”.

34 hvJ eu 13 april 2010, zaak c91/08 (Wall). De interpunctie in de nederlandse verta
ling van deze zinsnede moet onjuist worden geacht. in die vertaling staat namelijk 
letterlijk “de fundamentele regels van het egVerdrag, met name de artikelen 43 eg 
en 49 eg en de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting”. Dit zou beteke
nen dat de transparantieverplichting (enkel) voortvloeit uit artikelen 43 en 49 eg 
en niet rechtstreeks uit de fundamentele regels van het Verdrag. op dit punt wijkt 
de nederlandse taalversie echter af van de interpunctie in bijvoorbeeld de Duitse 
(procestaal) en franse taalversies. Daarin staat respectievelijk “die grundregeln des 
EG-Vertrags, insbesondere die Art. 43 EG und 49 EG, sowie die daraus fließende 
Transparenz-pflicht” en “les règles fondamentales du traité CE, notamment les arti
cles 43 ce et 49 ce, ainsi que l’obligation de transparence qui en découle”.

35 hvJ eu 10 maart 2011, zaak c274/09 (Stadler).
36 Zie paragraaf 3.1.6.
37 Zie daarover paragraaf 1.2.1.
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op het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel, de overheid verplicht is 
het voornemen tot opdrachtverstrekking openbaar bekend te maken; de materiële 
gelijke behandeling van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten vereist aldus 
niet alleen het achterwege laten van discriminatie (‘negatief’) maar ook proactief 
handelen van de overheid (‘positief’).38

De transparantieverplichting, die aldus is vereist omwille van een meer materiële 
publiekrechtelijke gelijke behandeling, draagt ook bij aan de materiële privaat
rechtelijke gelijkheid. immers, door de transparantie ontstaan meer gelijke concur
rentiekansen voor de potentiële wederpartijen. Dit sluit aan bij de eerder aange
haalde overweging van het hof dat artikelen 49 en 56 Vweu ook het “openstellen 
van de markt in de lidstaten voor een onvervalste mededinging” nastreven.39 het 
hof noemt in zijn jurisprudentie over de transparantieverplichting als grondslag 
evenwel met name de gelijke behandeling door de overheid (materiële publiek
rechtelijke gelijkheid) en nagenoeg niet de – daarmee samenhangende – gelijkere 
concurrentiekansen voor de potentiële wederpartijen (materiële privaatrechtelijke 
gelijkheid).40 hieruit kan worden opgemaakt dat volgens het hof de materiële 
publiekrechtelijke gelijke behandeling van buitenlandse potentiële wederpartijen 
conform artikelen 49 en 56 Vweu de primaire grondslag van de transparantiever
plichting vormt.

De beginselen van gelijke behandeling naar nationaliteit en transparantie die aan 
de vrijverkeerbepalingen ten grondslag liggen, worden gebruikt om de strekking 
van die verdragsbepalingen uit te leggen;41 deze beginselen vormen echter geen 
zelfstandige grondslag voor de transparantieverplichting (dat wil zeggen: zonder 
dat sprake is van een schending van de vrijverkeerbepalingen). De manier waarop 

38 Vergelijk Prechal 2004. Zij wijst erop dat de introductie van het concept ‘indirecte 
discriminatie’ duidt op een meer materiële benadering van gelijkheid, hetgeen boven
dien verder gaat dan het negatieve concept van discriminatie (als een ‘verbod op’). 
Daadwerkelijke gelijkheid bestaat volgens haar niet alleen uit het bestrijden van dis
criminatie maar ook uit het nemen van positieve en proactieve maatregelen.

39 Voorheen artikelen 43 en 49 eg; zie over die artikelen en het privaatrechtelijke gelijk
heidsbeginsel paragraaf 3.1.6.

40 een arrest waarin het belang van de mededinging wel expliciet werd genoemd in 
relatie tot de transparantieverplichting is hvJ eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 
(Parking Brixen), waar het hof in r.o. 50 het volgende overweegt: “het volstrekt 
ontbreken van een oproep tot mededinging bij de gunning van een openbaredien
stenconcessie zoals die in het hoofdgeding is evenwel niet in overeenstemming met 
de vereisten van de artikelen 43 eg en 49 eg en evenmin met de beginselen van 
gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie.” Zie in dat verband ook 
Risvig Hansen 2012b, p. 169. Zij is van mening dat de transparantieverplichting een 
verplichting inhoudt om mededinging voor de opdracht te creëren. Deze focus op 
de mededinging miskent evenwel dat het hof juist met name het voorkomen van in
directe discriminatie noemde als grondslag voor de transparantieverplichting (en niet 
het bevorderen van de mededinging).

41 Zie daarover paragraaf 3.1.6.
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het hof naar die beginselen verwijst in Parking Brixen en de daarop gebaseerde 
latere arresten komt dan ook onnodig verwarrend over. het hof zou er goed aan 
doen om in het vervolg te volstaan met de argumentatie dat de transparantiever
plichting bestaat omdat het ongerechtvaardigd achterwege laten van transparantie 
in strijd is met artikelen 49 en 56 Vweu, in het licht van de aan die artikelen 
ten grondslag liggende beginselen van gelijke behandeling naar nationaliteit en 
transparantie. Dit zou helderheid verschaffen over de grondslag van de transpa
rantieverplichting, terwijl het niet afdoet aan (de verplichting tot) het bieden van 
gelijke kansen.

4.3 duidelijk GrensoverscHrijdend belanG

een beroep op de vrijverkeerbepalingen is alleen mogelijk als er aanknopingspun
ten zijn met de door het gemeenschapsrecht geregelde situaties.42 Bij een situatie 
die zich in al haar aspecten binnen één lidstaat afspeelt (‘zuiver interne situatie’), 
zijn deze bepalingen derhalve niet van toepassing. in de vorige paragraaf bleek dat 
de transparantieverplichting is gebaseerd op deze vrijverkeerbepalingen. het ver
baast dan ook niet dat voor de toepassing van die verplichting eveneens aankno
pingspunten met de door het gemeenschapsrecht geregelde situaties (oftewel een 
europese dimensie) zijn vereist. Dit is voor de transparantieverplichting vertaald 
in het vereiste duidelijk grensoverschrijdende belang.

opmerkelijk genoeg formuleerde het hof dit vereiste pas in zijn latere arresten 
over de transparantieverplichting. het hof noemde dit voor het eerst in het An 
Postarrest uit 2007, dat ging over voorafgaande bekendmaking bij zogenoemde 
Bdiensten.43 Vervolgens herhaalde het hof dit vereiste in arresten over onder
drempelige opdrachten44 en concessieovereenkomsten voor diensten.45 Voor die 
tijd leek het hof een veel ruimere toepassing van de transparantieverplichting voor 
ogen te hebben.46 aanleiding daarvoor was met name het arrest Parking Brixen, 
waarin alle betrokken partijen in dezelfde lidstaat waren gevestigd.47 een van die 
partijen voerde daarom aan dat het een zuiver interne situatie betrof. het hof ging 
daar niet in mee en benadrukte dat niet kon worden uitgesloten dat in andere lid
staten gevestigde ondernemingen ook belangstelling hadden voor het verrichten 

42 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 31 januari 2008, zaak C-380/05 (Centro Europa 7), r.o. 67. 
Zie meer in het algemeen voor de vrijheid van vestiging HvJ EG 9 september 1999, 
zaak c108/98 (RI.SAN); hvJ eg 20 april 1988, zaak 204/87 (Beakert), r.o. 12 en hvJ 
eg 25 juni 1992, zaak c147/91 (Laderer), r.o. 7. Voor het vrij verkeer van diensten 
zie onder meer hvJ eg 18 maart 1980, zaak 52/79 (Debauve), r.o. 2. Zie in het alge
meen over interne situaties: Kapteyn & VerLoren van themaat 2003, p. 494495.

43 hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post).
44 hvJ eg 21 februari 2008, zaak c412/04 (Commissie/Italië).
45 hvJ eg 17 juli 2008, zaak c347/06 (ASM Brescia), r.o. 59 en hvJ eu 10 maart 2011, 

zaak c274/09 (Stadler), r.o. 49.
46 Zie Manunza 2006.
47 hvJ eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 (Parking Brixen), r.o. 5355.
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van de betrokken diensten. het achterwege laten van transparantie leverde der
halve een potentiële discriminatie op van die ondernemingen. Bovendien over
woog het hof in datzelfde arrest dat “het beginsel van gelijke behandeling van 
de inschrijvers [van] toepassing [is] op openbaredienstenconcessies, ook wanneer 
van discriminatie op grond van nationaliteit geen sprake is”. met zijn latere juris
prudentie is het hof hier op teruggekomen, althans heeft het verduidelijkt dat de 
transparantieverplichting pas aan de orde kan zijn als het een situatie betreft die 
duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. 

opgemerkt wordt dat op zichzelf het loslaten van het interstatelijkheidsvereiste 
– oftewel van het vereiste duidelijk grensoverschrijdende belang – zou bijdragen 
aan de in dit onderzoek bepleite gelijke kansen. Zonder deze ‘ondergrens’ van 
het europese recht zou de transparantieverplichting immers ook in zuiver interne 
situaties gelden en dus leiden tot een uitgebreidere expliciete verplichting om bij 
gronduitgifte gelijke kansen te bieden. niettemin wordt een dergelijke uitbreiding 
hier niet voorgestaan, omdat deze zou ingaan tegen de unierechtelijke beginselen 
van evenredigheid en subsidiariteit.48 Zonder Europese aanknopingspunten ont
breekt de rechtvaardiging voor europese regulering: het is niet nodig ter verwe
zenlijking van de interne markt en de lidstaten zijn zelf voldoende in staat om in 
die situaties regulerend op te treden. gelet hierop, dient er een onderscheid te zijn 
tussen zuiver nationale situaties en situaties die onder het europese recht vallen. 
De aanwezigheid van een duidelijk grensoverschrijdend belang is daarvoor het 
relevante criterium. ontbreekt dat belang, dan kan niet op grond van het Vweu 
een verplichting tot het bieden van gelijke kansen worden aangenomen.

wat is dan een duidelijk grensoverschrijdend belang? uit Coname blijkt dat het 
hof een ‘zeer geringe economische betekenis’ van de opdracht ziet als aanwijzing 
dat ondernemingen uit andere lidstaten daarin niet geïnteresseerd zullen zijn.49 in 
Secap/Torino maakte het hof duidelijk dat het erom gaat dat de opdracht door het 
duidelijk grensoverschrijdende belang “marktdeelnemers uit andere lidstaten kan 
aantrekken”. niet alleen de waarde is daarvoor van belang, maar ook de aard en de 
plaats van uitvoering van de opdracht spelen een rol, zoals blijkt uit de volgende 
overweging:50

48 Zoals uitdrukkelijk opgenomen in art. 5 VEU. Zie hierover ook Hessel 2006.
49 hvJ eg 21 juli 2005, zaak c231/03 (Coname), r.o. 20.
50 hvJ eg 15 mei 2008, gevoegde zaken c147/06 en c148/06 (SECAP/Torino), 

r.o. 24. het hof lijkt hiermee aan te sluiten op de interpretatieve mededeling van 
de commissie uit 2006 (interpretatieve mededeling van de commissie over de 
gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die 
niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen van 
1 augustus 2006, PbEG 2000, c 179/02). Daarin heeft de commissie aangegeven dat 
de aan het Verdrag ontleende normen alleen gelden voor opdrachten die voldoende 
verband houden met de werking van de interne markt. Volgens de commissie is het 
aan de aanbestedende dienst om te beslissen of ondernemingen uit andere lidstaten 
‘mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn’ in een bepaalde opdracht. Deze beslissing hangt 
af van onder meer het onderwerp en de geschatte waarde van de opdracht, de kenmer
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“een opdracht voor de uitvoering van werken zou bijvoorbeeld een dergelijk 
grensoverschrijdend belang kunnen vertonen wegens de geraamde waarde er
van, samen met de technische aard ervan of de uitvoering van de werken op een 
plek die voor buitenlandse marktdeelnemers interessant zou kunnen zijn.”

Volgens het hof is het eveneens mogelijk dat opdrachten die weliswaar een gerin
ge waarde hebben, niettemin een duidelijk grensoverschrijdend belang vertonen 
omdat “in sommige gevallen de grenzen door agglomeraties op het grondgebied 
van verschillende lidstaten heen lopen”.51

in het kader van haar beleid voor inbreukprocedures heeft de commissie zich 
in het verleden op het standpunt gesteld dat bij een geraamde waarde van circa 
10% of minder van de toepasselijke drempelwaarde, in beginsel geen sprake is 
van grensoverschrijdend belang.52 ook heeft de commissie zich op het standpunt 
gesteld dat ingeval de waarde van een opdracht dicht bij de drempelwaarde ligt, 
enige vorm van grensoverschrijdend belang (reeds) is gelegen in die waarde zelf, 
alsook dat het grensoverschrijdend belang kan voortvloeien uit de nabijheid van 
de grens met een andere lidstaat.53 De commissie lijkt daarbij zelfs van mening te 
zijn dat alle nederlandse gemeenten “relatief dicht bij de grens met Duitsland en/of 
België” liggen.54

Voor wat betreft het bewijs dat een partij moet leveren die meent dat sprake is van 
een duidelijk grensoverschrijdend belang, terwijl de aanbestedende dienst daar 
anders over denkt, had het hof in eerste instantie een zeer streng standpunt inge
nomen. in het kader van een inbreukprocedure tegen ierland stelde het hof in het 
An Postarrest dat de commissie had moeten aantonen dat de betrokken opdracht, 
ondanks het feit dat het een Bdienst betrof, “duidelijk belang had voor een onder
neming die is gevestigd in een andere lidstaat dan de aanbestedende dienst, en dat 

ken van de sector in kwestie en de geografische ligging van de plaats van uitvoering. 
overigens heeft een aantal lidstaten, onder aanvoering van Duitsland, bezwaar ge
maakt tegen deze mededeling. het gerecht heeft het beroep echter nietontvanke
lijk verklaard; zie gerecht 20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie). Zie 
meer in het algemeen over de status en doorwerking van dergelijke mededelingen: 
J. Luijendijk en L.a.J. Senden, ‘De gelaagde doorwerking van europese administra
tieve soft law in de nationale rechtsorde’, Sew 2011, p. 312.

51 hvJ eg 15 mei 2008, gevoegde zaken c147/06 en c148/06 (SECAP/Torino), r.o. 31. 
52 Dit standpunt was opgenomen in een concept interpretatieve mededeling voor op

drachten die (deels) buiten het toepassingsgebied van de europese aanbestedingsricht
lijnen vallen d.d. 11 oktober 2005 en is ook terug te vinden in europese commissie, 
Gids voor de toepassing van de EUregels inzake staatssteun, overheidsopdrachten 
en de eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch belang, en met name 
sociale diensten van algemeen belang, Sec(2010) 1545, 7 december 2010, p. 6263.

53 gerecht eu 14 april 2011, zaak t70/09 (Nederland/Commissie), r.o. 3940.
54 De commissie stelt dat in een brief van 8 april 2010 aan het ministerie van VwS over 

opdrachten van nederlandse gemeenten voor huishoudelijke verzorging in het kader 
van de wmo; de brief is opgenomen als bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 31 353, 
nr. 10.
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deze onderneming haar interesse voor deze opdracht niet heeft kunnen uiten door
dat zij vóór de gunning ervan geen toegang had tot bruikbare informatie”.55 het 
hof lijkt hiermee te eisen dat een partij die meent dat sprake is van een duidelijk 
grensoverschrijdend belang voor de rechter op de proppen moet komen met een 
of meer daadwerkelijk geïnteresseerde ondernemingen uit andere lidstaten. Dit 
strenge standpunt is inmiddels verlaten, althans is in ieder geval beperkt tot de spe
cifieke context van een inbreukprocedure.56 Zo legde het Hof in het latere Secap/
Torino de nadruk op de beoordeling van het duidelijk grensoverschrijdend belang 
die de aanbestedende dienst vooraf moet maken; deze beoordeling kan vervolgens 
door de rechter worden getoetst.57 Bovendien is in het kader van die beoordeling 
door de aanbestedende dienst niet pas sprake van een duidelijk grensoverschrij
dend belang als de aanbestedende dienst een daadwerkelijk geïnteresseerde on
derneming uit een andere lidstaat heeft geïdentificeerd. Zo achtte het Hof het in 
het recentere Wallarrest reeds voldoende dat “ondernemingen die in een andere 
lidstaat dan de Bondsrepubliek Duitsland zijn gevestigd, geïnteresseerd kunnen 
zijn”.58 met andere woorden, een potentiële discriminatie van ondernemingen uit 
andere lidstaten was al voldoende. De voorafgaande beoordeling van de aanbeste
dende dienst zal dan ook langs die maatstaf moeten worden gelegd.

De nederlandse (civiele) rechter heeft inmiddels een aantal maal getoetst of in 
een concreet geval sprake was van een duidelijk grensoverschrijdend belang.59 hij 
lijkt daarbij vooralsnog ervan uit te gaan dat de eiser aannemelijk moet maken dat 
ondernemingen uit andere lidstaten interesse hebben in de betreffende opdracht.60 
Daarvoor zijn vermoedens onvoldoende,61 evenals de enkele omstandigheid dat 

55 hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post), r.o. 32.
56 Zie daarover ook Risvig Hansen, die van mening is dat het gaat om een hypothetische 

en niet een de facto test; zie risvig hansen 2012b, p. 141.
57 hvJ eg 15 mei 2008, gevoegde zaken c147/06 en c148/06 (SECAP/Torino), r.o. 

30. De hoge raad lijkt – in navolging van de ag – het belang van deze vooraf
gaande beoordeling overigens te miskennen; zie hr 18 januari 2013, LJN BY0543 
(P1/Maastricht).

58 hvJ eu 13 april 2010, zaak c91/08 (Wall), r.o. 3435.
59 Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Den Haag 21 januari 2008, LJN Bc3144 (geen grensover

schrijdend belang bij Bdienst ); Vzr. rb. amsterdam 13 november 2008, LJN BJ8246 
(geen grensoverschrijdend belang bij Bdienst); Vzr. rb. Den haag 8 mei 2009, LJN 
Bi3344 (geen grensoverschrijdend belang bij onderdrempelige opdracht).

60 Vzr. rb. Den haag 11 februari 2010, LJN BL4880, r.o. 3.2: “eisers hebben weliswaar 
gesteld dat er buitenlandse belangstelling is voor de onderhavige opdracht, doch zij 
hebben dit op geen enkele wijze onderbouwd. Daarmee is niet aannemelijk geworden 
dat er sprake is van daadwerkelijke en reële belangstelling van buitenlandse fotogra
fen, zodat dit betoog eisers niet kan baten. De vraag wat de waarde van de opdracht 
is, kan daarmee onbeantwoord blijven.” in woorden van gelijke strekking bevestigd 
door hof Den haag 29 juni 2010, LJN Bn4167, r.o. 4: “[appellanten] dienen (…) 
aannemelijk te maken dat die buitenlandse belangstelling wél bestaat.” 

61 Vzr. rb. Den haag 11 februari 2010, LJN BL4880 en hof Den haag 29 juni 2010, 
LJN Bn4167.
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buitenlandse ondernemingen actief zijn op de betreffende markt.62 op grond van 
bovenstaande europese jurisprudentie mag de rechter evenwel niet van een klager 
eisen dat deze een daadwerkelijk geïnteresseerde buitenlandse partij aandraagt. 
het gaat immers om de voorafgaande inschatting door de aanbestedende dienst 
van de mogelijkheid dat ondernemingen uit andere lidstaten geïnteresseerd zul
len zijn in de opdracht.63 anders dan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
amsterdam onlangs overwoog,64 is de enkele omstandigheid dat een aankondiging 
in het Publicatieblad van de eu is gepubliceerd daarvoor nog onvoldoende; voor 
publicatie in dat medium is immers niet vereist dat de aanbestedende dienst in 
kwestie grensoverschrijdende interesse verwacht.65 Voor wat betreft het vaststel
len van een duidelijk grensoverschrijdend belang is de huidige nationale (lagere) 
jurisprudentie dus deels onjuist; het verdient dan ook de aandacht van procespar
tijen om in de toekomst de (voorzieningen)rechter te wijzen op de juiste beoorde
lingsmaatstaf.

gelet op het bovenstaande, moet een aanbestedende dienst vooraf beoordelen of de 
opdracht in kwestie een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. Dat is het 
geval zodra in redelijkheid te verwachten is dat ondernemingen uit andere lidstaten 

62 rb. maastricht 8 oktober 2008, LJN Bf7031, Br 2009/364 (P1/Maastricht). in die 
zaak had de klager, P1, onvoldoende onderbouwd “[d]at een eventuele aanbesteding 
van de exploitatie van bedoelde parkeerterreinen door de gemeente een internatio
nale dimensie heeft”. het noemen van ondernemingen uit andere lidstaten die op de 
nederlandse parkeermarkt actief zijn en de ligging van maastricht waren daarvoor 
onvoldoende. Daar deed volgens de rechtbank niet aan af dat maastricht zich presen
teerde als ‘het balkon van europa’; zie r.o. 3.7.3. Volgens heringa en Kuypers was de 
rechtbank daarmee strenger dan het hof; zie heringa & Kuypers 2009.

63 in lijn daarmee is aBrvS 30 juni 2010, LJN Bm9639, r.o. 2.3.4: “gelet op de aard 
van de economische activiteit, waartoe opdracht wordt verstrekt  scholing  en de 
betrekkelijk korte afstand van de regio waarin de ggD hart voor Brabant opereert 
tot de grens met België, is niet uitgesloten dat ondernemingen uit België geïnteres
seerd zouden zijn in het aanbieden van  delen van  het scholingsproject. het gaat 
gelet daarop om opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang.” anders: 
hof Den Bosch 1 maart 2011, zaaknummer hD 200.018.435, n.n.g., r.o. 4.67. het ge
rechtshof oordeelt daarin dat de klager “gemotiveerd dient te stellen, dient toe te lich
ten en bij betwisting dient te bewijzen dat er concrete belangstelling van derden, met 
name buitenlandse ondernemingen, bestond (of zou hebben bestaan als de gemeente 
meer openbaarheid had betracht).” Deze lijn is in cassatie overgenomen door ag 
Keus (para. 2.34) en de hoge raad lijkt daarin te volgen (r.o. 4.4.2); zie hr 18 januari 
2013, LJN BY0543 (P1/Maastricht). Zie in diezelfde – hier onjuist geachte – zin: Rb. 
Leeuwarden 12 december 2012, LJN BY5837 (EVT/Terschelling), r.o. 9.6.2.

64 Vzr. rb. amsterdam 21 september 2012, LJN BX9050 (CBS Outdoor/Amsterdam), 
r.o. 4.4. Deze overweging is mogelijk gebaseerd op hvJ eu 13 april 2010, zaak 
c91/08 (Wall), r.o. 35; in dat geval wordt echter miskend dat in Wall de verwijzende 
rechter van oordeel was dat sprake was van een (ten minste) potentiële discriminatie, 
hetgeen een duidelijk grensoverschrijdend belang impliceert. het hof baseerde zich 
vervolgens op dit oordeel van de verwijzende rechter.

65 Vgl. art. 37 aanbestedingsrichtlijn.
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geïnteresseerd kunnen zijn, gelet op de aard, omvang en locatie van de opdracht. 
aangezien slechts potentiële interesse is vereist, behoeft de aanbestedende dienst 
dus niet daadwerkelijk op de hoogte te zijn van een geïnteresseerde onderneming 
uit een andere lidstaat.66 anderzijds moet worden aangenomen dat een ‘duidelijk’ 
grensoverschrijdend belang niet reeds kan worden aangenomen om de enkele re
den dat niet volledig kan worden uitgesloten dat ondernemingen in andere lidstaten 
 geïnteresseerd zouden kunnen zijn. om die reden moet het duidelijk grensover
schrijdende belang dan ook in redelijkheid te verwachten zijn.67 indien een aanbe
stedende dienst in lijn hiermee van tevoren vaststelt dat een concrete opdracht geen 
duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, wordt deze beoordeling niet alsnog 
onjuist als later een geïnteresseerde onderneming uit een andere lidstaat ‘opduikt’.

De beoordeling of een opdracht duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, 
vraagt aldus nogal wat van een aanbestedende dienst. om deze beoordeling prak
tisch gezien eenvoudiger te maken, zou de (europese) wetgever handvatten kun
nen geven van voorbeelden waarin een duidelijk grensoverschrijdend belang wordt 
vermoed. Zo beveelt het Comité van de Regio’s dan ook aan om “een lijst op te 
stellen van onderwerpen c.q. markten waarbij grensoverschrijdendheid speelt”.68 
Deze suggestie is vooralsnog echter niet overgenomen door de commissie.

mocht het resultaat van de beoordeling zijn dat de opdracht geen duidelijk grens
overschrijdend belang vertoont, dan kan een derde die beoordeling in rechte laten 
toetsen.69 hij zal dan aannemelijk moeten maken dat wel degelijk interesse uit an
dere lidstaten kan bestaan. Praktisch gezien zal dat echter vaak lastig zijn, omdat 
potentiële wederpartijen uit binnen en buitenland niet snel op de hoogte zullen 
raken van het oordeel dat een opdracht geen duidelijk grensoverschrijdend belang 
vertoont, gevolgd door het achterwege laten van een voorafgaande bekendma
king. het verdient dan ook aanbeveling om te verplichten dat een aanbestedende 
dienst zijn oordeel dat geen sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend be

66 Zie over het daardoor verlaagde interstatelijkheidsvereiste onder meer Barnard 2010, 
p. 232233 en manunza 2006. 

67 Zie ook Drijber & Stergiou 2009; Risvig Hansen 2012b, p. 142-143 en de daar aange
haalde literatuur.

68 advies van het comité van de regio’s over modernisering van het eubeleid inzake 
overheidsopdrachten: Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, PbEU 
2011, c192/4.

69 op grond van de aanbestedingswet zal een aanbestedende dienst op verzoek van een 
belanghebbende de motivering moeten verstrekken van de keuze om de opdracht al 
dan niet vooraf bekend te maken; zie art. 1.4 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012. Zie 
ook de toelichting daarop in de mva, Kamerstukken I 2011/12, 32 440, nr. c, p. 12. 
overigens heeft een nederlandse geïnteresseerde marktpartij belang bij een dergelijke 
toetsing in rechte; de aanbestedende dienst heeft dan mogelijk een verplichting ge
schonden die direct effect heeft voor (de kansen van) die marktpartij. De omstandig
heid dat marktpartij en aanbestedende dienst in dezelfde lidstaat zijn gevestigd, doet 
daar niet aan af. Zie voor een voorbeeld hiervan: Rb. Amsterdam 18 juni 2008, LJN 
Be9537 (Castor Broadcasting).
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lang openbaar kenbaar maakt, tenzij de aanbestedende dienst alsnog overgaat tot 
voorafgaande publicatie en zo in feite (al dan niet verplicht) voldoet aan de trans
parantieverplichting. gedacht kan worden aan publicatie op een website, zoals 
tenderned of een duidelijk toegankelijke pagina op de eigen website. Bovendien 
zou de aanbestedende dienst dan moeten wachten met het sluiten van de overeen
komst, zodat derden tijdig bezwaar kunnen maken tegen het oordeel met betrek
king tot het grensoverschrijdende belang en nog voor de opdracht in aanmerking 
kunnen komen. naar analogie van het rechtsbeschermingsregime bij europese op
drachtverstrekking onder de aanbestedingsrichtlijnen, zou een wachttermijn van 
vijftien dagen kunnen worden gehanteerd. een dergelijke rechtsbescherming is 
op dit moment evenwel niet verplicht bij europese opdrachtverstrekking buiten 
de aanbestedingsrichtlijnen. Deze leemte behoeft derhalve nog opvulling door de 
(europese) wetgever.

Daarnaast kan ook een nederlandse potentiële wederpartij bezwaar maken tegen 
de beslissing dat geen sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, mits 
dat ertoe leidt dat hij niet kan meedingen naar de gronduitgifte in kwestie. hoewel 
een nederlandse partij jegens een nederlandse overheid zich niet kan beroepen 
op de fundamentele vrijheden uit het Vweu, heeft hij toch voldoende belang. als 
de overheid namelijk op last van de rechter alsnog het voornemen van de grond
uitgifte openbaar bekendmaakt, zal dat behalve voor potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten, ook kenbaar zijn voor nederlandse potentiële wederpartijen.70 
Zodra zij hun interesse dan eenmaal kenbaar maken, dient de overheid in kwestie 
hen een gelijke kans te bieden op de gronduitgifte; dit op grond van de algemene 
beginselen van bestuur (zie daarover paragrafen 11.3 en 12.2). een nederlandse 
potentiële wederpartij heeft in dat geval er belang bij dat de nederlandse overheid 
haar verplichtingen op grond van het Vweu jegens potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten nakomt.

4.4 concessieovereenkomsten voor werken

ten aanzien van concessieovereenkomsten voor werken heeft het hof overwogen 
dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie voor aanbestedende 
diensten in alle omstandigheden gelden.71 hieruit moet worden afgeleid dat ook 
voor onderdrempelige concessieovereenkomsten voor werken met een duidelijk 
grensoverschrijdend belang een transparantieverplichting geldt. De vrijverkeer
bepalingen uit het Vweu zijn dan immers onverminderd van toepassing en het 
valt ook niet goed in te zien waarom voor onderdrempelige concessieovereen
komsten voor werken een ander, lichter regime zou gelden dan voor dergelijke 
overheidsopdrachten.72

70 Zie hierover verder paragraaf 4.5.
71 hvJ eu 22 april 2010, zaak c423/07 (Commissie/Spanje), r.o. 57.
72 Zie ook de ‘Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkom

sten in het communautaire recht’ van april 2000, PbEG 2000, c 121/2; S. van garsse, 
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4.5 verplicHte voorafGaande openbare bekendmakinG

in de voorgaande paragrafen is vastgesteld dat aanbestedende diensten op grond 
van het Vweu verplicht zijn om bij onderdrempelige opdrachtverstrekking met 
een duidelijk grensoverschrijdend belang de transparantieverplichting in acht te 
nemen. Deze verplichting heeft allereerst gevolgen voor de bekendmaking van de 
opdracht in kwestie.

De transparantieverplichting houdt volgens het hof in Telaustria namelijk in dat 
aan elke potentiële inschrijver een passende mate van openbaarheid wordt gega
randeerd, zodat de dienstenmarkt voor mededinging wordt geopend.73 Later heeft 
het hof daaraan toegevoegd dat een onderneming in een andere lidstaat de reële 
mogelijkheid moet hebben om haar interesse in een bepaalde concessie te tonen.74 
het volgen van een aanbestedingsprocedure is daarvoor niet verplicht,75 maar een 
onderneming in een andere lidstaat moet wel in staat worden gesteld om toegang 
te krijgen tot alle relevante informatie betreffende de concessie vóór de toewijzing 
daarvan, “zodat deze onderneming, indien zij dat zou hebben gewild, haar inte
resse voor deze concessie had kunnen tonen”.76 

in het arrest Parking Brixen overwoog het hof verder dat het aan de concessie
verlenende overheidsinstantie staat om “te beoordelen of de bepalingen inzake de 
oproep tot mededinging in overeenstemming zijn met de specificiteit van de be
trokken openbaredienstenconcessie, welke beoordeling door de bevoegde rechter

‘Publicprivate partnerships, concessions and public procurement’, 3rd international 
Public Procurement conference Proceedings (2008), p. 221; ritsema van eck 2009b.

73 Bevestigd in onder meer hvJ eu 13 april 2010, zaak c91/08 (Wall).
74 hvJ eg 21 juli 2005, zaak c231/03 (Coname).
75 Bevestigd in hvJ eg 13 november 2008, zaak c324/07 (Coditel), r.o. 25. ten opzich

te van deze jurisprudentie is het Commissie/Italiëarrest over concessies voor paar
denraceweddenschappen een vreemde eend in de bijt; zie hvJ eg 13 september 2007, 
zaak c260/04 (Commissie/Italië). het hof overwoog daarin als volgt: “in de onder
havige zaak moet worden vastgesteld dat het geheel ontbreken van een aanbesteding 
met het oog op de toewijzing van de concessies (…) niet in overeenstemming is met 
de artikelen 43 en 49 eg, en in het bijzonder niet strookt met het algemene transparan
tiebeginsel en de verplichting om een passende mate van openbaarheid te garanderen. 
[cursivering Ph]” het gebruik van het woord ‘aanbesteding’ in deze context is later 
niet meer herhaald door het hof (zie bijv. het hiervoor aangehaalde Coditelarrest). 
aangenomen moet daarom worden dat het hof een ‘aanbesteding’ in algemene zin 
bedoelde en niet een aanbestedingsprocedure conform de europese aanbestedings
wetgeving; zie in vergelijkbare zin paragraaf 4.6. Zie verder de volgende afwijkende 
uitspraak: rb. amsterdam 18 juni 2008, LJN Be9537 (Castor Broadcasting), r.o. 5.7. 
in die zaak oordeelde de rechtbank amsterdam bij de gunning van een onderdrempe
lige overheidsopdracht dat indien er meerdere belangstellenden zijn (naar aanleiding 
van een oproep tot mededinging), de aanbestedende dienst in beginsel een aanbeste
dingsprocedure dient te volgen.

76 Bevestigd in hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post); zie ook gerecht 
20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie), r.o. 80.
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lijke instanties kan worden getoetst.”77 het volstrekt ontbreken van een dergelijke 
‘oproep tot mededinging’ was volgens het hof (in ieder geval) niet in overeen
stemming met het europese recht.78

een oproep tot mededinging die ondernemingen in andere lidstaten in staat stelt 
hun interesse kenbaar te maken, laat zich moeilijk anders voorstellen dan een voor
afgaande, openbare bekendmaking van het voornemen om een bepaalde opdracht 
te gaan gunnen.79 alleen als de bekendmaking voorafgaat aan (de eerste stappen 
die uiteindelijk leiden tot)80 de gunning, kunnen dergelijke ondernemingen uit 
andere lidstaten tijdig hun interesse tonen. in theorie behoeft deze voorafgaande 
bekendmaking niet openbaar te zijn. indien immers op voorhand zou vaststaan 
welke ondernemingen in de overige lidstaten geïnteresseerd zouden kunnen zijn, 
dan kan de oproep tot mededinging rechtstreeks aan hen worden gericht en kan 
een openbare bekendmaking achterwege blijven. niettemin lijkt het vooraf iden
tificeren van alle potentieel geïnteresseerden praktisch gezien niet goed mogelijk, 
behalve wellicht bij technisch zeer specifieke en complexe opdrachten.81

77 hvJ eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 (Parking Brixen), r.o. 50.
78 in het bijzonder de vereisten van artikelen 43 eg en 49 eg, alsook de beginselen 

van gelijke behandeling, nondiscriminatie en transparantie. De overweging dat het 
ontbreken van een oproep tot mededinging in strijd is met het europese recht is be
vestigd in hvJ eg 6 april 2006, zaak c410/04 (ANAV) en hvJ eg 15 oktober 2009 
(Acoset), r.o. 50, alsook specifiek voor onderdrempelige opdrachten in HvJ EG 18 de
cember 2007, zaak c220/06 (Correos). opmerkelijk is dat het hof in het An Post
arrest heeft gekozen voor een enigszins andere overweging, namelijk dat gunning van 
een opdracht “zonder dat er sprake is van enige transparantie”, ongelijke behande
ling oplevert ten nadele van de in een andere lidstaat gevestigde ondernemingen die 
mogelijkerwijs in de opdracht geïnteresseerd zijn; zie hvJ eg 13 november 2007, 
zaak c507/03 (An Post). Behoudens objectieve rechtvaardiging vormt een dergelijke 
ongelijke behandeling “een door de artikelen 43 eg en 49 eg verboden indirecte 
discriminatie”. nadien is deze overweging herhaald door het hof in hvJ eg 21 febru
ari 2008, zaak c412/04 (Commissie/Italië) en hvJ eu 17 juli 2008, zaak c347/06 
(ASM Brescia). Daarentegen koos het hof ook na het An Postarrest eveneens twee
maal voor de ‘oproep tot mededinging’overweging, namelijk in hvJ eg 18 decem
ber 2007, zaak c220/06 (Correos) en hvJ eg 15 oktober 2009 (Acoset). Van een 
inhoudelijke afwijking van deze lijn lijkt dan ook geen sprake te zijn.

79 Zie in die zin ook (onder meer) Kalbe 2005.
80 De – hierna te bespreken – vereiste gelijke behandeling is het meest eenvoudig te 

waarborgen als ten tijde van de bekendmaking niet reeds een procedure met een of 
meerdere partijen is gestart. anders zouden deze partijen immers een voorsprong kun
nen hebben op andere geïnteresseerde partijen (uit andere lidstaten).

81 Vgl. risvig hansen 2012b, p. 181183; zij noemt als voorbeeld de situatie dat voor 
een opdracht een bepaalde euvergunning nodig is en maar weinig ondernemingen 
daarover beschikken. De aanbestedende dienst kan in dat geval volstaan met het direct 
uitnodigen van de vergunninghouders.
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ook de commissie is – sinds haar interpretatieve mededeling uit augustus 2006 
althans82 – de mening toegedaan dat de transparantieverplichting noopt tot voor
afgaande openbare bekendmaking.83 in het beroep tegen die mededeling dat door 
Duitsland aanhangig was gemaakt, overwoog het gerecht dat de transparantiever
plichting een ‘voorafgaande bekendmaking’ inhoudt en een ‘actieve openbaarma
king’ door de aanbestedende diensten vereist.84 De nederlandse regering leek dat 
in eerste instantie ook te vinden,85 maar is daar later in procedures voor het hof 
weer van teruggekomen – zonder resultaat overigens.86

82 De commissie was eerst nog een andere mening toegedaan. in haar interpretatieve 
mededeling over concessies uit 2000 stelde de commissie dat transparantie “door 
elk daartoe geëigend middel, waaronder publiciteit, [kan] worden gewaarborgd. welk 
middel geëigend is, hangt af van en houdt rekening met de specifieke aspecten van de 
betreffende sectoren”; zie PbEG 2000, c121/2. tijdens de zitting van de Telaustria
zaak wilde de commissie ten aanzien van de draagwijdte van de transparantiever
plichting zoals bedoeld door het hof in het Unitronarrest kennelijk “niet zover 
gaan te stellen dat publikatie van voorgenomen concessies voor openbare diensten 
op grond daarvan vereist zou zijn”. ook later tijdens de Ierse Ambulancediensten
zaak stelde de commissie nog dat “een mededeling aan bepaalde ondernemingen 
kan volstaan”. Zie conclusie van de A-G van 14 september 2006, zaak C-532/03 
(Ierse Ambulancediensten), para. 29. De zitting van die zaak vond plaats op 4 april 
2006. minder dan vier maanden later, op 1 augustus 2006, werd de interpretatieve 
mededeling van de commissie in het Publicatieblad gepubliceerd. Daarin was de 
commissie ‘omgegaan’.

83 interpretatieve mededeling van de commissie over de gemeenschapswetgeving die 
van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen van 1 augustus 2006, PbEG 2000, 
c 179/02.

84 gerecht eu 20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie), r.o. 79. Verder over
woog het gerecht dat de commissie op dit punt met haar mededeling slechts heeft 
herinnerd aan een bestaande verplichting en geen nieuwe verplichting heeft opgelegd; 
zie r.o. 100. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit punt in eerste instantie niet als 
zodanig was bestreden door de klagers; zie gerecht eu 20 mei 2010, zaak t258/06 
(Duitsland/Commissie), r.o. 70. toen zij dat later alsnog deden, werd dat bezwaar 
door het gerecht nietontvankelijk verklaard; zie r.o. 99.

85 reactie nederlandse overheid op groenboek over PubliekPrivate Samenwerking, 
1 september 2004, kenmerk fin 2003/292m, p. 6. De regering stelde zich daarin op 
het standpunt dat “de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
(…) t.o.v. de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking het grote 
voordeel heeft dat met een aankondiging de Verdragsbeginselen van transparantie, non
discriminatie en gelijke behandeling worden gewaarborgd”.

86 Zo stelde zij in procedures voor het Hof dat “het aan de lidstaten staat om het begrip 
passende mate van openbaarheid nader te omschrijven”; zie hvJ eu 18 december 
2007, zaak c532/03 (Ierse Ambulancediensten), r.o. 27. ook gold volgens de lid
staat nederland “het transparantiebeginsel niet voor overheidsopdrachten waarvan de 
waarde onder de relevante drempels voor de toepassing van de betrokken richtlijnen 
ligt. (…) De gemeenschapswetgever heeft er in die gevallen dus voor gekozen om 
andere belangen te laten prevaleren boven het belang van transparantie.”; zie hvJ eg 
21 februari 2008, zaak c412/04 (Commissie/Italië), r.o. 62.
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in de literatuur is ook wel gepleit voor een andere uitleg van de vereiste passende 
mate van openbaarheid.87 ook meerdere advocatengeneraal hebben zich verzet 
tegen een verplichting tot voorafgaande openbare bekendmaking. advocaat
generaal alber stelde in RI.SAN dat uit niets blijkt dat uit de grondbeginselen van 
het Verdrag een algemene aanbestedingsplicht kan worden afgeleid.88 in Telaustria 
brak advocaatgeneraal fennely een lans voor de meervoudige onderhandse pro
cedure waarbij ook ondernemingen uit andere lidstaten worden uitgenodigd.89 
advocaatgeneraal Stixhackl wees in haar conclusie bij Ierse Ambulancediensten 
erop dat in de franse taalversie van Parking Brixen op de plaats waar in het 
nederlands staat ‘oproep tot mededinging’, gesproken wordt van een ‘mise en 
concurrence’ (‘concurrentiestelling’).90 Dit was volgens haar anders dan een ‘ap
pel d’offres’, hetgeen een aankondiging van een opdracht is in de zin van de aan
bestedingsrichtlijnen.91 advocaatgeneraal Sharpston stelde in haar conclusie in 
de zaak Finse Keukens dat de (passende mate van) openbaarheid zoals bedoeld in 
Telaustria niet per definitie een verplichting tot bekendmaking inhoudt.92 Zij ver
volgde: “het houdt echter wel een verplichting in om meer te doen dan eenvoudig 
contact opnemen met een potentiële inschrijver en deze onderneming vervolgens 
de opdracht gunnen.” De mate van openbaarheid in een concreet geval is volgens 
haar afhankelijk van de potentiële markt voor de betreffende opdracht.

Deze kritiek lijkt aan de voorzieningenrechter in Den haag wel besteed te zijn 
geweest. Deze oordeelde over een zaak waarin een gemeente voor een parkeer
concessie onderhands drie partijen had uitgenodigd. Daarmee was volgens de 
voorzieningenrechter voldaan aan de transparantieverplichting zoals bedoeld in 
Telaustria:93

87 Zie bijvoorbeeld Brown 2010b; Wauters & Ghysels 2008 e.v.; Hebly & Wilman 2009; 
risvig hansen 2012b.

88 conclusie van de ag 18 maart 1999, zaak c108/98 (RI.SAN), para. 38.
89 Volgens de ag kon aan de transparantieverplichting worden voldaan “wanneer een 

aanbestedende dienst zich rechtstreeks tot een aantal potentiële inschrijvers richt, aan
genomen dat deze inschrijvers niet allemaal of niet bijna allemaal ondernemingen zijn 
met dezelfde nationaliteit als de aanbestedende dienst”; zie conclusie van de ag 
18 mei 2000, zaak c324/98 (Telaustria), para. 43.

90 conclusie van de ag van 14 september 2006, zaak c532/03 (Ierse Ambulance
diensten), para.64. hetzelfde geldt voor de gelijkluidende overweging uit het ANAV
arrest; hvJ eg 6 april 2006, zaak c410/04 (ANAV).

91 niettemin lijkt zij daar later anders over te denken; zie haar conclusie van 14 sep
tember 2006 bij hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post), para. 77: “het 
beginsel volgens hetwelk een passende graad van transparantie in acht moet worden 
genomen, impliceert dus als regel dat de aanbesteding wordt bekendgemaakt (de zo
genaamde aankondiging).”

92 conclusie van de ag 18 januari 2007, zaak c195/04 (Finse Keukens), para. 82.
93 rb. Den haag 18 augustus 2010, LJN Bn4777 (P1/Alphen aan den Rijn), r.o. 4.4. 

Dat sprake was van een meervoudig onderhandse procedure blijkt uit r.o. 2.1: “De 
gemeente heeft een ‘uitwerking offerteaanvraag parkeertaken gemeente alphen 
aan den rijn’ gedateerd 15 mei 2000 (hierna: de offerteaanvraag) toegezonden aan 
drie marktpartijen, waaronder (een rechtsvoorganger van) P1 en Parkeer combinatie 
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“(…) [De transparantieverplichting] betekent overigens niet dat de gemeente 
zonder meer verplicht is voor een parkeerconcessie een aanbestedingprocedure 
uit te schrijven. het is aan de gemeente om te bepalen hoe zij invulling geeft om 
de openbaarheid voor potentiële inschrijvers te garanderen. in deze zaak heeft 
de gemeente er voor gekozen om een offerteaanvraag uit te schrijven waaraan 
drie ondernemingen mee mochten doen. in zoverre heeft de gemeente de te 
verlenen parkeerconcessie dus opengesteld voor mededinging en voldaan aan 
de transparantieverplichting, hetgeen P1 ook niet betwist.”

De voorzieningenrechter miskent hiermee evenwel dat door een beperkt aantal 
partijen onderhands uit te nodigen, (overige) geïnteresseerde ondernemingen uit 
andere lidstaten hun interesse niet kenbaar kunnen maken, terwijl dat juist is wat 
het hof vereist.

alle bovenstaande pleidooien voor een andere uitleg van de transparantieverplich
ting hebben niet geleid tot een koerswijziging van het hof.94 het hof wordt daarin 
bovendien gesterkt door het gerecht.95

Medium en inhoud van de bekendmaking
welk medium geschikt is voor de vereiste voorafgaande, openbare bekendma
king, zal overigens afhangen van de omstandigheden van het concrete geval.96 
aangenomen moet worden dat het medium zodanig moet zijn dat het in redelijk
heid ondernemingen uit andere lidstaten in staat stelt om daarvan kennis te ne
men.97 Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als gebruik wordt gemaakt van gangbare 

holland B.V. (hierna: Pch). (…) het programma van uitgangspunten voor de par
keerorganisatie, zoals door de gemeenteraad is goedgekeurd, zal in onderliggend 
document worden uitgewerkt en als basis dienen voor een offerteaanvraag aan een 
drietal externe marktpartijen met wie vooraf overleg over inhoud en vraagstelling is 
geweest.”

94 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 november 2007, zaak C-507/03 (An Post).
95 gerecht eu 20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie).
96 hetzelfde geldt mijns inziens voor de informatie die de bekendmaking moet bevat

ten. Volgens de commissie kan worden volstaan met een korte beschrijving van de 
essentiële gegevens van de opdracht en de gunningsprocedure, en een uitnodiging 
om contact op te nemen met de aanbestedende dienst; zie de interpretatieve medede
ling van de commissie over de gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het 
plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen van 1 augustus 2006, PbEG 2000, c 179/02.

97 Zie hierover verder de Interpretatieve mededeling van de Commissie over de 
gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die 
niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen van 
1 augustus 2006, PbEG 2006, c 179/02. De commissie stelt daarin onder meer: “hoe 
groter het belang van de opdracht voor potentiële inschrijvers uit andere lidstaten is, 
hoe meer ruchtbaarheid eraan moet worden gegeven. in het bijzonder bij opdrach
ten voor de in bijlage ii B bij richtlijn 2004/18/eg en bijlage XVii B bij richtlijn 
2004/17/eg genoemde diensten waarvan de waarde de drempels voor de toepassing 
van deze richtlijnen overschrijdt, houdt een passende transparantie gewoonlijk in dat 
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websites zoals aanbestedingskalender of tenderned. Strikt genomen behoeft de 
bekendmaking op grond van het Vweu enkel toegankelijk te zijn voor onderne
mingen uit andere lidstaten en niet voor ondernemingen uit de eigen lidstaat – de 
grondslag daarvoor wordt immers gevormd door artikelen 49 en 56 Vweu en 
die artikelen zien enkel op discriminatie van ondernemingen uit andere lidstaten. 
in de praktijk is echter moeilijk voorstelbaar dat een nederlandse overheid zou 
kiezen voor een bekendmaking die in 26 lidstaten toegankelijk is, maar niet in 
nederland. mocht dat niettemin het geval zijn, dan moet worden aangenomen dat 
een nederlandse potentiële wederpartij met een beroep op het nationale gelijk
heidsbeginsel (als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur) kan opkomen tegen 
deze omgekeerde discriminatie.98 als gevolg hiervan dient de bekendmaking toe
gankelijk te zijn voor alle potentiële wederpartijen.

Verder moet de inhoud van de bekendmaking voldoende zijn voor een potentiële we
derpartij om op basis daarvan de afweging te maken om al dan niet zijn interesse ken
baar te maken.99 Bovendien vereisen de beginselen van gelijke behandeling en trans
parantie dat de potentiële wederpartijen zich onderling in een gelijke positie bevinden, 
onder meer voor wat betreft de strekking van de informatie in de aankondiging.100

de opdracht in een medium met een groot bereik moet worden bekendgemaakt.” De 
voorzieningenrechter te utrecht oordeelde ten aanzien van een parkeerconcessie dat 
ter inzage legging in de publiekshal van het stadhuis, gecombineerd met publicatie 
van het betreffende raadsbesluit op de website van de gemeente, in dat geval vol
doende was; zie Vzr. rb. utrecht 16 augustus 2005, LJN au1933.

98 Zie over dat gelijkheidsbeginsel verder hoofdstuk 12. Zie over het oplossen van om
gekeerde discriminatie door een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur ook Hessel 2006. Zie over het begrip ‘omgekeerde discriminatie’ onder meer: 
Van der Steen 2008; Barnard 2010, p. 230232. ag Keus heeft recentelijk bevestigd 
dat de betreffende Vweubepalingen enkel ondernemingen uit andere lidstaten be
schermen; zie zijn conclusie bij hr 18 januari 2013, LJN BY0543 (P1/Maastricht), 
para. 2.23. hij lijkt evenwel te miskennen dat het nationale gelijkheidsbeginsel deze 
bescherming aanvult voor wat betreft nationale ondernemingen. hetzelfde geldt voor 
rb. Leeuwarden 12 december 2012, LJN BY5837 (EVT/Terschelling), r.o. 9.6.2.

99 Zie in dat verband onder meer Kalbe 2005. Volgens de Commissie mag de bekend
making beperkt blijven tot een korte beschrijving van de essentiële gegevens van de 
opdracht en de gunningsprocedure en een uitnodiging contact op te nemen met de 
aanbestedende dienst; zie de interpretatieve mededeling van de commissie over de 
gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die 
niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen van 
1 augustus 2006, PbEG 2006, c 179/02.

100 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 november 2009, zaak C-199/07 (Commissie/Griekenland), 
r.o. 3738. in dat geval had griekenland gepleit voor een uitleg van een clausule uit 
de aankondiging die niet duidelijk uit de bewoordingen van die clausule volgde. ook 
stelde griekenland dat iedere belangstellende opheldering had kunnen vragen bij de 
aanbestedende dienst. het hof ging daar niet in mee en overwoog: “Voornoemde be
ginselen zouden niet in acht worden genomen, wanneer een categorie van die belang
stellenden zich tot de betrokken aanbestedende dienst moet wenden om opheldering 
en bijkomende informatie te verkrijgen met betrekking tot de werkelijke betekenis 
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De conclusie naar aanleiding van het bovenstaande luidt dat de transparantiever
plichting in ieder geval noopt tot de eerste stap van het bieden van gelijke kansen: 
de overheid moet de mogelijkheid om haar wederpartij te worden, vooraf open
baar bekendmaken. Deze bekendmaking moet bovendien toegankelijk zijn voor 
alle mogelijk geïnteresseerde wederpartijen die in aanmerking kunnen komen 
voor de betreffende overeenkomst.

4.6 toewijzinGssystematiek

De jurisprudentie van het hof is vooralsnog minder duidelijk over de fase na de 
verplichte bekendmaking. wat te doen als een geïnteresseerde potentiële weder
partij uit een andere lidstaat daadwerkelijk haar interesse kenbaar maakt?101

Het Hof heeft evenwel enkele belangrijke aanwijzingen gegeven. Zo overwoog 
het meerdere malen dat de passende mate van openbaarheid (onder meer) ertoe 
moet leiden dat “de aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden 
getoetst”.102 het gebruik van de term ‘aanbestedingsprocedures’ lijkt daarentegen 
op enigszins gespannen voet te staan met de overweging van het hof dat het vol
gen van een aanbestedingsprocedure niet is vereist.103 De verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat het hof met de eerste overweging doelde op een toewijzingssys
tematiek in het algemeen104 (die moet op onpartijdigheid kunnen worden getoetst) 
en met de tweede overweging op een specifieke aanbestedingsprocedure in de 

van de inhoud van een aankondiging van opdracht, hoewel de formulering van die 
aankondiging geen twijfels doet rijzen bij een redelijk bedachtzame en zorgvuldige 
belangstellende.”

101 Dit speelde bijvoorbeeld in de Commissie/Italiëzaak over de concessies voor paar
denraceweddenschappen, zo blijkt uit de conclusie van de ag 29 maart 2007, zaak 
c260/04 (Commissie/Italië), para. 38-41. Zie in het bijzonder para. 38: “Meer be
paald betoogt het dat een aanbestedingsprocedure niet noodzakelijkerwijs verplicht is, 
en dat het gebruik van de term ‘advertising’ (aankondiging) in de engelse versie van 
het telaustriaarrest ten onrechte een verdergaand vereiste suggereert dan het equi
valent van ‘openbaarheid’ in de andere taalversies. Het vraagt het Hof om te specifi
ceren of het vereiste impliceert dat de aanbestedende dienst bekend moet maken dat 
hij op zoek is naar toekomstige contractpartijen of concessiehouders, dat  potentiële 
inschrijvers toegang moeten hebben tot de aanbestedingsdocumenten, of dat de aan
bestedende dienst alleen het feit openbaar hoeft te maken dat hij voornemens is om 
een opdracht of concessie te verlenen.”

102 Voor het eerst in Telaustria en zoals later veelvuldig bevestigd; zie onder meer hvJ 
eu 13 april 2010, zaak c91/08 (Wall). Zie hierover ook Prechal en De Leeuw, vol
gens wie het gelijkheidsbeginsel om twee redenen een transparantieverplichting im
pliceert: i) om gelijke kansen te bieden aan potentiële gegadigden en ii) om controle 
op de naleving van het gelijkheidsbeginsel mogelijk te maken; zie Prechal & De 
Leeuw 2008, alsook  Prechal & De Leeuw 2007.

103 hvJ eg 21 juli 2005, zaak c231/03 (Coname) en hvJ eg 13 november 2008, zaak 
c324/07 (Coditel).

104 Zoals het Hof expliciet lijkt te doen in HvJ EG 13 september 2007, zaak C-260/04 
(Commissie/Italië), r.o. 25: “immers, de hernieuwing zonder aanbesteding van de 329 
oude concessies verhindert dat bedoelde concessies worden opengesteld voor de me
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zin van de aanbestedingsrichtlijnen (die zijn niet verplicht als de richtlijn niet van 
toepassing is).

het vereiste dat de bij gebleken interesse te volgen toewijzingssystematiek op 
onpartijdigheid toetsbaar moet zijn, impliceert dat deze systematiek ook daad
werkelijk onpartijdig moet zijn en daarmee dat de potentiële wederpartijen die 
zich gemeld hebben,105 gelijk moeten worden behandeld. Dit wordt verder on
dersteund door de jurisprudentie van het hof waarin het expliciet overweegt dat 
het beginsel van gelijke behandeling van toepassing is in dergelijke gevallen van 
europese opdrachtverstrekking die buiten de aanbestedingswetgeving vallen.106 
het beginsel van gelijke behandeling moet in die gevallen volgens het hof een 
objectieve vergelijking garanderen; het eist dan ook dat alle inschrijvers dezelfde 
kansen krijgen en dat voor hen dezelfde voorwaarden gelden.107 het beginsel van 
gelijke behandeling noopt ook tot transparantie, zo blijkt uit de jurisprudentie van 
het hof. als gevolg daarvan moeten de voorwaarden voor de inschrijvers kenbaar 
zijn.108 Bovendien zou zonder een dergelijke transparante en gelijke behandeling, 
de enkele voorafgaande bekendmaking nog geen einde maken aan de (dreigende) 
indirecte discriminatie – en daarmee materiële ongelijke behandeling – van geïn
teresseerde ondernemingen uit andere lidstaten.109

dedinging en dat de toewijzingsprocedures op onpartijdigheid worden getoetst. [cur
sivering Ph].”

105 Dit geldt overigens in beginsel enkel voor de partijen uit andere lidstaten of partijen 
die anderszins een beroep kunnen doen op de vrijverkeerbepalingen uit het Verdrag. 
Voor de positie van nationale partijen, zie hoofdstuk 12.

106 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 oktober 2005, zaak C-458/03 (Parking Brixen); hvJ 
eg 6 april 2006, zaak c410/04 (ANAV); hvJ eg 13 november 2008, zaak c324/07 
(Coditel); hvJ eu 22 april 2010, zaak c423/07 (Commissie/Spanje), r.o. 57. Zie ook 
de conclusie van de ag van 27 oktober 2009, zaak c91/08 (Wall), para. 38: “het 
beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers beoogt de ontwikkeling van een 
gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de ondernemingen die zich kandidaat 
stellen, te bevorderen. De eerbiediging van dit beginsel moet een objectieve vergelij
king van de offertes garanderen. Dit beginsel moet in alle fasen van de procedure in 
acht worden genomen. alle inschrijvers moeten bij het formuleren van hun offerte de
zelfde kansen krijgen, ongeacht hun nationaliteit. met andere woorden, alle potentiële 
inschrijvers moeten de regels van het spel kennen en deze regels moeten gelijkelijk 
gelden voor elk van hen.”

107 hvJ eu 16 februari 2012, gevoegde zaken c72/10 en c77/10 (Costa en Cifone), r.o. 
57. Die zaak betrof de verlening van concessies voor kansspelen, hetgeen (eveneens) 
buiten de aanbestedingswetgeving valt.

108 Zie hierover Buijze & Widdershoven 2010, alsook Prechal & De Leeuw 2008.
109 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 november 2007, zaak C-507/03 (An Post) en hvJ eu 

17 juli 2008, zaak c347/06 (ASM Brescia). in deze zin ook manunza 2001, p. 146: 
“Verder maakt mijns inziens de afwezigheid van een bekendmaking vooraf van de 
procedurevoorschriften en basiseisen, een objectieve beoordeling van de kandidaten 
eigenlijk praktisch onmogelijk.”
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Door de van toepassing zijnde beginselen van gelijke behandeling en transparan
tie, alsook de vereiste onpartijdigheid, is aldus een objectieve, transparante en 
nondiscriminatoire toewijzingssystematiek vereist. Dit wordt ook bevestigd door 
de commissie, die heeft gesteld dat alle ondernemers die in de opdracht zijn geïn
teresseerd onder eerlijke voorwaarden moeten kunnen meedingen.110 

ook hier geldt echter dat strikt genomen de vrijverkeerbepalingen uit het Vweu 
slechts discriminatie van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten ten opzichte 
van nationale potentiële wederpartijen verbieden en niet omgekeerd. het Vweu 
strekt derhalve (enkel) tot bescherming van de rechten van potentiële wederpartij
en uit andere lidstaten; een toewijzingssystematiek die uitsluitend nationale markt
partijen benadeelt, is daarmee niet in strijd. het hof lijkt evenwel in bovenstaande 
jurisprudentie verder te gaan en een algemene gelijke behandeling van inschrijvers 
voor te staan, ongeacht hun nationaliteit, zoals die ook geldt onder het regime van 
de aanbestedingsrichtlijn.111 op grond van die jurisprudentie wordt door sommige 
auteurs de nationaliteit irrelevant geacht.112 ter rechtvaardiging daarvan kan erop 
worden gewezen dat aan de vrijverkeerbepalingen uit het Vweu het algemene 
beginsel van gelijke behandeling ten grondslag ligt. op basis daarvan is denk
baar dat de overheid ook verplicht zou zijn potentiële wederpartijen uit de eigen 
lidstaat gelijk te behandelen ten opzichte van potentiële wederpartijen uit andere 
lidstaten – waardoor omgekeerde discriminatie van de nationale potentiële we

110 interpretatieve mededeling van de commissie over de gemeenschapswetgeving die 
van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen van 1 augustus 2006, PbEG 2000, 
c 179/02, p. 5. De commissie verwees daarbij naar hvJ eu 12 december 2002, zaak 
c470/99 (Universale Bau), r.o. 93. in dat arrest overwoog het hof dat een aanbeste
dingsprocedure in overeenstemming moet zijn met het beginsel van gelijke behande
ling en transparantie “opdat allen bij het formuleren van hun aanvraag tot deelname of 
hun aanbieding dezelfde kansen hebben”. Zie ook Risvig Hansen 2012b, p. 225: “(...) 
the award of the contract must be based on objective criteria to create transparancy 
and ensure equal treatment of undertakings.”

111 Zie met name HvJ EG 6 april 2006, zaak C-410/04 (ANAV), r.o. 20: “naast het verbod 
van discriminatie op grond van nationaliteit vindt het beginsel van gelijke behan
deling van de inschrijvers eveneens toepassing op openbaredienstenconcessies, en 
wel ook wanneer er van discriminatie op grond van nationaliteit geen sprake is (ar
rest Parking Brixen, reeds aangehaald, punt 48).” Zie verder paragraaf 3.1.7 voor het 
gelijkheidsbeginsel in de aanbestedingsrichtlijn. eenzelfde ruimere benadering door 
het hof lijkt zich ogenschijnlijk voor te doen in het kader van de rechtvaardiging 
van vergunningstelsels die het vrij verkeer beperken (zie paragraaf 11.1.3.1). wil een 
dergelijk vergunningstelsel dat het vrije verkeer beperkt, gerechtvaardigd zijn, dan 
moet dat stelsel volgens het hof zijn gebaseerd op objectieve, nondiscriminatoire en 
transparante criteria. het hof geeft daarbij geen uitsluitsel of met de bedoelde non
discriminatie enkel wordt bedoeld de discriminatie van ondernemingen uit andere lid
staten ten opzichte van nationale ondernemingen, dan wel de discriminatie tussen alle 
gegadigden voor de vergunning, ongeacht hun nationaliteit. Zoals hierna zal blijken, 
dient aan de eerste uitleg de voorkeur te worden gegeven.

112 Zie Risvig Hansen 2012b, p. 58-60 en de daar aangehaalde literatuur.
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derpartijen wordt voorkomen. toch moet worden aangenomen dat een dergelijke 
uitleg te ver gaat. artikelen 49 en 56 Vweu bieden slechts een basis voor bescher
ming van ondernemingen uit andere lidstaten, zodat een ruimere uitleg van deze 
bepalingen strijd oplevert met het subsidiariteitsbeginsel: de gelijke behandeling 
van nationale marktpartijen ten opzichte van marktpartijen uit andere lidstaten 
is – in het licht van artikelen 49 en 56 Vweu – geen europese maar een nationale 
aangelegenheid.113 Dit wordt ook ondersteund door het hof in Commissie/Italië 
waarin het stelt dat de artikelen 43 en 49 eg (thans: 49 en 56 Vweu) geen alge
mene verplichting tot gelijke behandeling opleggen, maar (slechts) een verbod 
van discriminatie op grond van nationaliteit van in een andere lidstaat gevestigde 
ondernemingen.114

De beperking van de ‘bescherming’ van het Vweu tot potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten wordt evenwel aangevuld door het nationale recht. aangezien het 
gelijkheidsbeginsel ook een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
is, moet de overheid deelnemende potentiële wederpartijen uit nederland gelijk 
behandelen met die uit andere lidstaten.115 De overheid is derhalve verplicht een 
toewijzingssystematiek te hanteren die voor álle potentiële wederpartijen objec
tief, transparant en nondiscriminatoir is.

op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat voor opdrachtverstrekking met 
een duidelijk grensoverschrijdend belang niet alleen een expliciete verplichting 
bestaat tot voorafgaande, openbare bekendmaking, maar tevens – bij gebleken in
teresse – tot het hanteren van een objectieve, transparante en nondiscriminatoire 
toewijzingssystematiek. Kortom, ook als een gronduitgifteovereenkomst moet 
worden beschouwd als onderdrempelige overheidsopdracht of concessieovereen
komst voor werken met een duidelijk grensoverschrijdend belang, is de overheid 
verplicht om gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. wanneer 
van dergelijke opdrachtverstrekking sprake is, zal in de latere hoofdstukken aan 
de orde komen.

in aanvulling hierop wordt volledigheidshalve nog opgemerkt dat net als bij bo
vendrempelige concessieovereenkomsten, het Vweu naar verwachting vereist dat 
de voorwaarden, eisen en criteria waarmee de overheid de toewijzingssystematiek 
invult, proportioneel zijn ten opzichte van de aard en omvang van de opdracht 
en de daarmee nagestreefde doelstellingen.116 Disproportionele voorwaarden 
zouden de uitoefening van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van 

113 Vergelijk paragraaf 4.3. Deze beperking doet zich zoals gezegd niet voor als de basis 
niet is beperkt tot art. 49 en 56 Vweu maar bestaat uit de aanbestedingsrichtlijn.

114 hvJ eg 21 februari 2008, zaak c412/04 (Commissie/Italië), r.o. 106 jo. 66. in die zin 
ook Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, p. 17 en 31; arrowsmith 
& Kunzlik 2009, p. 86.

115 Vergelijk paragraaf 4.5; zie over de vereiste gelijke behandeling op grond van de abbb 
verder paragrafen 12.1 en 12.2.

116 Zie paragraaf 3.4.2.
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diensten door potentiële wederpartijen uit andere lidstaten namelijk alsnog on
gerechtvaardigd kunnen beperken. niettemin zijn de (strikte) bepalingen uit de 
aanbestedingsrichtlijn over uitsluitingsgronden, alsook over de proportionaliteit 
van de geschiktheidseisen en de beperking van de gunningscriteria tot de laagste 
prijs of de economisch meest voordelige inschrijving, hier niet van toepassing.

4.7 uitzonderinGen

De verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij onderdrempelige europese 
opdrachtverstrekking kent in theorie aanzienlijk ruimere uitzonderingsmogelijk
heden dan het geval is bij opdrachtverstrekking die onder de europese aanbeste
dingswetgeving valt. 

Voordat die uitzonderingsmogelijkheden worden behandeld, nog eerst een kort 
woord over grondposities. hetgeen hierboven in paragraaf 3.5.1 is opgemerkt over 
het ‘doorleggen’ van de aanbestedingsverplichting bij grondeigendom kan name
lijk zonder problemen naar analogie worden toegepast op het bieden van gelijke 
kansen bij onderdrempelige opdrachtverstrekking op grond van het Vweu. Voor 
zover die mogelijkheid immers bestaat binnen het strenger gereguleerde regime 
van de aanbestedingswetgeving, moet deze ook geacht worden te bestaan binnen 
het hier besproken regime op grond van het Vweu.117 net als bij de bovendrem
pelige opdrachtverstrekking geldt hier dat de eventuele mogelijkheid om de aan
bestedingsplicht ‘door te leggen’ in feite geen verschil maakt voor het bieden van 
gelijke kansen aan alle potentiële wederpartijen.

Voor wat betreft de uitzonderingsmogelijkheden, kunnen de volgende drie typen 
van uitzonderingen c.q. rechtvaardigingsgronden worden onderscheiden, die ach
tereenvolgens zullen worden behandeld:118

  in het Verdrag opgenomen uitzonderingen;
  in de jurisprudentie ontwikkelde rechtvaardigingsgronden;
  analoge toepassing van uitzonderingen uit de aanbestedingsrichtlijn.

117 Vergelijk de hierna te bespreken analoge toepassing van de uitzonderingen uit de 
aanbestedingsrichtlijn.

118 Zie met name de conclusie van de A-G van 14 september 2006, zaak C-532/03, para. 
86 e.v. De ag onderscheidt ook als rechtvaardigingsgrond de geringe gevolgen voor 
de fundamentele vrijheden van een onderhandse gunning (naar aanleiding van het 
Conamearrest). naar mijn mening betreft dit de voorvraag van voldoende grensover
schrijdend belang. Zonder dat belang acht ik een schending van de fundamentele vrij
heden niet aan de orde, zodat aan de rechtvaardigingsvraag niet wordt toegekomen.
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4.7.1 Verdrag

het Vweu bevat een aantal uitzonderingsgevallen, ofwel voor het Verdrag als 
geheel (bijvoorbeeld bij veiligheidsmaatregelen),119 ofwel voor wat betreft de fun
damentele vrijheden van diensten en vestiging (bijvoorbeeld bij werkzaamheden 
ter uitoefening van openbaar gezag of bij bepalingen uit hoofde van de openbare 
orde).120 Deze uitzonderingen zijn echter niet waarschijnlijk bij gronduitgifte door 
de overheid.

4.7.2 Jurisprudentie

De in dit hoofdstuk besproken verplichting om gelijke kansen te bieden vloeit 
met name voort uit de Verdragsbepalingen inzake de vrijheid van vestiging en 
het vrij verrichten van diensten. op grond van het Gebhardarrest van het hof 
kunnen beperkingen van beide vrijheden worden gerechtvaardigd voor zover zij 
voldoen aan vier voorwaarden: zij moeten i) zonder discriminatie worden toege
past, ii) beantwoorden aan dwingende redenen van algemeen belang, iii) geschikt 
zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, en iv) niet 
verder gaan dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is.121 Voorbeelden van 

119 art. 346 en 347 Vweu. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat voor opdrachtver
strekking voor diensten (in plaats van de hier besproken uitvoering van werken), art. 
106 Vweu (voorheen: art. 86 eg) een uitzonderingsmogelijkheid biedt indien het 
diensten van algemeen economisch belang betreft; zie hvJ eg 18 december 2007, 
zaak c220/06 (Correos), r.o. 78.

120 art. 51, 52 en 62 Vweu. De strekking van deze rechtvaardigingsgrond uit art. 51 
Vweu moet worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de belangen die de 
lidstaten op grond daarvan mogen beschermen en de afwijking moet beperkt blijven 
tot werkzaamheden die, op zich beschouwd, een rechtstreekse en specifieke deelne
ming aan de uitoefening van openbaar gezag vormen; zie onder meer hvJ eg 29 ok
tober 1998, zaak c114/97 (Commissie/Spanje), r.o. 35 resp. hvJ eg 30 maart 2006, 
zaak c451/03 (Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti), r.o. 46.

121 hvJ eg 30 november 1995, zaak c55/94 (Gebhard), r.o. 37. het hof heeft dit leer
stuk specifiek toegepast in de context van overheidsopdrachten (voor diensten) in 
hvJ eu 27 oktober 2005, zaak c158/03 (Commissie/Spanje), r.o. 35. in dat geval 
betrof het (ontoelaatbare) voorwaarden in een aanbestedingsprocedure. Zie voor 
de toepassing van dit leerstuk op dienstenconcessies hvJ eg 13 september 2007, 
zaak c260/04 (Commissie/Italië), r.o. 26-28. Zie verder de conclusie van de A-G 
24 april 2008, zaak c347/06 (ASM/Brescia), para. 46, onder verwijzing naar onder 
meer Gebhard en hvJ eu 13 maart 2008, zaak c248/06 (Commissie/Spanje), r.o. 32. 
Zie hierover ook Kapteyn & VerLoren van Themaat 2003, p. 608 e.v. (vestiging) en 
p. 626 e.v. (diensten). Deze rechtvaardigingsgronden gelden in ieder geval bij indirect 
discriminerende maatregelen en maatregelen zonder onderscheid. het is onzeker of 
deze ook kunnen worden ingeroepen bij (direct) discriminerende maatregelen. Dat dit 
niet mogelijk is, lijkt te volgen uit hvJ eu 18 december 2007, zaak c341/05 (Laval), 
r.o. 117-120. Zie verder onder meer Barnard 2010, p. 511 en Craig & De Búrca 2011, 
p. 776.
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dergelijke dwingende redenen zijn milieubescherming, ruimtelijke ordening122 en 
consumentenbescherming.123 Zuiver economische doelstellingen kunnen volgens 
het hof daarentegen geen dwingende reden van algemeen belang vormen.

Voor een succesvol beroep op een dergelijke rechtvaardigingsgrond bij gronduit
gifte moet een strenge toets worden doorstaan. Zuivere economische motieven, 
zoals de kosten van het bieden van gelijke kansen, kunnen geen rechtvaardiging 
opleveren. als wel een dwingende reden van algemeen belang in het spel is, zoals 
ruimtelijke ordening, dan zal de betreffende aanbestedende dienst met name nog 
moeten aantonen dat het niet bieden van gelijke kansen noodzakelijk is om dat 
doel te bereiken. het lijkt niet erg waarschijnlijk dat in een concreet geval aan deze 
eisen wordt voldaan. mocht de overheid niettemin van mening zijn dat het ach
terwege laten van gelijke kansen gerechtvaardigd is om dwingende redenen van 
algemeen belang, dan verdient het aanbeveling dat besluit gemotiveerd openbaar 
bekend te maken, (ruim) voordat de gronduitgifteovereenkomst wordt gesloten.124 
op die manier kunnen eventuele potentiële wederpartijen tijdig hun bezwaren 
kenbaar maken tegen dit besluit en alsnog voor de gronduitgifte in aanmerking 
komen. Zodra de gronduitgifteovereenkomst is gesloten, resteert voor hen immers 
enkel nog een vordering tot schadevergoeding.

In de specifieke context van de transparantieverplichting heeft het Hof meerdere 
malen aangegeven dat de transparantieverplichting geldt ‘behoudens objectieve 
rechtvaardiging’.125 Vooralsnog heeft het hof niet verduidelijkt dat het daarmee 
bovenstaande rechtvaardiging om dwingende redenen van algemeen belang 
bedoelt,126 al ligt dat wel voor de hand. het hof gebruikt de term ‘objectieve recht
vaardiging’ namelijk met name in de context van het vrij verkeer van personen; 

127 bovenstaande vier voorwaarden uit Gebhard zijn volgens het hof ook bij die 
fundamentele vrijheid van toepassing.128 hieruit volgt dat ook bij de door het hof 

122 hetgeen het geval kan zijn bij onder meer beperkingen “ter realisatie van doelstel
lingen zoals de bestrijding van speculatie op de grondmarkt of de handhaving van 
een permanente bewoning van het platteland met het oog op de ruimtelijke orde
ning” en “de vereisten in verband met het volkshuisvestingsbeleid van een lidstaat en 
van de financiering van dit beleid”; zie HvJ EG 1 oktober 2008, zaak C-567/07 (Sint 
Servatius), r.o. 2930.

123 hvJ eu 24 maart 2011, zaak c400/08 (Commissie/Spanje), r.o. 74.
124 Vgl. wolswinkel die meent dat uitzonderingen op de transparantieverplichting bij de 

verlening van schaarse vergunningen “nadrukkelijk gemotiveerd moeten worden”; 
wolswinkel 2009a. Vgl. ook hvJ eu 19 juli 2012, zaak c470/11 (GarkaIns), r.o. 43: 
“om controle van de onpartijdigheid van de vergunningprocedure mogelijk te maken, 
is het daarenboven noodzakelijk dat de bevoegde autoriteiten elke beslissing op een 
voor het publiek toegankelijke wijze motiveren (…).”

125 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-412/04 (Commissie/Italië).
126 Zie in die zin ook de conclusie van de A-G van 14 september 2006, zaak C-532/03 

(Ierse Ambulancediensten), para. 97.
127 Barnard 2010, p. 511.
128 hvJ eg 30 november 1995, zaak c55/94 (Gebhard), r.o. 37.
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bedoelde ‘objectieve rechtvaardiging’ voor het achterwege laten van transparan
tie, bovenstaande vier voorwaarden gelden. in dat licht moet ook de overweging 
van het hof in het ASM Bresciaarrest worden begrepen dat het achterwege laten 
van transparantie kan worden gerechtvaardigd door “objectieve omstandigheden, 
zoals de noodzaak het rechtszekerheidsbeginsel in acht te nemen.”129 aangenomen 
moet worden dat het in acht nemen van het rechtszekerheidsbeginsel een dwin
gende reden van algemeen belang kan zijn, maar dat onverlet laat dat voor recht
vaardiging moet worden voldaan aan bovenstaande vier voorwaarden.

4.7.3 Aanbestedingsrichtlijn

De uitzonderingen zoals opgenomen in de aanbestedingsrichtlijn mogen over
eenkomstig worden toegepast op europese opdrachtverstrekking die buiten de 
werkingssfeer van die richtlijn valt. Dit volgt het meest expliciet uit de volgende 
overweging van het gerecht:130

“Zoals in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest van het Hof 
van 27 oktober 2005, commissie/italië (…), is opgemerkt, kan geen bekendma
king meer worden verlangd indien uitdrukkelijk is voorzien in afwijking van de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten en aan de voorwaarden voor afwijking is 
voldaan en een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
van een uitnodiging tot inschrijving dus gerechtvaardigd is. wanneer de richt
lijnen uitdrukkelijk in een afwijking voorzien, kunnen de uit het egVerdrag 
voortvloeiende beginselen dus geen bekendmakingsvereiste meer opleggen, 
aangezien deze afwijking anders zinloos zou worden (…).”

nu eerder al bleek dat de uitzonderingen uit de aanbestedingsrichtlijn naar alle 
waarschijnlijkheid niet van toepassing zullen zijn bij gronduitgifte, komt aan deze 
categorie van uitzonderingen evenwel weinig praktische betekenis toe.131

4.8 codificatie in nederlandse wetGevinG

De in dit hoofdstuk besproken verplichting tot het bieden van gelijke kansen is 
in de Aanbestedingswet gecodificeerd. Zo was in het ter consultatie voorgeleg
de conceptwetsvoorstel voor de aanbestedingswet132 een hoofdstuk ‘algemene 
beginselen’ opgenomen. Dit hoofdstuk was behalve op opdrachten die onder de 
aanbestedingsrichtlijn vallen ook van toepassing verklaard op overeenkomsten 
onder bezwarende titel tot het verrichten van werken met een duidelijk grensover

129 hvJ eu 17 juli 2008, zaak c347/06 (ASM/Brescia), r.o. 64.
130 gerecht 20 mei 2010, zaak t258/06 (Duitsland/Commissie), r.o. 141. Zie ver

der de conclusie van de ag van 14 september 2006, zaak c532/03 (Ierse 
Ambulancediensten), para. 11 en de aldaar opgenomen verwijzingen. Zie ook Wauters 
& ghysels 2008, p. 386 e.v.; Drijber & Stergiou 2009.

131 Zie paragraaf 3.5.
132 Zie paragraaf 3.2.5.
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schrijdend belang. Voor die overeenkomsten zouden aanbestedende diensten dan 
zorg moeten dragen voor een passende mate van openbaarheid, tenzij sprake is van 
bijzondere omstandigheden of objectieve rechtvaardigingsgronden. uit de bijbe
horende toelichting volgt dat met dat laatste evenwel niet meer is bedoeld dan ana
loge toepassing van de uitzonderingsmogelijkheden die de aanbestedingsrichtlijn 
biedt.133

in het wetsvoorstel dat volgde op de consultatie,134 is deze transparantieverplich
ting voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor werken met een 
duidelijk grensoverschrijdend belang overgenomen135 en vervolgens is deze ook 
gehandhaafd in de uiteindelijke aanbestedingswet.136 het gaat daarbij telkens om 
de verplichting om zorg te dragen “voor een passende mate van openbaarheid van 
de aankondiging van het voornemen”.

Deze formulering impliceert dat aanbestedende diensten bij het verlenen van een 
onderdrempelige opdracht met een duidelijk grensoverschrijdend belang hun 
voornemen daartoe vooraf moeten publiceren in een aankondiging (namelijk in 
‘de aankondiging van het voornemen’). De aanbestedingswet stelt verderop dat 
aanbestedende diensten die een ‘aankondiging doen’, deze aankondiging bekend 
moeten maken op het elektronische systeem voor aanbestedingen (tenderned).137 
hieruit volgt dat de vereiste passende mate van openbaarheid in ieder geval be
staat uit de voorafgaande publicatie van het voornemen de opdracht te verlenen 
op tenderned.

De aanbestedingswet noemt ook de uitzonderingsgevallen, waarin de vooraf
gaande passende mate van openbaarheid achterwege kan blijven. in lijn met het 
conceptwetsvoorstel is dat enkel het geval als een uitzondering op de bekendma
king van de aankondiging uit de aanbestedingsrichtlijn naar analogie kan worden 
toegepast.138 met andere woorden, van de drie categorieën uitzonderingen die het 
europese recht biedt, heeft de nederlandse wetgever er slechts één gekozen. De 
aanbestedingswet is op dit punt aldus strenger dan het europese recht. hoewel dit 
niet in strijd is met het europese recht, is het wel opmerkelijk dat deze nationale 

133 namelijk: “De richtlijnen bevatten bepalingen die ertoe kunnen leiden dat een aanbe
stedende dienst in bijzondere omstandigheden en bij objectieve rechtvaardigingsgron
den geen verplichting heeft om de opdracht aan te kondigen. Deze bijzondere omstan
digheden en objectieve rechtvaardigingsgronden gelden ook bij opdrachten buiten het 
regime van de richtlijnen, waar wel sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend 
belang.”

134 nieuwe regels omtrent aanbestedingen (aanbestedingswet 20..), Kamerstukken II 
2009/10, 32 440, nr. 2. 

135 art. 1.6.
136 wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen 

(aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542.
137 art. 1.18 lid 1 gewijzigd voorstel van wet d.d. 14 februari 2012, Kamerstukken II 

2011/12, 32 440, nr. a. het elektronische systeem is nader beschreven in art. 4.134.14.
138 art. 1.9 lid 3 sub b gewijzigd voorstel van wet.
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inperking niet als zodanig is erkend in de memorie van toelichting.139 Dit doet 
haast vermoeden dat deze beperking onbewust is aangebracht.

4.9 conclusie

in dit hoofdstuk is gebleken dat aanbestedende diensten op grond van artikelen 
49 en 56 Vweu gelijke kansen moeten bieden bij het sluiten van een gronduit
gifteovereenkomst die weliswaar een onderdrempelige overheidsopdracht of 
concessieovereenkomst voor werken vormt, maar niettemin een duidelijk grens
overschrijdend belang vertoont. Deze verplichting is door het hof met name ge
formuleerd om te waarborgen dat de overheid potentiële wederpartijen uit andere 
lidstaten materieel gelijk behandelt ten opzichte van nationale potentiële weder
partijen (materiële publiekrechtelijke gelijkheid), al leidt de transparantieverplich
ting ook tot gelijkere concurrentiekansen op de markt (materiële privaatrechtelijke 
gelijkheid). De jurisprudentie van het hof toont bovendien aan dat voor deze ma
teriële gelijke behandeling naar nationaliteit het achterwege laten van discrimina
tie onvoldoende is en de overheid ook proactief moet handelen.

het Vweu biedt geen ‘bescherming’ aan nationale potentiële wederpartijen ten 
opzichte van hun concurrenten uit andere lidstaten, maar alleen omgekeerd. Dit 
risico op omgekeerde discriminatie wordt echter gerepareerd door het nationale 
recht: de gelijke kansen van de nationale potentiële wederpartijen moeten alsnog 
worden gewaarborgd op grond van de algemene beginselen van behoorlijk be
stuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel.

hoewel de ruimte voor uitzonderingen op bovenstaande verplichting tot het bie
den van gelijke kansen groter is dan op grond van de europese aanbestedings
wetgeving, is niet te verwachten dat in de praktijk snel sprake zal zijn van een 
dergelijk uitzonderingsgeval bij gronduitgifte. Bovendien heeft de nederlandse 
wetgever de ruimte voor uitzonderingen beperkt tot analoge toepassing van uit
zonderingen voor bovendrempelige opdrachtverstrekking.

een aanbestedende dienst moet vooraf beoordelen of een bepaalde opdracht een 
duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. Daarvan is al sprake als in redelijk
heid te verwachten is dat ondernemingen uit andere lidstaten geïnteresseerd kun
nen zijn, gelet op de aard, omvang en locatie van de opdracht. mocht het resultaat 
van de beoordeling zijn dat de opdracht volgens de aanbestedende dienst geen 
duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, dan moet een derde die beoorde
ling in rechte kunnen laten toetsen. hoewel daartoe nog geen verplichting bestaat, 
zou de aanbestedende dienst potentiële wederpartijen in de gelegenheid moeten 
stellen om kennis te nemen van een dergelijk besluit zodat zij daar nog tegenop 
kunnen komen voordat de overeenkomst wordt gesloten.

139 Zie Kamerstukken II 2009/10, 32 440, nr. 3, p. 52.
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Voor beide vormen van europese opdrachtverstrekking (bovendrempelige op
drachten respectievelijk onderdrempelige opdrachten met een duidelijk grens
overschrijdend belang) bevat het huidige recht aldus een expliciete verplichting 
voor de overheid om gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. 
in ieder geval voor zover gronduitgifte dergelijke opdrachtverstrekking inhoudt, 
is de overheid aldus verplicht om gelijke kansen te bieden. Voor de reikwijdte van 
deze expliciete verplichting is essentieel om te weten in welke omstandigheden 
een gronduitgifteovereenkomst moet worden beschouwd als een overheidsop
dracht of concessieovereenkomst voor werken.
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hoofdstuk 5

overheidsopdrachten voor werken

in de vorige hoofdstukken is uiteengezet dat nederlandse overheden (in ieder ge
val) verplicht zijn om bij europese opdrachtverstrekking gelijke kansen te bieden 
aan potentiële wederpartijen. op die expliciete verplichting bestaan weliswaar uit
zonderingen, maar die bleken bij gronduitgifte niet waarschijnlijk. ook werd dui
delijk dat van dergelijke europese opdrachtverstrekking bij gronduitgifte sprake is 
als de gronduitgifteovereenkomst kwalificeert als overheidsopdracht of concessie-
overeenkomst voor werken en de geraamde waarde van de opdracht de drem
pelwaarde overschrijdt of, bij een lagere waarde, niettemin een duidelijk grens
overschrijdend belang vertoont. Voor de volledige beantwoording van de eerste 
subvraag1 dient daarom nog te worden vastgesteld in welke omstandigheden een 
gronduitgifteovereenkomst een overheidsopdracht of concessieovereenkomst 
voor werken vormt. Deze begrippen bepalen immers de reikwijdte van de hierbo
ven vastgestelde expliciete verplichting om gelijke kansen te bieden en daarmee 
de toepasselijkheid van de (specifieke) regels van het Europese aanbestedings
recht. het bieden van gelijke kansen als gronduitgifte géén opdrachtverstrekking 
inhoudt (en dus zuivere gronduitgifte vormt), zal in deel B aan de orde komen.

In dit hoofdstuk wordt daartoe nader ingegaan op de definitie van een overheidsop
dracht voor werken. Daaruit zal blijken wanneer een overeenkomst moet worden 
aangemerkt als een overheidsopdracht voor werken. concessieovereenkomsten 
voor werken zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld. wat beide 
hoofdstukken praktisch betekenen voor gronduitgifteovereenkomsten zal in het 
hoofdstuk daarna aan de orde komen.

teneinde duidelijk te krijgen wat een overeenkomst tot een overheidsopdracht 
voor werken maakt, wordt eerst de ontwikkeling van dat begrip geschetst (para
graaf 5.1). Vervolgens kunnen aan de hand van die ontwikkeling in de europese 
aanbestedingswetgeving en de jurisprudentie van het hof in totaal zeven cumula
tieve elementen van een overheidsopdracht voor werken worden onderscheiden, 
die achtereenvolgens worden besproken (paragrafen 5.25.9). in die paragrafen zal 
ook aandacht worden besteed aan de uitleg van dit europeesrechtelijke begrip in 
de nederlandse rechtsorde door de rechter, door de overheid en in de literatuur. Dit 

1 te weten: “Voorziet het huidige recht in een expliciete verplichting voor nederlandse 
overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kansen te bie
den aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaalde uitzonderingsgevallen?”
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leidt uiteindelijk tot de concluderende paragraaf waarin wordt samengevat wan
neer een overeenkomst een overheidsopdracht voor werken is, met als gevolg dat 
de overheid daar gelijke kansen voor moet bieden (paragraaf 5.10).

5.1 ontwikkelinG van Het beGrip ‘overHeidsopdracHt voor 
werken’

In deze paragraaf zal de ontwikkeling van de definitie van een overheidsopdracht 
voor werken worden geschetst.2 Daaruit zal blijken dat het begrip ‘overheidsop
dracht voor werken’ is ontwikkeld in de europese aanbestedingswetgeving uit 
1971, waarna de reikwijdte van dat begrip gedurende een lang traject is uitgebreid 
door de wetgever, het hof en de commissie, om recentelijk te leiden tot een te
genreactie waarbij juist de buitengrenzen van die reikwijdte worden vastgesteld.

Voor een overzicht van de algemene ontwikkeling van de europese aanbestedings
richtlijnen wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

5.1.1 Het ontstaan van het begrip ‘overheidsopdracht voor werken’

het eegVerdrag uit 1957 bevat geen expliciete bepalingen over opdrachtver
strekking en kent dan ook niet het begrip ‘overheidsopdracht voor werken’. in het 
daaropvolgende algemeen Programma Diensten worden ‘overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken’ voor het eerst genoemd. Een definitie ontbreekt, 
maar uit de tekst volgt dat het gaat om diensten die worden verricht op grond 
van deelname aan opdrachten voor de uitvoering van werken van een overheidsli
chaam3 in een andere lidstaat.4 Verder vallen onder het begrip overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken zowel opdrachten die rechtstreeks worden gegund 
aan onderdanen en vennootschappen uit een andere lidstaat, alsook opdrachten die 
aan hen worden gegund door bemiddeling van hun agentschappen of filialen die in 
de ‘opdrachtverlenende lidstaat’ zijn gevestigd. 

ook het algemeen Programma Vestiging noemt ‘overheidsopdrachten voor de 
uitvoering van werken’, eveneens zonder daar een definitie van te geven. Wel be
vat het tijdschema waarbinnen beperkingen van de vrijheid van vestiging moeten 
worden opgeheven een verwijzing naar overheidsopdrachten voor werken. Deze 

2 een eerdere versie van de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht en in het bijzonder 
van de definitie van een overheidsopdracht voor werken, is gepubliceerd in Hebly & 
heijnsbroek 2010.

3 het algemeen Programma noemt niet de term overheidslichamen als zodanig, maar 
“een staat, zijn territoriale lichamen, gewesten, provincies, departementen, gemeenten 
en andere nader te bepalen publiekrechtelijke lichamen”.

4 hiermee zijn gelijkgesteld opdrachten die aan onderdanen of vennootschappen uit 
andere lidstaten worden gegund na bemiddeling van hun agentschap of filiaal dat 
is gevestigd in de lidstaat van het (opdrachtverlenende) overheidslichaam (titel Vi 
sub e lid 1 onder b).
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beperkingen moesten namelijk op 31 december 1963 zijn opgeheven, voor zover 
het gaat om “werkzaamheden, vermeld onder rubriek 400 «Bouwnijverheid en 
openbare werken» van Bijlage i en verricht op grond van deelneming aan over
heidsopdrachten voor de uitvoering van werken”. Deze classificatie in bijlage I is 
gebaseerd op de iSic5 en klasse 40, groep 400 daarvan bestaat uit ‘Bouwnijverheid 
en openbare werken’. in de bijbehorende voetnoot is vermeld: 

“onder de term “openbare werken” dient hier te worden verstaan alle werk
zaamheden voor de bouw van tunnels, bruggen, wegen, enz. en in deze klasse 
bedoeld, onafhankelijk van de wijze van totstandkoming van de contracten 
waarop deze werkzaamheden steunen.”

5.1.1.1 Liberalisatierichtlijn Werken (71/304/EEG)

De Commissie formuleerde voor het eerst een definitie van een ‘overheidsopdracht 
voor de uitvoering van werken’ in haar voorstel voor de Liberalisatierichtlijn 
werken, te weten een:6

“tussen de aannemer enerzijds en de staat, een territoriaal lichaam of een in 
de onderhavige richtlijn bedoelde instelling anderzijds schriftelijke aangegane 
overeenkomst betreffende de bouw, het onderhoud of het slopen van een in 
 artikel 2, sub b, bedoelde werk;”

Het in artikel 2, sub b bedoelde werk is gedefinieerd als:

“b) werken: alle werken of bestanddelen van deze werken in of op de grond, 
bij voorbeeld: alle soorten van gebouwen, grondwerken, kunstwerken, onder
grondse werken, waterwerken, havenwerken, zeewerken, rivierwerken en wer
ken voor de binnenvaart, wegen, spoor wegen (infrastructuur en bovenbouw), 
pijpleidingen, telecommunicatiegebouwen en telecommunicatieleidingen.”

5 De bijlagen zijn gebaseerd op de ‘Classification international type, par industrie, de 
toutes les branches d’activité économique (citi)’, zoals vastgesteld door het Bureau 
voor de Statistiek van de Verenigde naties in 1958. in het engels: ‘international 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)’. Uit de over
wegingen bij de eerste Liberalisatierichtlijnen blijkt dat na de aanvaarding van de 
algemene Programma’s een eigen systematische indeling van industriële werkzaam
heden voor de eeg is opgesteld (‘Systematische indeling der industrietakken in de 
europese gemeenschappen (nice)’). Beide lijsten volgen op hoofdlijnen dezelfde 
indeling en het aanhouden van de niceindeling mag niet leiden tot wijziging van het 
tijdschema zoals dat in de algemene Programma’s is vastgesteld.

6 art. 4 lid 1 sub b commissievoorstel van 10 maart 1964, com(1964) 57 def. Deze 
definitie was relevant in verband met het in het voorstel opgenomen quotumsysteem. 
Kort gezegd kwam dat erop neer dat lidstaten geen overheidsopdrachten meer aan 
partijen uit andere lidstaten behoefden te gunnen, zodra het voor dat type overheids
opdracht vastgestelde jaarlijkse quotum was overschreden.
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Het Commissievoorstel bevatte ook een definitie van ‘werkzaamheden’.7 Daarin 
werd verwezen naar bovengenoemde werkzaamheden uit klasse 40, groep 400 
van de iSic.

naar aanleiding van de adviezen van het comité8 en het Parlement9 heeft de 
commissie op 23 juni 1965 een gewijzigd voorstel ingediend bij de raad.10 in 
het gewijzigde Commissievoorstel zijn bovenstaande definities van werken en 
werkzaamheden als zodanig komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de defini
tie van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken. inhoudelijk is het 
toepassingsgebied evenwel gelijk gebleven. in het gewijzigde commissievoorstel 
is namelijk opgenomen dat lidstaten bepaalde beperkingen dienen op te heffen 
ten aanzien van de gunning van “opdrachten voor de uitvoering van werken voor 
rekening van de staat, diens territoriale lichamen en de in de bijlage genoemde pu
bliekrechtelijke rechtspersonen, of voor rekening van concessiehouders daarvan”. 
Daaraan is toegevoegd dat de richtlijn van toepassing is op anders dan in loon
dienst verrichte werkzaamheden die zijn vermeld in bijlage i van het algemeen 
Programma Vestiging, klasse 40 iSic.11 

7 art. 2 sub a commissievoorstel.
8 het advies is van 9 december 1964; PbEG 1965, p. 150. het economisch en Sociaal 

comité heeft naar aanleiding van het commissievoorstel zijn advies uitgebracht. 
hierin overweegt het comité dat “aangezien het Verdrag van rome de overheidsop
drachten niet vermeldt, een communautaire regeling in het bijzonder nodig is voor 
de liberalisatie van die werkzaamheden, welke meer dan andere aan de invloed van 
de staten zijn onderworpen” (lees: werkzaamheden verricht op grond van een over
heidsopdracht voor werken). Het Comité stelt voor om bij de definitie van ‘werk
zaamheden’ enkel te verwijzen naar klasse 40 en niet naar groep 400 (iedere klasse is 
onderverdeeld in zogenoemde groepen). Dit zou de harmonisatie van de terminologie 
ten goede komen. Voorts waarschuwt het comité voor een beperkte uitleg van het 
begrip ‘werken’, omdat op dat moment de richtlijn inzake overheidsopdrachten voor 
leveringen nog niet is goedgekeurd. overheden zouden opdrachten namelijk kunnen 
splitsen in de eigenlijke tenuitvoerlegging en de verwerkte materialen (leveringen). 
alsdan worden de leveringen aan de communautaire concurrentie onttrokken.

9 PbEG 1965, p. 883. het Parlement is zeer kritisch over de gang van zaken: de 
Commissie zou door al te grote toegeeflijkheid te ver zijn gegaan bij het streven 
naar een compromis, alvorens zij het Parlement om advies vroeg. ook is volgens het 
Parlement met name de liberalisatierichtlijn (71/304/eeg) veel te ingewikkeld en 
is een eenvoudiger en vooruitstrevender oplossing gewenst. De complexiteit betreft 
met name het quotasysteem: het Parlement stelt voor dit systeem in zijn geheel te 
schrappen, althans te vereenvoudigen. evenals het comité waarschuwt het europees 
Parlement verder voor een splitsing van werken en leveringen.

10 com(65) 228 def.
11 art. 2 lid 1 gewijzigd commissievoorstel. overigens bevatte het gewijzigde com

missie voorstel nog de volgende toevoeging: “Deze werkzaamheden omvatten de uit
voering voor rekening van de in artikel 1 bedoelde bouwmeesters [de staat, territoriale 
lichamen en in de bijlage genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen  Ph] van alle 
werkzaamheden in verband met de bouw, het onderhoud en het slopen van de wer
ken.” Deze toevoeging is niet overgenomen in de definitieve richtlijn.
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De definitieve richtlijn is in lijn met het gewijzigde Commissievoorstel en bevat 
de volgende bepaling:

“De LidStaten heffen ten gunste van de in elk der titels i van de algemene 
Programma’s vermelde natuurlijke personen en vennootschappen die als dienst
verlener optreden dan wel optreden door bemiddeling van agentschappen of 
filialen, hierna begunstigden genoemd, de in elke der titels III van bedoeld pro
gramma’s beoogde beperkingen op ten aanzien van de toegang tot, de gunning 
van de uitvoering van of de deelneming aan de uitvoering van opdrachten voor 
de uitvoering van werken voor rekening van de Staat, de territoriale lichamen en 
de publiekrechtelijke rechtspersonen.”

Voor wat betreft het type werkzaamheden dat onder de richtlijn valt, vermeldt 
artikel 2 van de definitieve tekst het volgende:

“De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op de anders dan in loon
dienst verrichte werkzaamheden die vermeld zijn in bijlage i van het algemene 
Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vesti
ging, klasse 40. Deze werkzaamheden komen overeen met die welke zijn opge
somd in klasse 40 van de “Systematische indeling van de industrietakken van 
de  europese gemeenschappen “ ( n.i.c.e.); zij zijn weergegeven in de bijlage 
van deze richtlijn.”

in de bijlage van de richtlijn is klasse 40 verder uitgesplitst in een aantal groepen, 
zoals algemene bouwnijverheid en burgerlijke en utiliteitsbouw. Per groep is ver
volgens aangegeven welke typen bedrijven daartoe behoren. Voorbeelden daarvan 
zijn sloperijen van bouwwerken (algemene bouwnijverheid) en dakdekkersbedrij
ven (burgerlijke en utiliteitsbouw).

5.1.1.2 Richtlijn Werken (71/305/EEG)

Een definitie van overheidsopdrachten voor werken komt uiteindelijk met de vast
stelling van de eerste richtlijn die verplichtte tot het bieden van gelijke kansen, de 
Richtlijn Werken. In de definitie wordt verwezen naar de Liberalisatierichtlijn. Het 
oorspronkelijke commissievoorstel verwees nog naar de ruime omschrijving van 
‘werken’ uit het commissievoorstel voor de Liberalisatierichtlijn:12

“overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken zijn schriftelijke over
eenkomsten tussen de ondernemer13 enerzijds en de onder b) van onderhavig 

12 art. 1 onder a van het Voorstel voor een eerste richtlijn van de raad betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de 
uitvoering van werken, 23 juli 1964, com(64) 233.

13 het begrip ‘ondernemer’ moet volgens de commissie in de ruimste betekenis worden 
opgevat, en omvat ook ‘onderneming’, ‘ambachtsman’ en ‘vennootschap’ in de zin 
van art. 58 van het eegVerdrag. art. 1 lid 2 commissievoorstel. art. 58 van het 
eegVerdrag luidt: “De vennootschappen welke in overeenstemming met de wetge
ving van een LidStaat zijn opgericht en welke hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur 
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artikel gedefinieerde aanbestedende diensten anderzijds, welke de bouw, het on
derhoud of het slopen betreffen van een werk als bedoeld in artikel 2 b) van de 
[Liberalisatie richtlijn werken] (…);”

In de definitieve Richtlijn Werken van 26 juli 1971 is evenwel een andere definitie 
opgenomen, waarin met name is toegevoegd dat het overeenkomsten ‘onder be
zwarende titel’ betreft. Ook is de uiteindelijke definitie aangepast op de tekst van 
de definitieve Liberalisatierichtlijn, zodat de definitie enkel nog betrekking heeft 
op de werkzaamheden uit klasse 40 iSic (en nice)14 en niet (meer) op de ruim 
omschreven ‘werken’ uit het voorstel voor de Liberalisatierichtlijn. De uiteinde
lijke definitie luidt:15 

“in de zin van deze richtlijn:
a) zijn “overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken”: schriftelijke 
overeenkomsten onder bezwarende titel die zijn gesloten tussen een aannemer 
– natuurlijk persoon of rechtspersoon – enerzijds, en een onder b) omschreven 
aanbestedende dienst, anderzijds, en die betrekking hebben op een der werk
zaamheden als bedoeld in artikel 2 van de [Liberalisatierichtlijn werken] (…);”

De definitie van een overheidsopdracht voor werken had aldus in de oorspronke
lijke commissievoorstellen uit de jaren zestig van de vorige eeuw nog betrekking 
op “alle werken of bestanddelen van deze werken in of op de grond”, maar is 
verdwenen in de Liberalisatierichtlijn werken en is in de richtlijn werken gecon
cretiseerd tot de werkzaamheden en de daarbij behorende bedrijven uit klasse 40 
van de nice.

of hun hoofdvestiging binnen de gemeenschap hebben, worden voor de toepassing 
van de bepalingen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de natuurlijke personen die 
onderdaan zijn van de LidStaten. onder vennootschappen worden verstaan maat
schappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of ven
nootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek of 
privaat recht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen.”

14 Via de in het commissievoorstel opgenomen koppeling met het begrip ‘werk’ in de 
zin van het commissievoorstel voor de Liberalisatierichtlijn werken, had de richtlijn 
werken oorspronkelijk kort gezegd betrekking op ‘alle werken in of op de grond’. 
De overige relevante wijzigingen strekken ertoe de tekst te laten aansluiten bij de 
(definitieve) tekst van Richtlijn 71/304/EEG. Zo is “welke de bouw, het onderhoud 
of het slopen betreffen van een werk als bedoeld in artikel 2 b) van [richtlijn 71/304/
eeg]” gewijzigd in “die betrekking hebben op een der werkzaamheden als bedoeld 
in artikel 2 van [richtlijn 71/304/eeg]”. De verwijzing naar art. 2 in plaats van art. 2 
b) komt voort uit de wijzigingen gedurende de totstandkoming van richtlijn 71/304/
eeg. ook de verwijzing naar “werkzaamheden” in plaats van “de bouw, het onder
houd of het slopen betreffen van een werk” komt voort uit de wijzingen gedurende de 
totstandkoming van richtlijn 71/304/eeg. 

15 art. 1 sub a) richtlijn 71/305/eeg, PbEG 1971, L185/5.
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5.1.2 Uitbreiding reikwijdte

in de daaropvolgende periode is de reikwijdte van het begrip overheidsopdracht 
voor werken uitgebreid. De aanleiding daarvoor was de impasse in de  voltooiing 
van de interne markt en het door de raad gestelde doel dat alsnog in 1992 te be
reiken. in dat kader startte de commissie met de uitbreiding van de reikwijdte, 
hetgeen met name nodig was omdat onderzoek had uitgewezen dat de letter noch 
de geest van de aanbestedingsrichtlijnen werd nageleefd en projecten doelbewust 
werden gesplitst om de richtlijn te ontduiken.16 De uitbreiding voltrok zich in een 
aantal stappen, die hierna achtereenvolgens aan de orde komen.

5.1.2.1 Vademecum (1987)

Zo publiceerde de Commissie ter voorlichting een vademecum voor overheids
opdrachten in de gemeenschap.17 Dit vademecum betreft de interpretatie van de 
commissie van de Verdragsbeginselen en de op dat moment geldende aanbeste
dingsrichtlijnen, waaronder de richtlijn werken.18 Volgens de commissie bepaalt 
deze richtlijn alleen dat een overeenkomst voor de uitvoering van werken schrif
telijk en onder bezwarende titel moet worden gesloten; ten aanzien van de inhoud 
van de overeenkomst vermeldt de richtlijn niets. De commissie vervolgt:19

“Daar geen beperkingen zijn opgenomen, is de werkingssfeer van de richtlijn 
derhalve de ruimst denkbare en vallen alle soorten van overeenkomsten die de 
contracterende partijen maar kunnen bedenken, eronder. De keuze van de wijze 
waarop de verrichting wordt gefinancierd, wordt eveneens overgelaten aan de 
aanbestedende dienst, die uit eigen middelen kan putten, het nodige kapitaal kan 
lenen, dan wel, bij voorbeeld, de zorg voor de financiering van het project geheel 
aan de aannemer kan overlaten.”

gelet hierop moeten volgens de commissie eveneens als overeenkomsten in de 
zin van de richtlijn werken worden beschouwd:20

“overeenkomsten waarbij een aanbestedende dienst een privaatrechtelijk per
soon zowel het ontwerp als de uitvoering van een werk toevertrouwt, alsmede 
overeenkomsten waarbij een aanbestedende dienst zowel de financiering als de 

16 Zie Mededeling van de Commissie aan de Raad, Overheidsopdrachten in de Gemeen-
schap, 10 februari 1987, com(86) 375 def., zoals besproken in paragraaf 3.1.5.2.

17 mededeling van de commissie – Vademecum overheidsopdrachten in de gemeen
schap, PbEG 1987, c358/1. De onderstaande verwijzingen naar paginanummers 
verwijzen naar de paginanummers van de digitale publicatie en stemmen niet noodza
kelijkerwijs overeen met de paginanummers van het PbEG.

18 De commissie had ten tijde van het vademecum reeds haar voorstel voor wijziging 
van richtlijn 71/305/eeg naar de raad verzonden (zie hierna). omdat het vademe
cum evenwel ziet op interpretatie van richtlijn 71/305/eeg, wordt het hier reeds 
besproken.

19 Vademecum 1987, p. 28.
20 Vademecum 1987, p. 28.
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uitvoering van werkzaamheden, al dan niet gepaard gaande met een ontwerp
opdracht, uitbesteedt.”

5.1.2.2 Wijzigingsrichtlijn Werken (89/440/EEG)

Deze uitbreiding van de reikwijdte van het begrip overheidsopdracht voor werken 
is ook terug te zien in het commissievoorstel voor de wijzigingsrichtlijn werken.21 
in de toelichting daarop is over het toepassingsgebied het volgende te lezen:22

“het uitgangspunt van de wijziging die door de commissie aan de raad wordt 
voorgesteld, is de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot alle 
contractvormen die zich de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld en die leiden 
tot het plaatsen van steeds ruimere opdrachten, die niet alleen het eigenlijke 
bouwen omvatten, maar ook bijvoorbeeld het ontwerp, de financiering, het ‘ma
nagement’ (directie van de werkzaamheden) en andere aan de openbare werken 
verbonden diensten.”

De commissie achtte het dan ook dienstig om het begrip ‘overheidsopdracht voor 
de uitvoering van werken’ beter te omschrijven, met name om het begrip uit te 
breiden tot nieuwe contractvormen.23 het commissievoorstel bevat daartoe de 
als volgt gewijzigde definitie van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werken:24

“schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die zijn gesloten tussen 
een aannemer – natuurlijk persoon of rechtspersoon – enerzijds en een onder b) 
omschreven aanbestedende dienst, anderzijds, en die betrekking hebben op de 
uitvoering dan wel het ontwerp en de uitvoering van werken in het kader van 
een van de in bijlage i vermelde werkzaamheden, dan wel nog op het opleveren 
met welke middelen ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst 
vastgestelde behoeften voldoet.”

De in bijlage i vermelde werkzaamheden betreffen klasse 50 van de nice, die 
overeenkomt met de vroegere klasse 40 van de nice en iSic (‘bouwnijverheid’). 

21 commissievoorstel wijzigingsrichtlijn werken d.d. 23 december 1986, com(86) 679 
def.

22 Voorstel van de commissie d.d. 23 december 1986, com(86) 679 def., toelichting, p. 2.
23 Commissievoorstel, zesde overweging. Zie ook het hierna te bespreken Ballast 

Nedamarrest (hvJ eg 14 april 1994, zaak c389/92). het ‘beter omschrijven’ is 
volgens de commissie dienstig met het oog op de noodzakelijke verbetering en uit
breiding van de in de bestaande richtlijnen opgenomen waarborgen inzake de door
zichtigheid van de procedures en het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken 
(aldus het commissievoorstel, vijfde overweging). het doel van die verbetering en 
uitbreiding is een beter toezicht op de naleving van uitzonderingsbepalingen en het 
verminderen van verschillen in mededingingsvoorwaarden tussen onderdanen van de 
lidstaten.

24 Voorstel van de commissie d.d. 23 december 1986, com(86) 679 def., tekstvoorstel 
p. 2.
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Dit deel van de definitie is inhoudelijk dan ook gelijk aan de Richtlijn Werken. 
nieuw is de toevoeging dat ook het ontwerp – mits gecombineerd met de uitvoe
ring – onder het toepassingsgebied valt, alsook het laatste deel van de definitie 
(‘het opleveren met welke middelen dan ook’ etc.). uit de toelichting blijkt dat het 
tekstvoorstel volgens de commissie een ‘actualisering’ betreft om te benadruk
ken dat de richtlijn werken eveneens van toepassing is op de “nieuwe vormen 
van overeenkomsten voor de gunning van opdrachten, zoals bijvoorbeeld project
ontwikkelingsovereenkomsten, ‘management’overeenkomsten, die niet alleen 
betrekking hebben op het eigenlijke bouwen, maar ook op financiële aspecten, 
organisatie en directie van de werken, enz.” aldus wordt volgens de commissie 
verduidelijkt dat de richtlijn eveneens geldt voor opdrachten, waarbij de aanbe
stedende dienst aan een derde, behalve de uitvoering van de werken, ook andere 
taken die op de aanbestedende dienst rusten, toevertrouwt.25 het doel om het toe
passingsgebied van de richtlijn werken uit te breiden tot dergelijke contractvor
men is ook als volgt bevestigd in de raadswerkgroep economische Vraagstukken 
(Vestiging en Diensten), die het commissievoorstel op 5 en 6 februari 1987 be
sprak ter voorbereiding van het gemeenschappelijk standpunt van de raad:26

“Deze formulering [‘het opleveren met welke middelen dan ook’ – Ph] ver
dient evenwel nadere bezinning, aangezien hieronder de nieuwe, uiteenlopende 
soorten van overeenkomsten vallen, waarbij de aanbestedende diensten hun taak 
geheel of gedeeltelijk delegeren (leiding van de werken, beheer van de investe
ringen), dan wel de ondernemingen belasten met opdrachten die verschillende 
fasen van de produktie van het werk omvatten. het gaat om overeenkomsten 
die ertoe strekken de mededingingsprocedure te beperken tot een niveau, dat 
dikwijls ver vóór het produktieproces is gesitueerd, en aldus aan het toepas
singsgebied van de vigerende richtlijn kunnen ontsnappen; (…).”

overigens liet een aantal delegaties tijdens de volgende bijeenkomst van de raads
werkgroep weten dat de bedoeling van de definitie van ‘overheidsopdrachten voor 
de uitvoering van werken’ nog onvoldoende uit de verf kwam.27 met name de 
zinsnede ‘met welke middelen dan ook’ achtten zij te vaag om de nieuwe vormen 
van overeenkomsten te dekken die onder het richtlijnvoorstel moeten vallen. Deze 
kanttekeningen hebben evenwel niet tot wijziging van de definitie op dit punt ge
leid.

25 Voorstel van de commissie d.d. 23 december 1986, com(86) 679 def., toelichting 
p. 5.

26 Zie resultaat besprekingen d.d. 23 februari 1987, document 4875/87 (MAP 2). 
overigens moet bedacht worden dat destijds de richtlijn Diensten nog niet bestond, 
zodat de relatie tussen een aanbestedende dienst en een projectontwikkelaar niet reeds 
als overheidsopdracht voor diensten onder de werking van het europese aanbeste
dingsrecht viel. Zie hierover ook Skilbeck 1996.

27 Bespreking van 7 en 8 mei 1987; zie resultaat besprekingen d.d. 1 juni 1987, docu
ment 6862/87 (maP 7).
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Gedurende het wetgevingstraject is de definitie van een overheidsopdracht voor 
werken nog een aantal maal gewijzigd. Zo werd door de raadswerkgroep toege
voegd dat de werkzaamheden niet alleen betrekking kunnen hebben op de in de 
bijlage vermelde werkzaamheden, maar ook op een ‘werk’.28 ook werd ‘het op
leveren’ gewijzigd in ‘het laten uitvoeren’.29 De ‘door de aanbestedende dienst 
vastgestelde behoeften’ werden in een laat stadium nog gewijzigd in ‘door de aan
bestedende dienst vastgestelde eisen’.30 

in de uiteindelijke wijzigingsrichtlijn werken van 18 juli 1989 is in de conside
rans opgenomen dat het dienstig is het begrip overheidsopdracht voor de uitvoe
ring van werken beter te omschrijven, met name om daarbij rekening te houden 
met de nieuwe vormen van overeenkomsten voor de gunning van opdrachten.31 De 
definitie van overheidsopdrachten voor werken luidt:

28 Dit blijkt uit de tekst van de raadswerkgroep economische Vraagstukken (Vestiging 
en Diensten) naar aanleiding van haar werkzaamheden op 7, 8, 16 en 17 juni 1988; 
zie toezending van teksten, document 7368/88 (maP 15). een toelichting op deze 
toevoeging ontbreekt.

29 tekst van de raadswerkgroep economische Vraagstukken (Vestiging en Diensten) 
naar aanleiding van haar werkzaamheden op 7, 8, 16 en 17 juni 1988; zie toezending 
van teksten, document 7368/88 (maP 15). Deze wijziging werd niet overgenomen 
in het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de raad tot wijziging van richtlijn 
71/305/eeg betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, 21 juni 1988, com(88) 354 
def. niettemin bracht de raadswerkgroep deze wijziging wederom aan in het gewij
zigde commissievoorstel; zie resultaat besprekingen d.d. 3 augustus 1988, document 
7912/88 (maP 17).

30 in de ontwerprichtlijn die het comité van Permanente Vertegenwoordigers zond aan de 
raad naar aanleiding van overleg op 5 oktober 1988; zie toezending teksten d.d. 10ok
tober 1988, document 8590/88 (maP 24). Dit document bevat evenwel geen toelich
ting op deze wijziging. in het daaraan voorafgaande verslag van de raadswerkgroep 
aan het comité van Permanente Vertegenwoordigers en in de daaropvolgende bijeen
komsten van dit comité en een ad hoc raadswerkgroep in september 1988 zijn geen 
opmerkingen gemaakt over de definitie van overheidsopdrachten voor werken (zie 
resp. documenten 8082/88 (maP 19), 8295/88 (maP 21) en 8408/88 (maP 22)).

31 richtlijn 89/440/eeg, PbEG 1989 L210/1. in de tussentijd heeft het europees 
Parlement in tweede lezing een aantal amendementen aangebracht op het gemeen
schappelijk standpunt van de raad (PbEG 1989 c69/69). De commissie stelde ver
volgens naar aanleiding van het gemeenschappelijk standpunt en de amendementen 
van het europees Parlement een opnieuw gewijzigd voorstel vast (opnieuw behandeld 
voorstel d.d. 4 april 1989, COM(89) 141 def. Zie voor de tekst van het voorstel voor 
de richtlijn ook PbEG 1989 c115/50). Dit opnieuw gewijzigde voorstel werd bespro
ken in een ad hoc raadswerkgroep, hetgeen uiteindelijk leidde tot het verslag van het 
comité van Permanente Vertegenwoordigers aan de raad van juni 1989 (zie resultaat 
besprekingen d.d. 8 mei 1989, document 6479/89 (maP 19) en verslag d.d. 22 mei 
1989, document 6710/89 (maP 22) respectievelijk verslag d.d. 9 juni 1989, document 
7224/89 (maP 32)). in geen van deze stukken c.q. besprekingen worden inhoudelijke 
opmerkingen gemaakt over de definitie van overheidsopdrachten voor de uitvoering 
van werken.
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“schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die zijn gesloten tussen 
een aannemer enerzijds, en een onder b) omschreven aanbestedende dienst an
derzijds, en die betrekking hebben op de uitvoering dan wel het ontwerp alsme
de de uitvoering van werken in het kader van een van de in bijlage ii vermelde 
of onder c) bepaalde werkzaamheden, dan wel op het laten uitvoeren met welke 
middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vast
gestelde eisen voldoet;”

onder c) van datzelfde artikel is opgenomen wat onder een ‘werk’ wordt verstaan, 
te weten:

“het produkt van bouw – dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat 
er toe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervul
len”.

De uitbreiding van de reikwijdte was kennelijk politiek niet onomstreden. in de 
considerans van het commissievoorstel was immers nog opgenomen dat het be
grip overheidsopdracht voor werken beter werd omschreven “met name om het 
begrip uit te breiden tot de nieuwe vormen van overeenkomsten”, terwijl dat vol
gens de achtste overweging van de definitieve richtlijn met name het geval was 
“om daarbij rekening te houden met de nieuwe vormen van overeenkomsten”. 
hoewel de reikwijdte van een overheidsopdracht voor werken in de uiteindelijke 
richtlijn niet beperkter is dan die in het commissievoorstel, was het blijkbaar op
portuun om deze niet als ‘uitbreiding’ te beschouwen maar als ‘verduidelijking’. 
Zo werd de uiteindelijke overweging in de richtlijn in ieder geval opgevat door 
advocaatgeneraal gulmann in zijn conclusie in de Ballast Nedamzaak, waarin 
hij overwoog:32

“Daar het volgens de achtste overweging van de considerans van richtlijn 89/440 
gaat om een precisering en dus waarschijnlijk niet om een verruiming van het 
begrip overheidsopdracht voor de uitvoering van werken, mag die definitie der
halve in aanmerking worden genomen voor een uitspraak in de onderhavige 
zaak, ook al is zij pas na het voor het hoofdgeding relevante tijdstip vastgesteld.”

het als verduidelijking beschouwen van wat in feite een uitbreiding is, heeft niet 
ertoe geleid dat de commissie is afgeweken van haar standpunt dat de wijzi
ging van de definitie van overheidsopdrachten voor werken was bedoeld om ook 
 opdrachten te omvatten waarbij de aanbestedende dienst aan een derde, behalve 

32 conclusie van de ag van 24 februari 1994, zaak c389/92 (Ballast Nedam), para. 24. 
het hof lijkt in die opvatting mee te gaan; zie hvJ eg 14 april 1994, zaak c389/92 
(Ballast Nedam), r.o. 14. op zichzelf is een dergelijke ‘verduidelijking’ van het 
europese recht zoals dat eigenlijk altijd al was, maar wat in feite een uitbreiding daar
van inhoudt, het Hof niet vreemd. Zo geldt de uitleg die het Hof aan een voorschrift 
van europees recht geeft in het kader van een prejudiciële vraag in beginsel als een 
verklaring en precisering van “de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het 
sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en 
toegepast”; zie bijvoorbeeld hvJ eg 27 maart 1980, zaak 61/79 (Denkavit), r.o. 16.
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de uitvoering van de werken, ook andere taken die op hem rusten, toevertrouwt.33 
Jaren later (in 1991) stelde de Commissie namelijk het volgende over de definitie 
van overheidsopdrachten voor werken na wijziging door de wijzigingsrichtlijn 
werken:34

“Met deze zeer ruime definitie hebben de opstellers van de richtlijn willen voor
komen dat de aanbestedende dienst zich op de een of andere wijze aan de toepas
sing van de richtlijn kan onttrekken. ‘Laten uitvoeren met welke middelen dan 
ook’ heeft aldus met name betrekking op vastgoedprojecten waarbij een project
ontwikkelaar zich ertoe verbindt een gebouw op te trekken dat aan tevoren door 
de aanbestedende diensten vastgestelde eisen voldoet, zelf de voorfinancierings
lasten te dragen en dan op korte of lange termijn de eigendom over te dragen. 
een overheidsopdracht in de zin van de onderhavige richtlijn zou ook zijn een 
eenzijdige verbintenis, aangegaan door een aanbestedende dienst, om later een 
nog op te trekken gebouw te kopen, dat niet zou worden opgetrokken indien 
deze aanbestedende dienst deze eenzijdige verbintenis niet was aangegaan en 
niet tevoren de toekomstige functies van een dergelijk gebouw had omschreven. 

Slechts aankopen door een aanbestedende dienst van reeds bestaande werken 
die niet zijn gebouwd om aan tevoren door die dienst vastgestelde eisen te vol
doen, vallen buiten de werkingsfeer van de richtlijn.”35

in 1997 herhaalde de commissie dit standpunt in haar handleiding werken. 
Daarin wees de commissie vervolgens erop dat de praktijk laat zien dat aanbe
stedende diensten in veel gevallen bij voorkeur een aannemer inschakelen om 
het ontwerp voor de door de koper gewenste werken op te stellen en de gehele 
uitvoering van de werken te coördineren.36 ook sluiten aanbestedende diensten 
dikwijls bij voorkeur een projectontwikkelings of managementovereenkomst op 

33 Voorstel van de commissie d.d. 23 december 1986, com(86) 679 def., toelichting 
p. 5.

34 Europese Commissie, Overheidsopdrachten en communautaire financiering, 1991, 
p. 47 e.v. De brochure had als subtitel ‘hoe moet de vragenlijst “overheidsopdrach
ten” (PbEG c22 van 28.1.1989) worden ingevuld?’ De betreffende vragenlijst diende 
te worden ingevuld door diegenen die communautaire steun aanvragen en op wie de 
aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn. arrowsmith leidt uit deze toelichting 
van de commissie af, dat de bepaling ‘het laten uitvoeren met welke middelen dan 
ook (etc.)’ was ingevoerd juist om deze situaties te omvatten (realisatie op grond van 
aannemer, gevolgd door overdracht van het werk aan de aanbestedende dienst na rea
lisatie); arrowsmith 2005, p. 303.

35 Van marissing is kritisch ten aanzien van het voorbeeld waarbij de aanbestedende 
dienst een eenzijdige verbintenis aangaat, aangezien bij een eenzijdige verbintenis 
geen sprake is van een schriftelijke overeenkomst (waarbij twee partijen moeten zijn 
betrokken); zie Van marissing 1995, p. 3233. Daarnaast is bij een dergelijke eenzijdi
ge verbintenis ook geen sprake van de hierna te bespreken – en vereiste – verplichting 
voor de aannemer tot uitvoering van de werken.

36 handleiding werken, 1997, beschikbaar op <http://ec.europa.eu/internal_market/pu
blicprocurement/docs/guidelines/works_nl.pdf>. De handleiding bevat een overzicht 
en de uitleg van de commissie van de voorschriften inzake overheidsopdrachten voor 

http://ec.europa.eu/internal_market/pu�blicprocurement/docs/guidelines/works_nl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/pu�blicprocurement/docs/guidelines/works_nl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/pu�blicprocurement/docs/guidelines/works_nl.pdf
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grond waarvan een aannemer het werk volledig financiert en uitvoert en waarvoor 
de betreffende aannemer later door de koper wordt vergoed.37 Beide situaties val
len volgens de Commissie onder de definitie van een overheidsopdracht voor de 
uitvoering van werken, te weten respectievelijk onder “ontwerp en uitvoering” en 
het “laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de 
aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet”.

Over het toepassingsgebied van de definitie van een overheidsopdracht voor wer
ken stelde de commissie bovendien het volgende:

“Door deze nieuwe definities van het voorwerp van de overeenkomst en meer 
in het bijzonder door de laatste [het laten uitvoeren met welke middelen dan 
ook etc.  Ph], heeft de communautaire wetgever goed aangegeven dat elke 
overeenkomst die mede betrekking heeft op de uitvoering van werken op het 
gebied van algemene bouwnijverheid en/of water en wegenbouw, al dan niet 
gepaard gaande met andere taken, een overheidsopdracht voor de uitvoering 
van werken vormt. alle nieuwe vormen van overeenkomsten waarbij de aanbe
stedende dienst er de voorkeur aan geeft een groter of kleiner aantal taken – bij 
voorbeeld financiering, aankoop van grond, opstelling van ontwerpen, enz. – 
aan de aannemer over te laten om aldus zijn traditionele taak bij de uitvoering 
van openbare werken te verlichten, vallen onder het begrip ‘laten uitvoeren’. 
De werkingssfeer van de richtlijn is dus zo ruim mogelijk om alle mogelijke 
overeenkomsten te omvatten die door de aanbestedende dienst zouden kunnen 
worden overwogen om aan zijn specifieke behoeften te voldoen.”

Deze uitleg van de commissie uit de jaren negentig is tot op heden ongewijzigd 
gebleven. Zo stelde de Commissie in het groenboek over de modernisering van 
de aanbestedingsregels uit 2011 over het derde en laatste element van de definitie 
van een overheidsopdracht voor werken, te weten ‘het laten uitvoeren met welke 
middelen dan ook, etc.’ dat dit “werd toegevoegd om te verzekeren dat de definitie 
ook geldt voor gevallen waarin de werken niet door de contractant zelf, maar door 
derden namens de contractant worden uitgevoerd”.38

Vertaald naar de contractvormen die in de huidige praktijk voorkomen, strekte 
de uitbreiding van de reikwijdte in 1989 dus ertoe om niet alleen klassieke aan
nemingsovereenkomsten maar ook geïntegreerde contracten te omvatten, zoals 
Design & construct, turnkeyovereenkomsten en DBfm (Design, Build, finance 
and maintain).39 het hier relevante verschil met de klassieke contractvormen is 
dat bij deze geïntegreerde contracten de aannemer niet alleen verantwoordelijk is 

de uitvoering van werken, de (geconsolideerde) richtlijn werken 93/37/eeg en de 
daaraan ten grondslag liggende algemene Verdragsbeginselen.

37 handleiding werken, p. 12.
38 europese commissie, ‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid 

inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’ 
d.d. 27 januari 2011, com(2011) 15 def., p. 8.

39 Zie ook Hebly & Heijnsbroek 2010, p. 208.
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voor de uitvoering van de werken zelf (maar bijvoorbeeld ook voor het ontwerp 
en de financiering) en/of de aannemer niet zelf de werken uitvoert (bijvoorbeeld 
omdat hij een projectontwikkelaar is en voor de werken een aannemer inschakelt).

5.1.2.3 Functionele benadering (2001)

Behalve de Commissie stond ook het Hof een ruime uitleg voor van de definitie 
van overheidsopdrachten voor werken. in het Scalaarrest heeft het hof ten aan
zien van die definitie, zoals gewijzigd door de Wijzigingsrichtlijn Werken, over
wogen dat deze zo moet worden uitgelegd dat “het nuttige effect van de richtlijn 
wordt verzekerd”.40 met andere woorden, het hof vereist een functionele uitleg 
van het begrip overheidsopdracht voor werken in het licht van de doelstellingen 
van de richtlijn, in plaats van een formalistische (en derhalve strikte) uitleg.41 De 
commissie heeft dat later ook bevestigd.42

een dergelijke ruime, functionele benadering is ook terug te vinden in de 
nederlandse jurisprudentie. Kort voor het Scalaarrest wees het gerechtshof in 
Den haag een arrest over de realisatie van infrastructuur in de gebiedsontwikke
ling mortierepolder te middelburg.43 het hof paste daarin een ruime uitleg toe van 
het element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ door niet formalistisch naar 
de eigenschappen van de overeenkomst in kwestie te kijken, maar door het eind
resultaat van die overeenkomst te bezien in het licht van het doel van de destijds 
toepasselijke aanbestedingsrichtlijn, te weten de bevordering van een open markt 
en eerlijke mededinging. Langs die weg kwam het hof tot de conclusie dat sprake 
was van een overheidsopdracht.44

5.1.2.4 Aanbestedingsrichtlijn (2004)

Sinds de Wijzigingsrichtlijn Werken is de definitie van een overheidsopdracht voor 
werken inhoudelijk niet meer gewijzigd in de europese aanbestedingswetgeving. 
wel is duidelijk geworden uit de aanbestedingsrichtlijn voor overheidsopdrachten 
voor diensten uit 1992 (‘richtlijn Diensten’)45 dat opdrachten met betrekking tot 
verwerving of huur van onroerend goed door een aanbestedende dienst niet zijn 

40 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 52 en 85. Zie over dit arrest ook 
Dischendorfer 2001.

41 Het Hof heeft een dergelijke functionele uitleg ook toegepast bij de definitie van 
een aanbestedende dienst; zie bijvoorbeeld hvJ eg 20 september 1988, zaak 31/87 
(Beentjes), r.o. 11, hvJ eg 15 mei 2003, zaak c214/00 (Commissie/Spanje), r.o. 53 
en hvJ eu 15 maart 2012, zaak c574/10 (Commissie/Duitsland), r.o. 40.

42 europese commissie, Groenboek over publiekprivate samenwerking en het gemeen
schapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, com(2004) 
327 def., p. 6. Volgens de Commissie geldt hetzelfde voor de onderdelen van de defi
nitie van een concessieovereenkomst voor werken.

43 hof Den haag 31 januari 2001, LJN aB0451 (Mortierepolder).
44 Zie hierover verder paragraaf  5.6.4.2.
45 richtlijn 92/50/eeg, PbEG 1992, L209/1. tot die tijd gold voor diensten als zodanig 

geen europese aanbestedingsplicht.
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te beschouwen als overheidsopdrachten voor werken,46 leveringen,47 of diensten.48 
Dit type overheidsopdrachten is namelijk als afzonderlijke categorie – d.w.z. naast 
overheidsopdrachten voor leveringen of werken – uitgesloten van de richtlijn 
Diensten.49

in 1996 begon de commissie met een herziening van het europese aanbestedings
beleid. Zij publiceerde in dat jaar het groenboek ‘De overheidsopdrachten in de 
eu: beschouwingen over een toekomstig beleid’.50 Daarin wijst de commissie 
erop dat het niet eenvoudig is gebleken om het begrip ‘overheidsopdracht’ af te 
bakenen.51 De richtlijnen bevatten volgens de commissie een ruime omschrijving, 
“zodat allerhande schriftelijke contracten onder bezwarende titel die tussen een 
aanbestedende dienst en een onderneming worden gesloten, in de werkingssfeer 
van de communautaire regeling komen te vallen”. hetzelfde geldt voor het begrip 
‘werk’, “waarvoor een aantal elementen weliswaar in de tekst van de richtlijn te 
vinden zijn, doch dat in bepaalde concrete gevallen voor uiteenlopende interpre
taties vatbaar blijkt”. 

Volgens de commissie zijn de begrippen in de richtlijn enigszins generiek van 
aard omdat zij in zeer uiteenlopende situaties en nationale rechtsstelsels moeten 
worden toegepast. De europese wetgever diende met deze diversiteit rekening 
te houden. gelet daarop, aldus de commissie, moeten bij de interpretatie van de 
betreffende begrippen de “geest en de doelstellingen van de wetgever getrouw in 
acht worden genomen”.52 met andere woorden, de begrippen moeten functioneel 
worden uitgelegd.

Niettemin is de definitie van een overheidsopdracht voor werken inhoudelijk onge
wijzigd overgenomen in de Aanbestedingsrichtlijn. Deze definitie luidt als volgt:53

46 De commissie had zich al bij de totstandkoming van de wijzigingsrichtlijn werken 
op dit standpunt gesteld. tijdens het overleg van de raadswerkgroep op 10 en 11 mei 
1988 stelde zij dat overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken zoals bedoeld 
in de richtlijn niet de aankoop van onroerend goed omvatten; zie resultaat besprekin
gen d.d. 23 mei 1988, document 6384/88 (maP 10).

47 Zie in dat verband ook Wedekind 1993, die – onder verwijzing naar toelichting van 
de nederlandse overheid – stelt dat de richtlijn Leveringen slechts de aanschaf van 
roerende goederen bestrijkt.

48 Door de verbondenheid van onroerend goed met een specifieke geografische locatie, 
werd grensoverschrijdende mededinging niet goed mogelijk geacht; zie de conside
rans en trepte 2007, p. 244.

49 De rechtvaardiging van deze uitzondering is terug te vinden in de overwegingen: 
“overwegende dat opdrachten met betrekking tot de verwerving of huur van onroe
rende zaken dan wel betreffende de rechten op deze zaken bijzondere kenmerken ver
tonen, waardoor het niet dienstig is aanbestedingsvoorschriften daarop toe te passen;”

50 com(1996)583 def., p. 11, hierna ook: groenboek 1996.
51 com(1996)583 def., p. 11.
52 groenboek 1996, p. 11.
53 richtlijn 2004/18/eg, Pbeu 2004, L133/114.
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“’overheidsopdrachten’ zijn schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende 
 titel die tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbestedende diensten 
zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoering van werken, de levering van 
producten of de verlening van diensten in de zin van deze richtlijn.

‘overheidsopdrachten voor werken’ zijn overheidsopdrachten die betrekking 
hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van 
werken in het kader van een van de in bijlage i vermelde werkzaamheden of van 
een werk, dan wel het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk 
dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. 

een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische 
werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie 
te vervullen.”

in de toelichting op het commissievoorstel voor de aanbestedingsrichtlijn is 
vermeld dat in de nieuwe definitie nader is aangeduid dat het begrip overheids
opdrachten voor werken ook van toepassing is op “overeenkomsten met meer 
economische subjecten”, dat wil zeggen een of meer ondernemers.54 De defini
tie zoals uiteindelijk opgenomen in de richtlijn wijkt inhoudelijk niet af van het 
commissievoorstel. gedurende de totstandkomingsgeschiedenis zijn ook geen 
wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de definitie, behoudens enkele wijzigin
gen met betrekking tot de samenhang tussen het ontwerp (diensten) en de uitvoe
ring (werken).55

5.1.2.5 Verdere uitbreiding (2005 - 2009)

terwijl de aanbestedingswetgeving inhoudelijk niet meer veranderde, zaten de 
Commissie en het Hof echter niet stil. Zo begon de Commissie in 2005 een in
breukprocedure tegen nederland met betrekking tot de gebiedsontwikkeling 
Vathorst in amersfoort.56 het betrof de ontwikkeling van een VineXlocatie even 
buiten amersfoort. De gemeente had een PPS gevormd met een aantal markt

54 commissievoorstel 30 augustus 2000, com(2000)275 def./2, p. 14. aan het 
commissievoorstel ging nog de mededeling van de commissie ‘De overheidsop
drachten in de europese unie’ vooraf, com(1998)143 def. in deze mededeling wor
den geen opmerkingen gemaakt ten aanzien van de definitie van overheidsopdrachten 
voor werken. 

55 Zie Hebly 2007, p. 307 e.v. Overigens had het Economisch en Sociaal Comité nog aan
gegeven dat het comité het “in dit verband noodzakelijk [acht] dat er een nauwkeuri
gere definitie van overheidsopdrachten wordt gegeven en dat o.m. wordt  verduidelijkt 
wat in artikel 1 met ‘opdrachten (...) die betrekking hebben op (...) het laten uitvoe
ren met welke middelen dan ook van een werk’ wordt bedoeld”; zie economisch en 
Sociaal comité, Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het “Voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, dien
sten en werken”, PbEG 2001, c 193/7, para. 3.4.

56 De ingebrekestelling dateert van 16 maart 2005, zaak 2003/5274; op 15 mei 2009 
heeft de Commissie de inbreukprocedure gesloten. Zie over deze inbreukprocedure 
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partijen die op die locatie grond in eigendom hadden en de afspraken daarom
trent vastgelegd in de grondexploitatie en realiseringsovereenkomst Vathorst 
(groK). De commissie was onder meer van mening dat de gemeente op basis 
van de groK onderhands overheidsopdrachten voor werken verleende voor de 
projectontwikkeling (realisatie van woningen en commerciële voorzieningen).57

De opvatting van de commissie dat de realisatie van dergelijk ‘privaat’ vastgoed 
ook kon worden aangemerkt als overheidsopdracht voor werken werd vervol
gens ogenschijnlijk bewaarheid door het hof. Dat leek namelijk met het Auroux/
Roannearrest uit 2007 de deur open te zetten voor een verdere uitbreiding van de 
reikwijdte van het begrip overheidsopdracht voor werken.58 Dit arrest ging kort 
gezegd over de (prejudiciële) vraag of de overeenkomst die de gemeente roanne 
onderhands had gesloten met SeDL (een vennootschap met gemengd publiek en 
privaat kapitaal) moest worden aangemerkt als overheidsopdracht voor werken. 
op grond van de overeenkomst zou SeDL een multifunctionele accommoda
tie bouwen, met naastgelegen parkeergelegenheid.59 als onderdeel daarvan zou 
SeDL in de eerste fase van het project een multiplexbioscoop en bedrijfsruimten 
laten bouwen en aan derden verkopen. ook zou SeDL een parkeerterrein, toe
gangswegen en openbare ruimten laten realiseren en aan de gemeente overdragen.

De kennelijke uitbreiding van de reikwijdte van het begrip overheidsopdracht 
voor werken schuilt met name in het antwoord dat het hof op deze prejudiciële 
vraag geeft. het hof antwoordt namelijk dat:60

“een overeenkomst waarbij een eerste aanbestedende dienst een tweede aan
bestedende dienst belast met de uitvoering van een bouwwerk, een overheids
opdracht voor de uitvoering van werken in de zin van artikel 1, sub a, van de 
richtlijn vormt, ongeacht of daarin al dan niet wordt bepaald dat de eerste aan
bestedende dienst eigenaar is of wordt van het gehele bouwwerk of van een 
gedeelte ervan.”

Boot & ubink 2005 en hoek 2009. op onderdelen van deze inbreukprocedure wordt 
later in dit hoofdstuk nader ingegaan.

57 hetzelfde gold voor de locatieontwikkeling (bouw en woonrijp maken). De nederlandse 
regering bleek het daar echter mee eens te zijn in zijn reactie van 19 juli 2005 en zegde 
toe dat deze werkzaamheden in het vervolg conform de aanbestedingsrichtlijnen zouden 
worden aanbesteed. Verder maakte de commissie met name nog bezwaar tegen over
eenkomsten die de gemeente had gesloten in verband met de sanering.

58 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne). onderdelen van dit arrest 
worden later in dit hoofdstuk nog nader besproken.

59 in het arrest wordt gesproken over een ‘recreatiepark’, hetgeen wat verwarrend is. 
het gaat in feite om één bouwmassa met daarin een aantal verschillende functies en 
daarnaast parkeergelegenheid. inmiddels is zelfs met Google Street View goed te zien 
dat het gaat om wat in nederland zou heten een ‘multifunctionele accommodatie’ of 
‘mfa’ (het gebouw is gelegen aan de cours de la republique 2 te roanne).

60 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 47.



OverheidsOpdrachten vOOr werken

140

Dit antwoord heeft nogal wat stof doen opwaaien.61 De consequentie van dit ant
woord zou namelijk kunnen zijn dat ook als de overheid aan een marktpartij grond 
uitgeeft en de marktpartij opdraagt op die grond voor eigen rekening en risico 
commercieel vastgoed te realiseren dat deze marktpartij vervolgens verkoopt aan 
derden, sprake is van een overheidsopdracht voor werken. Dergelijke overeen
komsten werden in de praktijk echter niet als overheidsopdrachten beschouwd.62 
Deze ruime interpretatie van Auroux/Roanne zou weliswaar tot gevolg hebben 
dat de overheid voor meer gronduitgiftes gelijke kansen moet bieden (hetgeen 
in dit onderzoek wordt bepleit), maar het houdt ook in dat de vereisten van een 
overheidsopdracht voor werken zoals die in de aanbestedingsrichtlijn zijn opge
nomen, worden losgelaten. Zoals hierna zal blijken, schiet het middel dan het doel 
voorbij; gezocht moet worden naar andere middelen om bij dergelijke gronduit
gifte alsnog gelijke kansen te waarborgen.

een andere uitbreiding is terug te vinden in het recentere KölnMessearrest. Daarin 
heeft het hof geoordeeld dat de huur van vier nog conform de eisen van de over
heid te realiseren expositiehallen een overeenkomst voor werken vormde.63 het 
hof bevestigde daarmee het standpunt dat de commissie reeds had ingenomen in 
haar handleiding werken uit 1997. in hetzelfde arrest overwoog het hof boven
dien dat voor de kwalificatie als overheidsopdracht voor werken irrelevant was 
of de overheid op enig moment de expositiehallen al dan niet in eigendom zou 
(kunnen) verkrijgen.64

61 Zie onder meer Ritsema van Eck & Hebly 2007; Mollen 2007; Fischer-Braams 2007; 
Elvin & Banner 2008. Zie ook Interdepartementale Commissie Europees Recht 
(icer), icer rapport auroux, oktober 2008, bijlage bij brief van de minister van 
BZK van 11 oktober 2008, kenmerk 2008-0000483938, evenals de Kamervragen 
met betrekking tot het Auroux/Roannearrest en het icerrapport, Aanhangsel 
Handelingen II 2006/07, nr. 862 en Aanhangsel Handelingen II 2008/09, nr. 1353. 
het kabinet heeft op 26 september 2008 ingestemd met verzending van het rapport, 
zo valt te lezen in Kamerstukken II 2008/09, 27 581, nr. 36, p. 2.

62 Zie hierover verder paragraaf 5.8.
63 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse). Zie ook Davey 2010. Het ar

rest is het gevolg van een inbreukprocedure uit 2005 (zaaknummer 2005/4955); zie de 
persberichten van de europese commissie iP/06/1375 en iP/07/917 van resp. 12 ok
tober 2006 en 27 juni 2007. De gemeente Keulen had met gKmgbr, een particuliere 
investeringsmaatschappij, een huurovereenkomst gesloten voor vier expositiehallen 
(te exploiteren door Kölnmesse). gKmgbr zou deze hallen (laten) realiseren con
form de specifieke eisen van de gemeente. In ruil daarvoor zou de gemeente gedu
rende de looptijd van de huurovereenkomst (30 jaar) een maandelijkse huur betalen.

64 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 62, onder verwijzing naar 
het antwoord op de eerste prejudiciële vraag in Auroux/Roanne. Zie ook de conclusie 
van de ag van 4 juni 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), para. 9093. De ag stelt 
onder meer dat de doelstellingen van de richtlijn werken “in het gedrang [kunnen] 
komen wanneer de aanbestedende dienst werken aanbesteedt waarop hij zodra zij 
gereed zijn – op kleinere of grotere schaal – zaken of verbintenisrechtelijke rechten 
verkrijgt.”
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5.1.3 Begrenzing reikwijdte

aan de uitbreiding van de reikwijdte van een overheidsopdracht voor werken lijkt 
recent een einde te zijn gekomen. in plaats van verdere uitbreiding is een trend 
waarneembaar waarbinnen het hof en de commissie juist de buitengrenzen be
palen van het begrip overheidsopdracht voor werken, daartoe gesteund door het 
Parlement. tekenend daarvoor is de kritiek van advocaatgeneraal mengozzi in 
de zaak Müller op de uitsluitend functionele uitleg van de aanbestedingsrichtlijn 
waar de commissie voor pleitte en waarbij alleen rekening wordt gehouden met 
de wezenlijke doelstellingen van die richtlijn.65 Volgens de advocaatgeneraal 
leidde de uitsluitend functionele uitleg van de commissie ertoe dat iedere waarde
toename van onroerend goed, wanneer die aan een activiteit van de overheid kan 
worden toegerekend, aan de bepalingen van de aanbestedingsrichtlijn zou moeten 
worden onderworpen. in dat geval bestaat het gevaar dat moet worden aangeno
men dat “elke stedenbouwkundige activiteit” onder de richtlijn valt, hetgeen in 
de visie van de advocaatgeneraal absurd zou zijn. Door de richtlijn uitsluitend 
functioneel uit te leggen, ging de commissie dan ook voorbij aan de objectieve 
voorwaarden voor toepassing die in de richtlijn zelf worden genoemd. De advo
caatgeneraal concludeerde vervolgens:66

“hoewel het begrip overheidsopdracht voor werken ruim moet worden uitge
legd teneinde mogelijke misbruiken te voorkomen, kan het (…) niet onbeperkt 
worden verruimd. Bij een dergelijke ‘functionalistische’ uitlegging mag niet 
zonder meer aan de grenzen van de werkingssfeer van de richtlijn worden voor
bijgegaan. hoewel het hoofddoel van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
immers inderdaad erin bestaat, de mededinging tussen ondernemingen te bevor
deren en de markten open te stellen, is het tevens juist dat buiten de werkings
sfeer van de richtlijn dat doel met andere passende wetgevingsinstrumenten 
moet worden nagestreefd, zonder dat de werkingssfeer van de bepalingen inzake 
overheidsopdrachten te zeer wordt verruimd. 

De grenzen van die werkingssfeer – die absolute grenzen voor de toepasselijk
heid van de bepalingen van de richtlijn moeten vormen – dienen dus met een 
zekere nauwkeurigheid te worden afgebakend.”

met andere woorden, de functionele benadering moet worden toegepast om de 
objectieve voorwaarden voor toepassing van de aanbestedingsrichtlijn uit te 
leggen, maar laat onverlet dat de toepasselijkheid van de aanbestedingsrichtlijn 
als zodanig enkel afhangt van de daarin genoemde voorwaarden. Voor het bie
den van gelijke kansen voor overeenkomsten die buiten de werkingssfeer van 
de aanbestedingsrichtlijn vallen (zoals zuivere gronduitgifte), moeten volgens 
mengozzi andere wetgevingsinstrumenten dan de aanbestedingsrichtlijn worden 
nagestreefd. in deel B van dit onderzoek wordt op dat laatste nader ingegaan.

65 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 3639 en 
5051.

66 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 5051.



OverheidsOpdrachten vOOr werken

142

het gerecht heeft advocaatgeneraal mengozzi in bovenstaande begrenzing van 
de reikwijdte van de aanbestedingsrichtlijn gevolgd.67 ook volgens het gerecht 
is het toepassingsgebied van een aanbestedingsrichtlijn niet onbegrensd en is een 
uitsluitend functionele uitleg van de richtlijn, enkel verricht in het licht van de ba
sisdoelstellingen daarvan, niet toegelaten. het toepassingsgebied van die richtlijn 
moet daarom niet alleen worden bepaald op grond van de doelstellingen daarvan, 
maar evenzeer onder verwijzing naar de daarin genoemde objectieve voorwaar
den, aldus het gerecht.

in navolging van mengozzi tekende advocaatgeneraal Jääskinen in de zaak 
Commissie/Spanje het volgende op:68

“Daarom moet het hof zich bij de beoordeling of deze zaak vragen inzake over
heidsopdrachten doet rijzen, dus bij het onderzoek of deze regelingen onder de 
betrokken richtlijnen vallen, ervoor behoeden de betekenis van bepaalde criteria 
van de richtlijnen betreffende overheidsopdrachten niet uit te rekken teneinde 
deze afspraak binnen de werkingssfeer van de regeling inzake overheidsop
drachten te doen vallen. Dit zou een procrustesoplossing zijn.”

ook het hof toonde zich niet ongevoelig voor bovenstaande woorden van mengozzi. 
in het Müllerarrest van 25 maart 2010 heeft het hof de  overheidsopdracht voor 
werken duidelijk begrensd.69 in dat arrest stelde het hof vast dat grondverkoop 
door de overheid geen overheidsopdracht voor werken vormt.70 tevens over
woog het hof dat het begrip ‘overheidsopdrachten voor werken’ in de zin van de 
aanbestedingsrichtlijn vereist dat de in het kader van de opdracht uit te voeren 
werken “in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst wor
den uitgevoerd zonder dat de prestatie evenwel noodzakelijkerwijze bestaat in de 
verkrijging van een materieel of fysiek voorwerp”.71 Bovendien moet de aanbeste
dende dienst de uitvoering van de werken door diens wederpartij in rechte kunnen 
vorderen, aldus het hof.72 tot slot overwoog het hof dat een aanbestedende dienst 
eerst eisen heeft gesteld aan een werk “wanneer hij maatregelen heeft genomen 

67 gerecht eu 16 december 2011, zaak t488/10 (Frankrijk/Commissie), r.o. 6263. het 
arrest ging over de gesubsidieerde renovatie en uitbreiding van een club med vakan
tiepark op martinique.

68 conclusie van de ag van 16 september 2010, zaak c306/08 (Commissie/Spanje), 
para. 77. De ag legt in de bijbehorende voetnoot uit dat Procrustes in de griekse my
thologie een meedogenloze smid en rover uit attica was die mensen verminkte door 
ze uit te rekken of hun benen af te hakken wanneer ze niet in een ijzeren bed pasten.

69 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller). Zie ook Brown 2010a en ’t Hart 
& albers 2010. Dit arrest bracht overigen mee dat de daaraan voorafgaande zoge
noemde Duitse ‘ahlhornjurisprudentie’ grotendeels achterhaald was; zie over die 
jurisprudentie: Korthals altes 2010.

70 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 41.
71 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 54; bevestigd in hvJ eu 15 juli 

2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), r.o. 75.
72 De wijze waarop de uitvoering kan worden afgedwongen is evenwel een kwestie van 

nationaal recht; zie hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 6263.
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om de kenmerken van het werk te definiëren of althans een beslissende invloed 
op het ontwerp ervan uit te oefenen”.73 op ieder van deze elementen wordt later 
in dit hoofdstuk nog dieper ingegaan. Voor hier volstaat het om vast te stellen dat 
deze elementen laten zien dat het hof – na Auroux/Roanne – de reikwijdte van het 
begrip overheidsopdracht voor werken nu duidelijk wilde begrenzen.

het europees Parlement liet in een nietwetgevende resolutie over nieuwe ontwik
kelingen bij overheidsopdrachten van 18 mei 2010 weten, verheugd te zijn met dit 
arrest en de daaraan voorafgaande conclusie van advocaatgeneraal mengozzi.74 
het Parlement ondersteunde de begrenzing van de ‘overheidsopdracht voor wer
ken’ als volgt:75

“[het Parlement] is van oordeel dat de ruime en ambitieuze doelstellingen van 
de richtlijn, die bij de uitlegging ervan weliswaar in het achterhoofd moeten 
worden gehouden, met een beroep op het doel van die tekst evenwel niet tot de 
conclusie mogen leiden dat de werkingssfeer ervan onbeperkt kan worden uit
gebreid, en dat anders het gevaar bestaat dat elke stedenbouwkundige activiteit 
onder de richtlijn komt te vallen: de maatregelen waarmee de bebouwingsmo
gelijkheid wordt geregeld, wijzigen immers per definitie en zelfs substantieel de 
waarde van de grond waarop zij betrekking hebben; 

[het Parlement] is van mening dat het aanbestedingsrecht de afgelopen jaren is 
doorgedrongen tot gebieden die oorspronkelijk niet tot de openbare aanbestedin
gen gerekend werden en beveelt daarom aan het kenmerk van de aanbesteding 
bij de toepassing van de bepalingen van aanbestedingsrecht weer sterker op de 
voorgrond te plaatsen;”

een andere recente begrenzing betreft het onderscheid tussen overheidsopdrach
ten en de enkele financiering van activiteiten door de overheid, die niet resulteert 
in een overheidsopdracht. in de gids van de commissie over diensten van alge
meen economisch belang (DaeB) van eind 2010, stelt de commissie dat de regels 
voor overheidsopdrachten van toepassing zijn, zodra er een verplichting is om 
een bepaalde dienst te verlenen in ruil voor een beloning, onafhankelijk van het 

73 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 67.
74 resolutie van het europees Parlement van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen 

bij overheidsopdrachten (2009/2175(ini)), PbEU 2010, c161 e/38. het Parlement 
wijst erop dat “de reikwijdte van de aanbestedingsrichtlijnen als gevolg van een zeer 
vergaande interpretatie van het arrest van het ehvJ in de zaak roanne (c220/05), 
door met name de Duitse gerechten, uitgebreid tot terreinen waarvoor de richtlijnen 
niet bedoeld zijn”. in de ontwerpresolutie van 5 februari 2010 (d.w.z. voorafgaand aan 
het arrest) was nog opgenomen dat het Parlement het eens is met de overwegingen van 
ag mengozzi, in het bijzonder punt 35 en 36.

75 resolutie van het europees Parlement van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten (2009/2175(ini)), PbEU 2010, C-161 E/38. Zie voor de ontwer
presolutie en bijbehorende toelichting: europees Parlement,Verslag over nieuwe ont
wikkelingen bij overheidsopdrachten (2009/2175(INI)), a70151/2010, 10 mei 2010.
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algemene belang van de dienst.76 De enkele financiering (zonder een dergelijke 
verplichting) van een activiteit leidt daarentegen in de regel ertoe dat géén sprake 
is van een overheidsopdracht (of concessieovereenkomst). in aanvulling daarop 
geeft de commissie aanwijzingen voor het bestaan van een overheidsopdracht 
of concessieovereenkomst voor diensten, die op zichzelf naar analogie kunnen 
worden toegepast op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor wer
ken, aangezien beide definities op de relevante punten overeenkomen.77 Volgens 
de Commissie kan een contract onder de toepassing vallen van de definities van 
overheidsopdrachten voor diensten of van concessieovereenkomsten indien:

“a)  het contract tot doel heeft behoeften te vervullen die vooraf door de over
heidsinstantie binnen haar bevoegdheden zijn bepaald; 

b)  de kenmerken en praktische uitvoering van de dienst nader door de betrok
ken overheidsinstantie worden bepaald; 

c)  het contract een vergoeding voor die dienstverrichting bevat (betaling van 
een prijs of de toekenning van een recht om een dienst te exploiteren die 
wordt bekostigd uit door gebruikers verschuldigde bijdragen);

d)  de overheidsinstantie het initiatief neemt om op zoek te gaan naar een 
dienstverrichter aan wie die dienst kan worden toevertrouwd; 

e)  het contract sancties bevat indien de contractuele verplichtingen niet wor
den nagekomen, om zo te garanderen dat de dienst die aan een derde is 
toevertrouwd, correct wordt vervuld, zodat wordt voldaan aan de eisen van 
de overheidsinstantie (geldboeten, schadevergoedingen enz.).”

hoewel deze aanwijzingen niet bindend zijn en uiteraard niet af kunnen doen aan 
de voorwaarden voor toepassing van de aanbestedingsrichtlijn die de richtlijn zelf 
noemt, wordt hiermee wel duidelijk dat de commissie erkent dat er grenzen zijn 
aan de reikwijdte van die richtlijn.

5.1.3.1 Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn (20..)

Passend binnen de ontwikkeling dat het hof en later ook de commissie de buiten
grenzen bepalen van het begrip ‘overheidsopdracht voor werken’, is het groenboek 
voor de modernisering van de aanbestedingsrichtlijn uit januari 2011.78 in het 
groenboek stelt de commissie dat de aanbestedingsregels in wezen zijn bedoeld 

76 europese commissie, Gids voor de toepassing van de EUregels inzake staatssteun, 
overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen econo
misch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang, Sec(2010) 1545,  
7 december 2010.

77 europese commissie, Gids voor de toepassing van de EUregels inzake staatssteun, 
overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen econo
misch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang, Sec(2010) 1545,  
7 december 2010, p. 88.

78 europese commissie, ‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid 
inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’ 
d.d. 27 januari 2011, com(2011) 15 def.
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om alle aanschaffingen door aanbestedende diensten te regelen.79 Zij vraagt zich af 
of het europese aanbestedingsrecht ook daartoe beperkt moet blijven (hetgeen nu 
strikt genomen niet het geval is, aldus de commissie). Voorbeelden daarvan zijn 
gevallen waarin geen sprake is van aanschaffingen ter dekking van de specifieke 
behoeften van de aanbestedende dienst,80 alsook gevallen waarin een verplichting 
wordt opgelegd om bepaalde diensten te verrichten op grond van een subsidie
overeenkomst teneinde het correcte gebruik van overheidsmiddelen te waarborgen 
(en niet om te voorzien in aankoopbehoeften van de subsidieverlenende overheid). 
De commissie verwijst in dit kader ook naar de jurisprudentie van het hof waaruit 
volgt dat een overheidsopdracht in het rechtstreeks economisch belang van de aan
bestedende dienst moet worden uitgevoerd.81 Dit leidt tot de vraag of dit criterium 
wettelijk moet worden verankerd of bijkomende/alternatieve voorwaarden moeten 
worden ingevoerd.

Verder merkt de commissie op dat het misschien noodzakelijk zou kunnen zijn 
om de huidige definitie van een overheidsopdracht voor werken aan te passen en 
te vereenvoudigen. Op grond van de definitie in de Aanbestedingsrichtlijn kan een 
overheidsopdracht betrekking hebben op drie alternatieve typen werkzaamheden, 
die complex zijn en elkaar deels overlappen, aldus de commissie.82

Reacties Groenboek
het groenboek heeft 623 reacties opgeleverd.83 De commissie destilleerde daaruit 
dat de meerderheid van de respondenten meende dat de aanbestedingsrichtlijn 
moet worden beperkt tot daadwerkelijke aankopen door aanbestedende diensten. 
Volgens de commissie is er ook enige steun om het criterium ‘rechtstreeks eco
nomisch belang’ te codificeren. Een aantal respondenten waarschuwde voor de 
moeilijkheden om het concept ‘rechtstreeks economisch belang’ te definiëren en 
toe te passen. Verder was een meerderheid voorstander voor het in stand hou
den van de huidige structuur en concepten, waaronder de definities. Substantiële 
wijzigingen zouden namelijk leiden tot rechtsonzekerheid, hetgeen de beoogde 

79 europese commissie, ‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid 
inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’ 
d.d. 27 januari 2011, com(2011) 15 def., p. 67.

80 onder verwijzing naar hvJ eu 18 november 2004, zaak c126/03, r.o. 18.
81 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller) en hvJ eu 15 juli 2010, zaak 

c271/08 (Commissie/Duitsland).
82 Kort gezegd: i) uitvoeren van werkzaamheden uit bijlage 1, ii) uitvoeren een werk 

en iii) laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de 
aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet.

83 europese commissie, ‘green Paper on the modernisation of eu public procurement 
policy. Towards a more efficient European Procurement Market. Synthesis of  replies’, 
beschikbaar via <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/pub
lic_procurement/synthesis_document_en.pdf>. Voorbeelden van de ontvangen re
acties zijn de reactie vanuit de aanbestedingswerkgroep van houthoff Buruma en 
de reactie naar aanleiding van een expertmeeting van het instituut voor Bouwrecht; 
laatstgenoemde reactie is ook gepubliceerd in TBR 2011/98.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/pub�lic_procurement/synthesis_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/pub�lic_procurement/synthesis_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/pub�lic_procurement/synthesis_document_en.pdf
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vereenvoudiging teniet zou doen. Slechts enkelen pleitten voor een herziening en 
vereenvoudiging van de definitie van een overheidsopdracht voor werken.

Een aantal EU-instellingen heeft inmiddels ook gereageerd. Zo drong het Comité 
van de Regio’s erop aan het toepassingsgebied van de aanbestedingsrichtlijn te 
beperken tot aanschaffingen van de aanbestedende dienst zelf.84 het comité ver
volgt:

“algemene afspraken over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en subsidiever
strekking dienen buiten deze definitie te vallen. Het enkel stellen van eisen aan 
bijvoorbeeld een werk, brengt nog geen bezwarende titel en aanbestedingsver
plichting met zich mee. aanbestedende diensten dienen voor het uitvoeren van 
hun publieke taak namelijk vrij te zijn in het opnemen van eisen om sturing te 
kunnen geven. Het Comité beveelt verduidelijking aan van de definitie van aan
bestedingsplichtige opdracht door middel van codificatie van de jurisprudentie 
op dit punt.”

Het Comité beveelt tevens aan om de definitie van overheidsopdrachten voor wer
ken aan te passen en te vereenvoudigen.

De Rekenkamer was van mening dat het toepassingsgebied van de bestaande richt
lijnen de rechtszekerheid van alle partijen aantast, in het bijzonder ingeval particu
liere ondernemingen overheidssubsidies ontvangen.85 Zij acht het van belang om 
in toekomstige euregelgeving inzake overheidsopdrachten het toepassingsbereik 
ervan te verduidelijken en om te voorkomen dat het onderscheid tussen overheids
opdrachten en subsidies vervaagt.

het Europees Parlement pleitte voor nadere verduidelijking van het toepassings
gebied van de aanbestedingsrichtlijn.86 het Parlement wijst er bovendien op dat 
“een procedure alleen als een overheidsopdracht kan worden aangemerkt als er 
sprake is van een rechtstreeks voordeel voor de aanbestedende dienst”.87

84 advies van het comité van de regio’s over modernisering van het eubeleid inzake 
overheidsopdrachten: Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, PbEU 
2011, c192/4. overigens heeft ook het economisch en Sociaal comité gereageerd op 
het groenboek. Daarbij gaat het EESC echter niet in op (de reikwijdte van) de definitie 
van overheidsopdrachten voor werken.

85 rekenkamer, advies nr. 4/2011 over het groenboek van de commissie betreffende de 
modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten, PbEU 2011, c195/1.

86 europees Parlement, Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 be
treffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (2011/2048(INI)).

87 in de toelichting bij de ontwerpresolutie wordt verwezen naar het criterium van een 
‘rechtstreeks economisch belang’ zoals dat is ontwikkeld in de jurisprudentie van het 
hof (Verslag betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten 
(2011/2048(ini)) d.d. 5 oktober 2010, p. 17). uit de resolutie noch de toelichting 
op de ontwerpresolutie blijkt echter of met ‘rechtstreeks voordeel’ iets anders wordt 
bedoeld als ‘in het rechtstreeks economisch belang’. gelet hierop, kan ervan worden 
uitgegaan dat het Parlement dat niet heeft beoogd.
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Commissievoorstel (2011)
in vervolg op de reacties op het groenboek heeft de commissie op 20 december 
2011 het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn gepubliceerd.88 in de toe
lichting daarop geeft de Commissie aan dat de definitie van overheidsopdrachten 
voor werken is herzien in het licht van de rechtspraak van het hof.89 tegelijkertijd 
wordt ernaar gestreefd de continuïteit te bewaren in het gebruik van begrippen die 
in de loop der jaren in de rechtspraak van het hof zijn ontwikkeld en die welbe
kend zijn bij praktijkmensen, aldus de Commissie. Zij merkt daarbij op dat kleine 
afwijkingen van de bewoordingen of van de wijze van voorstelling zoals die in de 
vroegere richtlijnen bekend was, niet noodzakelijk een inhoudelijke verandering 
meebrengen maar te wijten kunnen zijn aan een vereenvoudiging van de teksten.

in de overwegingen bevestigt de commissie de in de vorige paragraaf gesigna
leerde begrenzingen als volgt: 

“De aanbestedingsregels van de unie zijn niet bedoeld om alle vormen van be
steding van overheidsgeld te bestrijken, maar uitsluitend die vormen die gericht 
zijn op de verkrijging van werken, leveringen of diensten tegen betaling. onder 
verkrijging moet in ruimere zin het verkrijgen van de baten van de betrokken 
werken, leveringen of diensten worden verstaan, zonder dat de eigendom nood
zakelijkerwijs hoeft te worden overgedragen aan de aanbestedende diensten. 
Bovendien valt het uitsluitend financieren van een activiteit, waaraan vaak de 
verplichting is gekoppeld de ontvangen bedragen terug te betalen wanneer deze 
niet worden benut voor de voorgenomen doeleinden, doorgaans niet onder de 
aanbestedingsregels.”

De commissie heeft dit uitgewerkt door het toepassingsgebied van de richtlijn te 
beperken tot ‘aanbestedingen’, die als volgt zijn gedefinieerd:

“aanbesteding in de zin van deze richtlijn is de aankoop of de verkrijging in 
een andere vorm van werken, leveringen of diensten door een of meer aanbe
stedende diensten van door deze aanbestedende diensten gekozen ondernemers, 
ongeacht of de werken, leveringen of diensten een openbare bestemming hebben 
of niet.”

De definitie van een overheidsopdracht voor werken zelf is daarentegen ongewij
zigd, met uitzondering van de derde mogelijkheid (het laten uitvoeren met welke 
middelen dan ook etc.), die in het commissievoorstel is gewijzigd in “het verwe
zenlijken met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van 
de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort en het 
ontwerp van het werk”.

88 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 def.
89 Zie ook overweging 2: “(…) Er is ook behoefte aan verduidelijking van de basisbe

grippen en concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden 
met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het hof van 
Justitie van de europese unie.”
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het resultaat van het commissievoorstel is dan ook dat de reikwijdte van het be
grip overheidsopdracht voor werken zelf nauwelijks is gewijzigd, maar dat het 
toepassingsgebied van de richtlijn duidelijk is begrensd door deze te beperken 
tot de verkrijging van werken. in het meest recente voorstel voor de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn (het herzien Vierde compromisvoorstel) is het boven
staande inhoudelijk gehandhaafd.90

5.2 cumulatieve elementen van een overHeidsopdracHt 
voor werken

uit de in de vorige paragraaf beschreven ontwikkeling volgt dat het begrip over
heidsopdracht voor werken bestaat uit een aantal elementen. Deze elementen 
zijn grotendeels opgesomd in de definities van een ‘overheidsopdracht’ en een 
‘overheidsopdracht voor werken’ uit de aanbestedingsrichtlijn. op grond van die 
definities is sprake van een ‘overheidsopdracht voor werken’ indien i) een aanbe
stedende dienst en ii) een aannemer91 iii) een schriftelijke overeenkomst sluiten 
iv) onder bezwarende titel en iv) die betrekking heeft op de uitvoering van werken. 
De uitvoering van werken bestaat uit a) het (ontwerpen en) uitvoeren van werk
zaamheden uit bijlage 1 of b) van een werk, dan wel uit c) het laten uitvoeren van 
een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst. 

in aanvulling daarop volgt uit (met name) het Müllerarrest dat op grond van deze 
definitie bovendien v) de aannemer verplicht moet zijn de werken uit te voeren 
en vi) deze werken in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende 
dienst moeten zijn.

als deze elementen op volgorde worden gezet, blijkt dat sprake is van een ‘over
heidsopdracht voor werken’ indien:
a) een aanbestedende dienst;
b) en een aannemer;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit 

i. het (ontwerpen en) uitvoeren van werkzaamheden uit bijlage 1; of

90 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on public pro
curement  Presidency compromise text (herzien Vierde compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 16725/1/12 reV 1, 30 november 2012.

91 In de definitie van een overheidsopdracht in de Aanbestedingsrichtlijn wordt de term 
‘ondernemer’ gebruikt. uit art. 1 lid 8 aanbestedingsrichtlijn blijkt dat de term ‘on
dernemer’ zowel de termen ‘aannemer’, ‘leverancier’, als ‘dienstverlener’ dekt. De 
term ondernemer is louter ter vereenvoudiging van de tekst gebruikt. Verderop in 
de aanbestedingsrichtlijn wordt niettemin gesproken over de ‘aannemer’ als het om 
overheidsopdrachten voor werken gaat; zie bijvoorbeeld art. 9 lid 4.
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 ii. het (ontwerpen en) uitvoeren van een werk; of
 iii.  het laten uitvoeren van een werk overeenkomstig de eisen van de aanbeste

dende dienst.

Initiatief geen relevant element
Volgens bovenstaande opsomming is niet relevant of de aanbestedende dienst het 
initiatief heeft genomen voor het sluiten van de overeenkomst. in het groenboek 
PPS uit 2004 schrijft de Commissie dat het voor de kwalificatie als overheidsop
dracht niet uitmaakt of het initiatief van de ‘verrichtingen’ in kwestie afkomstig 
is van een marktpartij of van de overheid.92 in de DaeBgids uit 2010 meent de 
commissie echter dat een van de aanwijzingen voor het bestaan van een over
heidsopdracht is dat “de overheidsinstantie het initiatief neemt om op zoek te gaan 
naar een dienstverrichter aan wie die dienst kan worden toevertrouwd”.93 ook 
advocaatgeneraal mengozzi achtte het in zijn conclusie bij het Müllerarrest re
levant of de werken het resultaat zijn van een initiatief van het openbaar bestuur.94 

De tekst en totstandkomingsgeschiedenis van de definitie van een overheidsop
dracht voor werken uit de aanbestedingswetgeving bieden echter geen aankno
pingspunten om belang te hechten aan wie het initiatief heeft genomen. Bovendien 
zou dat element een beperking van de reikwijdte opleveren en zo het nuttig effect 
van de aanbestedingswetgeving in gevaar brengen in het geval dat een overeen
komst niet kwalificeert als overheidsopdracht voor werken om de enkele reden 
dat de overheid niet het initiatief daartoe had genomen.95 Dat het initiatief in dit 
verband irrelevant is, wordt ook ondersteund door het Müllerarrest, waarin het 
hof de betreffende overwegingen van mengozzi niet overnam en uit niets liet 
blijken dat belang moet worden gehecht aan dit element.96 ook de nederlandse 
rechter lijkt het initiatief irrelevant te achten.97 geconcludeerd moet dan ook wor
den dat het initiatief vanuit de aanbestedende dienst niet thuishoort in bovenstaand 
rijtje van cumulatieve elementen van een overheidsopdracht voor werken; het kan 
hoogstens een (nietdoorslaggevende) aanwijzing zijn dat de werken in het recht
streeks economisch belang van de gemeente worden uitgevoerd.98

92 groenboek PPS, p. 14.
93 europese commissie, Gids voor de toepassing van de EUregels inzake staatssteun, 

overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen econo
misch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang, Sec(2010) 1545,  
7 december 2010, p. 88.

94 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 52 e.v.
95 Vergelijk de functionele uitleg van het hof zoals besproken in paragraaf 5.1.2.3.
96 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller).
97 Vzr. rb. maastricht 4 juni 2009, LJN Bi6328 (Voerendaal). Zie voor een kritische 

noot ten aanzien van deze uitspraak in het algemeen ’t hart 2009. algemene kritiek 
op de uitspraak is verder te vinden bij Mutsaers & Zweers-te Raaij 2009.

98 Zie in dat verband ook overweging 6a van het Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the council on the award of concession contracts  consolidated 
Presidency compromise proposal (tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 
14966/12, 16 oktober 2012. Daarin wordt kort gezegd overwogen dat vergunningen, 



OverheidsOpdrachten vOOr werken

150

Cumulatieve elementen en functionele benadering
Bovenstaande elementen van een overheidsopdracht voor werken zijn cumula
tief.99 Dat betekent dat eerst als een overeenkomst voldoet aan álle elementen 
deze kwalificeert als een overheidsopdracht voor werken. Het omgekeerde geldt 
dan dus ook: zodra een overeenkomst een van deze elementen niet bevat, vormt 
deze geen overheidsopdracht voor werken.100 gelet hierop, kan een aanbestedende 
dienst ervoor kiezen een overeenkomst zo vorm te geven dat niet aan alle elemen
ten wordt voldaan en derhalve geen verplichting bestaat tot het bieden van gelijke 
kansen op grond van de aanbestedingswetgeving.101 Daarmee is overigens nog 
niet gezegd, dat de overheid niet uit andere hoofde verplicht is gelijke kansen te 
bieden, zoals hierna in Deel B aan de orde zal komen.

Dit laat bovendien onverlet dat bij de beoordeling of sprake is van een over
heidsopdracht een functionele benadering moet worden gehanteerd.102 Zoals hier
boven is aangegeven, moeten de elementen uit de definitie van een overheids
opdracht voor werken immers zo worden uitgelegd dat het nuttig effect van de 
aanbestedingsrichtlijn wordt verzekerd, hetgeen betekent dat deze elementen 
functioneel moeten worden uitgelegd in het licht van de doelstellingen van de 
richtlijn. Bewuste omzeiling van de aanbestedingswetgeving is dan ook niet toe

die normaal gesproken niet worden verleend op initiatief van de aanbestedende dienst, 
geen concessies vormen. 

99 in dat verband wordt opgemerkt dat de reiswijzer 2011 een (te) vereenvoudigd beeld 
schetst met de volgende passage: “Het Hof maakt ook duidelijk dat, wil überhaupt 
sprake kunnen zijn van een overheidsopdracht voor werken, cumulatief moet zijn 
voldaan aan drie voorwaarden: (1) er is een rechtstreeks economisch belang van de 
overheid mee gemoeid, (2) er wordt een bouwplicht opgelegd en (3) er worden eisen 
gesteld die verder gaan dan de mogelijkheden van het publiekrechtelijke kader.”; zie 
reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 73. 

100 een voorbeeld hiervan is te vinden in Vzr. rb. arnhem 10 november 2010, LJN 
Bo4451 (P1/Ede II), r.o. 4.11, waarin de voorzieningenrechter overwoog dat zonder 
een verplichting om de betrokken werken uit te voeren of te laten uitvoeren, geen 
sprake kan zijn van een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken. 
Zo ook Rb. Arnhem 13 juli 2011, LJN Br4826, waarin de rechtbank overweegt: “Bij 
gebreke van een dergelijke overeengekomen tegenprestatie van de gemeente kan de 
als voorwaarde bij de verkoop van het perceel opgenomen bouwplicht niet worden 
beschouwd als overheidsopdracht. Daar komt bij dat ook de overeengekomen ver
plichting tot terugverkoop bij schending van de bouwplicht daaraan het karakter van 
een overheidsopdracht ontneemt.”

101 Zie Hof Arnhem 26 april 2011, LJN BQ3090, Br 2011/127 m.nt. r.a. wuijster (P1/
Ede): “het hof stelt voorop dat de keuze van een overheidslichaam, zoals in dit geval 
de gemeente, om zich bij de vormgeving van haar contractuele relaties met private 
partijen mede te laten leiden door de wens geen opdrachten te geven of concessies te 
verlenen die meebrengen dat die opdracht of concessie openbaar moet worden aanbe
steed, op zichzelf nog niet in strijd is met het (aanbestedings)recht.” een vergelijkbare 
redenering lijkt ten grondslag te liggen aan hof arnhem 2 juni 2009, LJN BJ5616 
(Twello).

102 Zie paragrafen 5.1.2.3 en 5.1.3.
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gestaan.103 in het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is dit uitgangs
punt als volgt expliciet opgenomen:104 

“the design of the procurement shall not be made with the intention of exclu
ding it from the scope of this Directive or of unduly favouring or disadvantaging 
certain economic operators or certain works, supplies or services.”

Deze functionele benadering heeft met name twee gevolgen. ten eerste kan het 
tot gevolg hebben dat verschillende, opeenvolgende overeenkomsten die ieder 
op zich niet voldoen aan alle elementen van een overheidsopdracht voor wer
ken, als geheel moeten worden beoordeeld en als zodanig wél een overheidsop
dracht voor werken vormen. Dit kan worden afgeleid uit het Mödlingarrest van 
het hof.105 in die kwestie had de oostenrijkse stad mödling onderhands opdracht 
verleend aan abfallgmbh, een rechtspersoon waarvan de stad alle aandelen in 
eigendom had. Vanwege deze eigendomsrelatie was deze onderhandse opdracht
verlening op zichzelf naar alle waarschijnlijkheid toelaatbaar.106 Kort na deze 
opdrachtverlening droeg de stad echter 49% van haar aandelen in abfallgmbh 
over aan Saubermacher ag, een volledig private onderneming. Vervolgens werd 
abfallgmbh operationeel. aangezien het aanbestedingsrecht geen betrekking 
heeft op aandelenoverdracht als zodanig,107 was ook deze stap op zichzelf niet in 
strijd met het aanbestedingsrecht. niettemin oordeelde het hof dat op deze ma
nier via een kunstmatige constructie die uit verschillende fasen bestond, een over
heidsopdracht voor dienstverlening werd gegund aan een gemengde onderneming 
waarvan 49% van de aandelen in het bezit waren van een particuliere onderne
ming. het hof vervolgde:

“een onderzoek van de gunning van de overheidsopdracht, zoals voorgesteld 
door de oostenrijkse regering, uitsluitend op basis van de datum waarop deze 
plaats vond, zonder rekening te houden met de overdracht kort nadien van 49 % 
van de aandelen van abfallgmbh aan Saubermacher ag, zou afbreuk doen aan 
het nuttig effect van richtlijn 92/50. het door deze richtlijn nagestreefde doel, 
namelijk het vrij verkeer van diensten en de openstelling voor onvervalste me
dedinging in alle lidstaten, zou in het gedrang komen indien de aanbestedende 
diensten hun toevlucht zouden kunnen nemen tot kunstgrepen die de gunning 
van overheidsopdrachten voor dienstverlening aan gemengde ondernemingen 
dienen te maskeren.”

103 Zie in dat verband ook Van Nouhuys & Straatman 2008; Fokkema 2009; Meesters 
2011, p. 126.

104 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on  public 
 procurement  Presidency compromise text/consolidated version (tweede compromis
voorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14418/12, 2 oktober 2012, art. 15.

105 hvJ eg 10 november 2005, zaak c29/04 (Mödling).
106 De oostenrijkse regering deed daartoe een beroep op de zogenoemde inbestedingsju

risprudentie; zie hvJ eg 10 november 2005, zaak c29/04 (Mödling), r.o. 3435.
107 hvJ eu 6 mei 2010, gevoegde zaken c145/08 en c149/08 (Club Hotel Loutraki), 

r.o. 59.
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in feite was in Mödling dus sprake van een ontoelaatbare splitsing van de opdracht 
van de stad aan Saubermacher ag in twee afzonderlijke handelingen die ieder 
op zichzelf beschouwd wel aanbestedingsrechtelijk toelaatbaar waren. Volgens 
advocaatgeneraal mengozzi kunnen bovenstaande overwegingen van het hof ze
ker worden veralgemeend, zodat ervan mag worden uitgegaan dat ter voorkoming 
van rechtsmisbruik en ter garantie van de nuttige werking van het communautaire 
aanbestedingsrecht twee – ook in chronologisch opzicht – van elkaar onderschei
den handelingen als gelijktijdig of als één enkele rechtshandeling kunnen worden 
beschouwd.108 Volgens hem is daarvoor vereist dat tussen beide handelingen niet 
te veel tijd verloopt en dat er overtuigende aanwijzingen zijn dat de aanbestedende 
dienst reeds bij de eerste handeling de bedoeling had de tweede handeling te ver
richten. Bovendien kan alleen in het kader van een beoordeling achteraf terdege 
met alle genoemde aspecten rekening worden gehouden, tenzij sprake is van apert 
misbruik, waarbij de bedoeling om de voorschriften te omzeilen van meet af aan 
volkomen duidelijk is.

gelet hierop, kan worden geconcludeerd dat het splitsen van een gronduitgifte
overeenkomst die een overheidsopdracht voor werken vormt, in meerdere over
eenkomsten die ieder op zich niet als een dergelijke opdracht zijn te beschouwen, 
geen verschil maakt; de ‘losse’ overeenkomsten moeten dan alsnog geacht worden 
in aanbestedingsrechtelijk opzicht één overeenkomst te vormen. om te bepalen 
of sprake is van een dergelijke splitsing, is met name relevant hoeveel tijd tussen 
het sluiten van de verschillende overeenkomsten verstrijkt en of bij voorbaat vast
stond dat de overheid in kwestie al deze overeenkomsten zou sluiten.

ten tweede heeft de functionele benadering gevolgen in een situatie waarin een 
aanbestedende dienst en een aannemer een overeenkomst wensen te sluiten die 
niet kwalificeert als overheidsopdracht voor werken. Om dat te bereiken sluiten 
zij een overeenkomst waarbij slechts één element van de overheidsopdracht voor 
werken ontbreekt. Zo is denkbaar dat zij in de overeenkomst niet expliciet opne
men dat de aannemer verplicht is de betreffende werken uit te voeren. op grond 
van een formalistische benadering ontbreekt in dat geval een van de cumulatieve 
elementen en is derhalve geen sprake van een overheidsopdracht. een functio
nele benadering zou echter tot de conclusie kunnen leiden dat wél sprake is van 
een overheidsopdracht. Dit zou het geval moeten zijn als de facto een dergelijke 
verplichting voor de aannemer bestaat en aldus praktisch gezien aan het ‘ontbre
kende’ element wordt voldaan. 

hiervan was bijvoorbeeld sprake in het KölnMessearrest van het hof.109 in die 
kwestie had de gemeente Keulen een huurovereenkomst gesloten voor de huur van 
vier nog te bouwen expositiehallen. Deze huurovereenkomst bevatte echter geen 
uitdrukkelijke verplichting voor de verhuurder om de hallen te bouwen.110 het hof 

108 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 105106.
109 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse).
110 conclusie van de ag van 4 juni 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), para. 95.
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besteedde aan het ontbreken van die verplichting geen aandacht en oordeelde dat 
sprake was van een overheidsopdracht voor werken. Dit is op zich ook niet ver
rassend omdat advocaatgeneraal trstenjak in haar conclusie al had aangegeven 
dat in de huurovereenkomst de facto sprake was van een bouwplicht, aangezien 
de verhuurder niet aan zijn huurrechtelijke verplichtingen kon voldoen als hij niet 
eerst de vier expositiehallen zou laten bouwen.111 

een andere aanwijzing voor een dergelijke de facto bouwplicht is wanneer uit 
overige omstandigheden blijkt dat partijen duidelijk de bedoeling hebben dat de 
aannemer tot uitvoering van de werken overgaat, zoals een verbod om iets anders 
met of op de betreffende grond te doen, of een boete voor de aannemer als hij niet 
binnen bepaalde tijd start met de uitvoering. met andere woorden, aanwijzingen 
dat de aannemer in feite niet de vrijheid heeft om niet over te gaan tot uitvoering 
van de werken. in dat geval duidt het formeel ontbreken van de verplichting in de 
overeenkomst op een kunstmatige constructie die is bedoeld om – in strijd met 
het aanbestedingsrecht – onderhands een overheidsopdracht te verstrekken. De 
beoordeling of sprake is van een rechtmatige vormgeving van de overeenkomst als 
nietoverheidsopdracht dan wel van een onrechtmatige omzeiling van de aanbe
stedingswetgeving hangt niettemin sterk af van de omstandigheden van het geval; 
op voorhand kan dan ook niet uitputtend worden beschreven in welke gevallen 
deze beoordeling welke kant op zal uitvallen.

uit het bovenstaande volgt dat ervoor moet worden gewaakt dat de beoordeling of 
sprake is van een overheidsopdracht voor werken niet enkel per element wordt uit
gevoerd, waarbij ieder element afzonderlijk wordt ‘afgevinkt’. ook het geheel van 
afspraken, bezien in het licht van het door partijen beoogde eindresultaat, moet bij 
deze beoordeling worden meegenomen. Dit kan ertoe leiden dat zelfs als op het 
eerste gezicht niet alle cumulatieve elementen aanwezig zijn, deze toch – langs 
de weg van de functionele benadering – aanwezig moeten worden geacht, zodat 
alsnog sprake is van een overheidsopdracht voor werken. tegen deze achtergrond 
kunnen nu de afzonderlijke elementen achtereenvolgens nader worden toegelicht.

5.3 aanbestedende dienst

De verplichtingen uit de europese aanbestedingswetgeving gelden enkel voor 
aanbestedende diensten. Dit begrip omvat de nederlandse overheden, te weten de 
rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, alsook samenwerkings
verbanden tussen deze overheden.112 Daarmee is dit element in ieder geval aanwe
zig bij de in dit onderzoek besproken gronduitgifteovereenkomsten.

111 conclusie van de ag van 4 juni 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), para. 95.
112 Ook andere rechtspersonen kunnen als aanbestedende dienst kwalificeren. Dat is het 

geval als zij voldoen aan de criteria van een publiekrechtelijke instelling (zie art. 1 sub 
q Bao). het gaat daarbij om rechtspersonen die sterk afhankelijk zijn van de overheid; 
zie bijvoorbeeld hvJ eg 1 februari 2001, zaak c237/99 (HLM), r.o. 44. een publiek
rechtelijke instelling kan ook sterk afhankelijk zijn van een andere publiekrechtelijke 
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5.4 aannemer

op grond van de aanbestedingsrichtlijn omvat de term ‘aannemer’ elke natuurlijke 
of rechtspersoon, elk openbaar lichaam, of elke combinatie van deze personen en/
of lichamen, die de uitvoering van werken en/of werkzaamheden op de markt aan
biedt.113 Dit brengt mee dat ook een andere overheid of een publiekprivate ven
nootschap114 een dergelijke ‘aannemer’ kan zijn.115 Voor dit onderzoek is relevant 
of de marktpartij waarmee de overheid een gronduitgifteovereenkomst sluit, als 
aannemer kan worden aangemerkt.

in dat kader is in de jurisprudentie van het hof een aantal maal aan de orde ge
weest of het een vereiste is dat de aannemer ook daadwerkelijk zelf de werken 
uitvoert. Dat bleek niet het geval. Zo oordeelde het Hof in 1994 in het Ballast 
Nedamarrest dat uit de richtlijn werken volgt dat “niet alleen een natuurlijke 
of rechtspersoon die de werken zelf uitvoert, naar een overheidsopdracht voor de 
uitvoering van werken kan meedingen, doch ook een persoon die ze door agent
schappen of filialen laat uitvoeren of een beroep doet op al dan niet tot de onder
neming behorende technici of organen, dan wel op een combinatie van aannemers, 
ongeacht haar rechtsvorm”.116 in het voorliggende geval mocht om die reden de 
Ballast nedam groep (een holdingmaatschappij) niet worden uitgesloten enkel 
omdat zij de werken zou laten uitvoeren door haar dochterondernemingen, die 
zelfstandige rechtspersonen waren.

in het Scala-arrest uit 2001 verduidelijkte het Hof dat de definitie van een over
heidsopdracht voor werken zoals gewijzigd door de wijzigingsrichtlijn werken 
“niet vereist, dat de persoon die een overeenkomst met een aanbestedende dienst 
sluit, in staat is de overeengekomen prestatie in eigen beheer met zijn eigen mid
delen te verrichten om als aannemer te kunnen worden aangemerkt; hij behoeft en
kel in staat te zijn de betrokken prestatie te laten uitvoeren door de daartoe vereiste 
garanties te bieden”.117 Zonder overigens naar dit arrest te verwijzen, bevestigde 

instelling in plaats van afhankelijk van de overheid; dat doet evenwel niet af aan het 
feit dat de ‘moeder’publiekrechtelijke instelling uiteindelijk wel sterk afhankelijk 
moet zijn van de overheid.

113 in art. 1 sub d Bao geïmplementeerd als “een ieder die de uitvoering van werken op 
de markt aanbiedt”.

114 Ook wel ‘geïnstitutionaliseerde PPS’ genoemd. Zie hierover met name Europese 
commissie, Interpretatieve mededeling van de Commissie over de toepassing van 
het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op 
geïnstitutionaliseerde publiekprivate samenwerking (geïnstitutionaliseerde PPS), 
5 februari 2008, c(2007)661, PbEU 2008, c91/4 en hvJ eg 15 oktober 2009 (Acoset).

115 Dit was bijvoorbeeld het geval in hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/
Roanne).

116 hvJ eg 14 april 1994, zaak c389/92 (Ballast Nedam), r.o. 13. Zie ook HvJ EU 
18 december 1997, zaak c5/97 (Ballast Nedam II) waarin voornoemd arrest wordt 
bevestigd.

117 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 90.
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het hof deze ruime uitleg van het begrip ‘aannemer’ in het Auroux/Roannearrest 
uit 2007.118

als gevolg van deze jurisprudentie zal het element ‘aannemer’ altijd aanwezig zijn 
als de wederpartij van de overheid verplicht is werken uit te (laten) voeren.

5.5 scHriftelijke overeenkomst

het element ‘schriftelijke overeenkomst’ vereist ten eerste dat de overeenkomst op 
schrift is gesteld. in het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn heeft de 
Commissie de volgende definitie van schriftelijk opgenomen:119

“‘schriftelijk’ staat voor elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan wor
den gelezen, gereproduceerd en vervolgens meegedeeld, met inbegrip van infor
matie die via elektronische middelen wordt overgebracht en opgeslagen;”

niet alleen is dit schriftelijkheidsvereiste een tamelijk binaire en daarmee een
voudige aangelegenheid (het zal in de praktijk duidelijk zijn of een overeenkomst 
wel of niet op schrift staat), ook is het onwaarschijnlijk dat beide partijen ervoor 
zouden kiezen om hun afspraken niet op schrift te zetten, met name als het de uit
voering van werken van enige omvang betreft. Zelfs al zou dat het geval zijn, dan 
blokkeert de hierboven besproken functionele benadering een constructie die is 
opgezet om kwalificatie als overheidsopdracht voor werken op deze manier te om
zeilen.120 Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin alle afspraken op schrift wor
den gesteld, met uitzondering van een verplichting om de werken uit te voeren, 
die mondeling wordt overeengekomen. ook in dat geval moet de overeenkomst 
worden geacht een overheidsopdracht voor werken te vormen.

ten tweede vereist het element ‘schriftelijke overeenkomst’ dat tussen de aanbe
stedende dienst en de aannemer een overeenkomst tot stand is gekomen. het hof 
heeft in dat kader duidelijk gemaakt dat de definitie van een overheidsopdracht 
voor de uitvoering van werken tot het gebied van het gemeenschapsrecht behoort 
(thans: unierecht).121 Aangezien deze definitie voor haar strekking en draagwijdte 
geen uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van de lidstaten bevat, is de juridi
sche kwalificatie (oftewel: de ‘etikettering’) van een overeenkomst naar het natio
nale recht van een lidstaat irrelevant om te beoordelen of de overeenkomst binnen 
de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijn valt.122 eveneens irrelevant is de 

118 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 38.
119 Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betreffende het gun

nen van overheidsopdrachten (commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 
com(2011) 896 def. Deze omschrijving is tot op heden ongewijzigd.

120 Zie over de functionele uitleg paragraaf 5.1.2.3.
121 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 40.
122 Zie HvJ EG 20 oktober 2005, zaak C-264/03 (Commissie/Frankrijk), r.o. 36, hvJ eg 

18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 40 en hvJ eg 29 oktober 2009, 
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kwalificatie die de aanbestedende dienst en de aannemer zelf aan de overeenkomst 
toekennen. Zo ging het Hof in het KölnMessearrest eraan voorbij dat de contracts
partijen in dat geval de overeenkomst hadden geduid als huurovereenkomst en 
niet als overheidsopdracht.123 Dit brengt mee dat een gronduitgifteovereenkomst 
op zichzelf een overheidsopdracht voor werken kan vormen, ook al noemen de 
betrokken partijen het niet zo en is de overeenkomst wellicht ook naar nederlands 
recht niet als opdracht te beschouwen (maar bijvoorbeeld als koopovereenkomst); 
het enige wat voor deze beoordeling dus relevant is, is of alle elementen van een 
overheidsopdracht voor werken materieel aanwezig zijn.

Van een overeenkomst in de zin van de europese aanbestedingswetgeving is 
sprake als het een meerzijdige rechtshandeling betreft tussen twee onderscheiden 
rechtspersonen. het hof heeft namelijk bepaald dat een eenzijdige rechtshande
ling, waarbij de overheid eenzijdig verplichtingen oplegt, niet is aan te merken 
als overeenkomst.124 aangenomen moet worden dat hetzelfde geldt als de over
heid eenzijdig rechten toekent, zoals het geval is bij vergunningverlening (nog 
los van de omstandigheid dat de vergunningverlener de vergunninghouder niet 
tot een bepaald handelen kan dwingen, maar slechts tot het nalaten van handelen 
in strijd met de vergunning).125 het vereiste van twee onderscheiden rechtsperso
nen volgt uit de jurisprudentie van het hof waarin het overwoog dat er enkel een 
overeenkomst kan zijn als deze is gesloten tussen een aanbestedende dienst en een 
“persoon die daar rechtens van onderscheiden is”.126 gelet hierop, zal een gron
duitgifteovereenkomst tussen een overheid en een marktpartij een overeenkomst 
vormen in de zin van de aanbestedingswetgeving. 

zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 54.
123 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 54, 56 en 63.
124 Zie HvJ EG 19 april 2007, zaak C-295/05 (Asemfo) en hvJ eg 18 december 2007, 

zaak c220/06 (Correos). Dit is ook de stelling van ag mazák in zijn conclusie 
van 4 oktober 2012, gevoegde zaken c197/11 en c203/11 (Libert), para. 8386. 
Zie voor een nationaal voorbeeld Hof Arnhem 2 juni 2009, LJN BJ5616 (Twello), 
waarin het hof overweegt dat ten aanzien van deze werkzaamheden in kwestie geen 
sprake zal zijn van een overeenkomst in de zin van een meerzijdige rechtshandeling 
als bedoeld in de definitie van een overheidsopdracht in de Aanbestedingsrichtlijn 
en het Bao, maar van een eenzijdige (gerichte) rechtshandeling. een bijzonder geval 
vormt de situatie waarin het sluiten van een overeenkomst in feite onnodig is omdat de 
opdrachtnemer activiteiten verricht op grond van zijn eigen, rechtstreeks aan de wet 
ontleende bevoegdheden. in dat geval is ook geen sprake van een overeenkomst als 
bedoeld in de aanbestedingswetgeving; zie hvJ eu 18 december 2007, zaak c532/03 
(Ierse Ambulancediensten).

125 Dit wordt ondersteund door hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 5657 
waarin het hof oordeelt dat tot de gewone uitoefening van regulerende bevoegdheden 
inzake stedenbouw met het oog op het algemeen belang (d.w.z. het verlenen van een 
bouwvergunning) niet behoort het ontvangen van een contractuele prestatie.

126 hvJ eg 18 november 1999, zaak c107/98 (Teckal), r.o. 4950.
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Voor de aanwezigheid van een overeenkomst is bovendien niet vereist dat de over
heid vrij is in haar keuze voor de wederpartij. Dat maakte het hof uit in het Scala
arrest waarin de gemeente milaan voor het sluiten van een verkavelingsovereen
komst voor het Teatro degli Arcimboldi op grond van de italiaanse wet gedwongen 
was deze overeenkomst te sluiten met de eigenaren van de te verkavelen terrei
nen.127 het hof voegde daar bovendien nog aan toe dat aan het contractuele ele
ment niet afdeed dat een dergelijke verkavelingsovereenkomst onder het publiek
recht viel en werd gesloten in het kader van de uitoefening van overheidsgezag.128 

5.6 overeenkomst onder bezwarende titel

in het kader van het vrije verkeer van diensten stond in het eegVerdrag uit 1957: 

“in de zin van dit Verdrag worden als diensten beschouwd de dienstverrichtin
gen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden (…).” 

ook in de latere versies van het Verdrag is deze bepaling opgenomen, zoals in 
het huidige Vweu.129 De beperking van de werkingssfeer tot diensten ‘tegen ver
goeding’ is ook terug te vinden in de Liberalisatierichtlijn werken uit 1971. Deze 
richtlijn is beperkt tot de gunning en uitvoering van werken “voor rekening van” 
de overheid.130 een gelijkluidende overweging werd opgenomen in de considerans 
van de daaropvolgende richtlijn werken en de huidige aanbestedingsrichtlijn. 

Deze beperking van het toepassingsgebied van de europese aanbestedingswetge
ving tot werken voor rekening van de overheid is nader uitgewerkt in de richtlijn 
Werken – overigens pas na het gewijzigde Commissievoorstel. In de definitie van 
overheidsopdrachten voor werken werd namelijk toegevoegd dat het moet gaan 
om overeenkomsten ‘onder bezwarende titel’.131 De relatie met ‘werken voor reke
ning van de overheid’ is wellicht niet evident in de nederlandse taalversie; andere 
taalversies sluiten daar duidelijker bij aan. Zo is in het Duits opgenomen dat het 
moet gaan om entgeltliche Verträge en in het engels om contracts for pecuniary 
interest. De aldus vereiste geldelijke waarde van de overeenkomst wordt als volgt 
toegelicht door advocaatgeneraal trstenjak:132

“met de voorwaarde van overeenkomst onder bezwarende titel wordt beoogd 
die opdrachten van de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen uit te 

127 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 71.
128 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 73.
129 Zie thans art. 57 VwEU. Zie verder over deze bepaling Craig & De Búrca 2011, p. 793 e.v.
130 art. 1 Liberalisatierichtlijn werken.
131 Deze zinsnede stond nog niet in het gewijzigde commissievoorstel en moet der

halve nadien in het kader van de besluitvorming door de raad zijn toegevoegd; zie 
gewijzigd commissievoorstel van 4 maart 1966, com(66) 59 def.

132 conclusie van de ag van 14 april 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), 
para. 130.
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 sluiten die geen deel uitmaken van het economische leven, zoals bijvoorbeeld 
charitatieve diensten.”

Zoals in de vorige paragraaf bleek, is de juridische kwalificatie van een overeen
komst naar het nationale recht van een lidstaat irrelevant om te beoordelen of 
de overeenkomst binnen de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijn valt. als 
gevolg daarvan is ook de uitleg van het element ‘onder bezwarende titel’ enkel een 
europeesrechtelijke aangelegenheid en is de betekenis daarvan naar nederlands 
recht niet relevant. Niettemin kan ter illustratie worden verwezen naar de definitie 
van een overeenkomst onder bezwarende titel die reeds in artikel 1350 van het 
Burgerlijk wetboek uit 1836 was terug te vinden, te weten:133

“eene overeenkomst onder eenen bezwarenden titel is zoodanig eene welke ie
der de partijen in de verpligting brengt om iets te geven, te doen, of niet te doen.”

het hof heeft in het Scalaarrest verduidelijkt dat met een ‘overeenkomst onder 
bezwarende titel’ wordt bedoeld “dat de betrokken overheidsinstantie een tegen
prestatie levert voor de uitvoering van de werken”.134 Later heeft het hof in het 
Auroux/Roannearrest, onder verwijzing naar deze overweging, de bedoeling van 
een ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ ook vanuit het perspectief van de aan
nemer geformuleerd, namelijk “dat de aannemer voor de uitvoering van de door 
de aanbestedende dienst bedoelde werken een tegenprestatie krijgt”.135 advocaat
generaal mengozzi drukte deze essentie van het begrip ‘overeenkomst onder be
zwarende titel’ als volgt uit:136

“aan dit begrip ligt dus het idee ten grondslag van een uitwisseling van pres
taties tussen de aanbestedende dienst, die een prijs betaalt (of, subsidiair, een 
gebruiksrecht verleent), en de opdrachtnemer, die de werkzaamheden of werken 

133 het volledige art. 1350 luidde: “eene overeenkomst wordt aangegaan om niet, of 
onder eenen bezwarenden titel. De overeenkomst om niet is de zoodanige waarbij de 
eene partij aan de andere, zonder eenige baat, een voordeel toekent. eene overeen
komst onder eenen bezwarenden titel is zoodanig eene welke ieder de partijen in de 
verpligting brengt om iets te geven, te doen, of niet te doen.” in asser/hartkamp & 
Sieburgh 6iii*, nr. 84 is de volgende omschrijving opgenomen: “een overeenkomst 
wordt aangegaan onder bezwarende titel of om niet, naargelang de prestatie van de 
een al dan niet rechtens verband houdt met een prestatie van de wederpartij, mits een 
dezer prestaties niet uitsluitend bestaat in de teruggave van het op grond van de over
eenkomst ontvangene.”

134 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 77. anders dan de rechtbank 
alkmaar meent, gaat het dus niet om een door de aanbestedende dienst bedongen 
tegenprestatie; zie rb. alkmaar 20 april 2011, LJN BQ2032 (EWF/Hoorn).

135 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 45, onder verwijzing 
naar hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 77. in dezelfde zin ook: rb. 
arnhem 13 juli 2011, LJN Br4826 (Lingewaard).

136 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 77. ag 
Jääskinen heeft zich hier later bij aangesloten; zie conclusie van de ag van 16 sep
tember 2010, zaak c306/08 (Commissie/Spanje), para. 86.



Hoofdstuk 5 

159

moet uitvoeren. De overheidsopdracht heeft dus een voor de hand liggend we
derzijds bindend karakter.”

op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de aanbestedende 
dienst een tegenprestatie moet leveren in ruil voor het uitvoeren van werken door 
de aannemer. Deze tegenprestatie van de aanbestedende dienst moet bovendien op 
geld waardeerbaar zijn.137 Kort gezegd komt het er dus op neer dat de aanbesteden
de dienst de aannemer moet betalen voor de uitvoering van de werken. om echter 
vast te kunnen stellen of bij een concrete gronduitgifte sprake is van een dergelijke 
op geld waardeerbare tegenprestatie van de overheid, moet een aantal aspecten 
daarvan nog nader worden onderzocht. gebleken is namelijk dat de uitleg van dit 
element tot veel discussie heeft geleid.138 om die reden is het van belang om de 
verschillende aspecten van dit element afzonderlijk te onderscheiden en nader te 
analyseren. Zo is het de vraag of ook een ander dan de aanbestedende dienst de 
tegenprestatie kan leveren (paragraaf 5.6.1), of relevant is hoe de tegenprestatie 
wordt gefinancierd (paragraaf 5.6.2), op welk moment de tegenprestatie moet wor
den geleverd (paragraaf 5.6.3) en welke vormen de tegenprestatie kan aannemen 
(paragraaf 5.6.4).

5.6.1 ‘Leverancier’ van de tegenprestatie aan de aannemer

het is van belang om te weten of het uitmaakt dat de aanbestedende dienst degene 
is die een tegenprestatie levert aan de aannemer, of dat voor een ‘overeenkomst 
onder bezwarende titel’ voldoende is dat een derde die tegenprestatie levert. in 
dat laatste geval zou er bijvoorbeeld bij gronduitgifte al een overeenkomst onder 
bezwarende titel zijn als de wederpartij van de overheid op de uitgegeven grond 
woningen bouwt en verkoopt aan derden, terwijl de overheid zelf geen tegenpres
tatie levert. De kopers van de woningen leveren dan namelijk een tegenprestatie 
voor het bouwen van de woningen door daarvoor een koopprijs te betalen. De 
relevantie van de ‘leverancier’ van de tegenprestatie heeft aldus grote gevolgen 
voor de praktijk. op dit punt bestaat evenwel veel onduidelijkheid.

137 Bevestigd in Vzr. rb. roermond 10 januari 2013, LJN BY8739 (WeePlay/Roerdalen), 
r.o. 5.2.2. Zie ook Europese Commissie, Handleiding Werken, 1997, p. 12: “De te
genprestatie van de door de aannemer geleverde prestaties moet derhalve bestaan in 
een prijs of in elk geval in geld kunnen worden gewaardeerd.” en tevens europese 
commissie, Groenboek over publiekprivate samenwerking en het gemeenschaps
recht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, com(2004) 327 
def., p. 6: “ook hoeft ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ niet altijd te betekenen 
dat de publieke partij rechtstreeks een prijs betaalt; de private partij kan ook een an
dersoortige economische tegenprestatie ontvangen.”

138 Zo wordt in het ICER Rapport Auroux de rechtspraak op dit punt meerduidig ge
noemd; zie interdepartementale commissie europees recht (icer), ICER Rapport 
Auroux, 2008, p. 14. Zie verder met name onderstaande behandeling van de ‘leveran
cier’ van de tegenprestatie en van de betaling in rechten met betrekking tot de uit te 
voeren werken.
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Zo lijkt het gerechtshof Den Haag in het Mortierepolderarrest relevant te ach
ten dat de uiteindelijke kopers van de woningen betalen voor de uitvoering van 
de openbare werken.139 in de literatuur werd op basis hiervan vervolgens gesteld 
dat onder het begrip ‘bezwarende titel’ mede inkomsten van derden kunnen wor
den begrepen.140 een andere aanleiding om dat te veronderstellen is mogelijk bo
venstaande wisseling in de benadering door het hof van het perspectief van de 
aanbestedende dienst (Scala) naar dat van de aannemer (Auroux/Roanne). Deze 
wisseling zou wellicht zo kunnen worden uitgelegd dat het irrelevant is wie de 
tegenprestatie levert, zolang de aannemer voor de uitvoering van de door de aan
bestedende dienst bedoelde werken een tegenprestatie krijgt.

Dit laatste was het standpunt van de commissie in de inbreukprocedure tegen 
nederland met betrekking tot de VineXlocatie Vathorst in amersfoort.141 Volgens 
de commissie had de gemeente amersfoort besloten een aantal werken in het ka
der van de projectontwikkeling te laten financieren en uitvoeren door marktpartijen 
die op de betreffende locatie grond in eigendom hadden. Deze marktpartijen zou
den later door de koper of huurder van het betreffende vastgoed worden vergoed. 
Dit bracht de commissie tot de volgende conclusie in de ingebrekestelling:142

“overeenkomstig de beginselen die het hof van Justitie van de europese ge
meenschappen [in Scala – Ph] heeft geformuleerd, verrichten de private markt
partijen dientengevolge geen prestatie om niet. er bestaat dus een bezwarende 
titel, gezien het feit dat de private marktpartijen worden vergoed, ook indien dit 
geschiedt door een derde.”

toch zijn er ook sterke aanwijzingen dat de tegenprestatie afkomstig moet zijn van 
de betreffende aanbestedende dienst en tegenprestaties van derden onvoldoende 
zijn. Zou namelijk de betreffende aanbestedende dienst geen tegenprestatie le
veren, maar een derde wel, dan verdwijnt het wederzijds bindende karakter van 
de overeenkomst (tussen de aanbestedende dienst en de aannemer) en daarmee 
de overeenkomst onder bezwarende titel zoals hierboven beschreven. immers, te
genover de prestatie van de aannemer staat dan geen tegenprestatie meer van de 
aanbestedende dienst.

ter onderbouwing hiervan wordt verwezen naar het arrest Commissie/Duitsland 
uit 2010 dat ging over een regeling voor Duitse bedrijfspensioenen, waarbij werk
nemers van gemeenten een deel van hun loon bij een assuradeur konden omzetten 

139 hof Den haag 31 januari 2001, LJN aB0451 (Mortierepolder).
140 Zie Bregman 2008a.
141 De ingebrekestelling dateert van 16 maart 2005, zaak 2003/5274. Zie hierover ook 

Boot & ubink 2005 en hoek 2009.
142 overigens was de nederlandse regering het niet eens met deze zienswijze; zie de 

brief van Nederlandse regering aan de Commissie van 19 juli 2005, kenmerk JIZ-
18723/05. De regering baseerde zich daarbij echter niet op de ‘leverancier’ van de 
tegenprestatie, maar zij voerde aan dat – anders dan in Scala – de gemeente niet zal 
beschikken over de werken en deze geen openbare bestemming hebben.
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in pensioenpremies.143 De Duitse overheid betoogde dat het slechts een economi
sche ruilbetrekking betrof tussen de assuradeur en de werknemer die voor omzet
ting van loon in pensioenpremies heeft geopteerd. De werkgever (lees: de ge
meente) zou zich volgens Duitsland ertoe beperken de premies die hij met het oog 
op die omzetting op het loon van de werknemer heeft ingehouden, voor rekening 
van de werknemer over te maken aan die assuradeur. advocaatgeneraal trstenjak 
ging hierin deels mee door vast te stellen dat niet de aanbestedende dienst, maar 
integendeel de desbetreffende werknemer in dienst van de gemeente de financi
ele prestatie ten behoeve van de assuradeur verricht en in ruil daarvoor rechten 
op pensioenuitkeringen van gelijke waarde verkrijgt.144 Volgens haar stond dit er 
echter niet aan in de weg dat de overeenkomsten onder bezwarende titel waren; zij 
concludeerde dan ook dat de prestatie die de werknemers in dienst van gemeenten 
in het kader van de omzetting in pensioenpremies hebben verricht, volstaat om 
de door de aanbestedende diensten met de desbetreffende assuradeurs gesloten 
raamovereenkomsten te kwalificeren als overeenkomsten onder bezwarende titel 
in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen.145 het was volgens haar derhalve “niet 
noodzakelijk dat de aanbestedende diensten uiteindelijk zelf opkomen voor de 
kosten van de prestatie onder bezwarende titel”. met andere woorden, ook derden 
konden volgens haar de tegenprestatie leveren.

het hof heeft zich vervolgens niet expliciet uitgelaten over de vraag of het vol
doende zou zijn als een ander dan de aanbestedende dienst de tegenprestatie zou 
leveren aan de assuradeur, maar benadrukte in zijn arrest juist dat de gemeentelijke 
werkgever aan de assuradeur premies betaalt die hij op het aan de belanghebben
den verschuldigde loon heeft ingehouden.146 na aldus te hebben overwogen dat de 
gemeentelijke werkgever de premies betaalde (ook al was dit van het loon waarop 
de werknemers recht hadden), voegde het hof daaraan toe dat de “omstandigheid 
dat de uiteindelijke begunstigden van de pensioenuitkeringen de werknemers zijn 
die voor die maatregel hebben geopteerd, (…) de bezwarende titel van een derge
lijke overeenkomst niet op losse schroeven [kan] zetten”. het hof zegt hiermee in 
feite dat het een overeenkomst onder bezwarende titel betrof omdat de gemeente 
de premies betaalde en aldus de tegenprestatie leverde aan de opdrachtnemer (de 
assuradeur). als het voor het hof niet had uitgemaakt wie de tegenprestatie lever
de (de gemeente of de werknemer), had het hof eenvoudig kunnen aansluiten bij 
de advocaatgeneraal. uit het feit dat het hof daar niet voor heeft gekozen, moet 
dan ook worden afgeleid dat het vereist is dat het de aanbestedende dienst is die de 
tegenprestatie levert en niet een derde.

143 hvJ eu 15 juli 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), r.o. 72 e.v.
144 conclusie van de ag van 14 april 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), 

para.128.
145 conclusie van de ag van 14 april 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), 

para.133.
146 hvJ eu 15 juli 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), r.o. 79.
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Bevestiging kan eveneens worden gevonden in de conclusie van advocaatgene
raal Jääskinen in de Commissie/Spanjezaak waarin het ging om Spaanse wetge
ving op basis waarvan een projectontwikkelaar werken kon uitvoeren op grond 
van derden en zich in ruil voor de door hem uitgevoerde werken kon laten ver
goeden door de betreffende grondeigenaren.147 mede omdat op die manier het de 
grondeigenaren zijn die betalen voor de uitgevoerde werken (en dus niet de over
heid), was naar zijn mening niet voldaan aan de voorwaarden van een overeen
komst onder bezwarende titel.

op grond van het bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat het de aanbe
stedende dienst is die de tegenprestatie aan de aannemer moet leveren en niet een 
derde. Voor zover het gerechtshof dat in Mortierepolder anders zag, moet dat dan 
ook onjuist worden geacht. 

Dit neemt overigens niet weg dat de aanbestedende dienst deze ‘betaling’ via een 
derde zou kunnen laten lopen, bijvoorbeeld een bank. met andere woorden, de 
aanbestedende dienst zou met een derde kunnen overeenkomen dat deze derde 
de aannemer rechtstreeks betaalt namens de aanbestedende dienst. een dergelijke 
route van de betaling doet niet af aan het karakter daarvan, te weten een op geld 
waardeerbare tegenprestatie van (uiteindelijk) de aanbestedende dienst. een an
dere uitleg zou bovendien ertoe leiden dat met behulp van een dergelijke route de 
aanbestedingsrichtlijn eenvoudig kan worden omzeild, hetgeen wordt verhinderd 
door de functionele benadering.

5.6.2 Financiering van de tegenprestatie

De overheid behoeft de aan de aannemer te leveren tegenprestatie niet noodza
kelijkerwijs uit openbare middelen te financieren. Dit volgt uit het Commissie/
Duitslandarrest uit 2004 dat ging over het onderhands sluiten van een overeen
komst voor het vervoer voor afvalstoffen tussen de stad München en een onder
neming.148 Dit vervoer was onderdeel van een opdracht voor afvalverwerking die 
de stad München had verkregen door een aanbestedingsprocedure te winnen die 
was georganiseerd door de abfallwirtschaftsgesellschaft Donauwald mbh. De 
stad München betaalde de onderneming voor het afvalvervoer uit de opbrengsten 
die de stad verkreeg uit deze meeromvattende opdracht voor afvalverwerking. 
Volgens Duitsland viel de opdracht voor het afvalvervoer niet binnen het kader 
van de activiteiten van algemeen belang van de stad München, maar binnen dat 
van een afzonderlijke, duidelijk daarvan onderscheiden, economische activiteit 
die aan mededinging onderworpen is, te weten de exploitatie van de thermische 
centrale München-Noord (in het kader van de door de stad München gewonnen 
opdracht). het hof verwierp dit argument en oordeelde dat het gebruik van open

147 conclusie van de ag van 16 september 2010, zaak c306/08 (Commissie/Spanje), 
para. 4243 en 90.

148 hvJ eg 18 november 2004, zaak c126/03 (Commissie/Duitsland).
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bare middelen van de stad München “geen voorwaarde is voor het al dan niet 
bestaan van een overheidsopdracht”.149 hoewel dit arrest betrekking had op over
heidsopdrachten voor diensten, moet worden aangenomen dat het evengoed van 
toepassing is op overheidsopdrachten voor werken, aangezien beide definities het 
gebruik van openbare middelen niet als voorwaarde noemen.

5.6.3 Moment van levering tegenprestatie

het is goed mogelijk dat het leveren van de tegenprestatie door de aanbestedende 
dienst in tijd niet gelijk opgaat met het leveren van de prestatie door de aannemer. 
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een aannemer in opdracht van een gemeente 
een nieuw gemeentehuis realiseert en eerst na oplevering de betaling daarvoor 
ontvangt; tot die tijd dient de aannemer het werk voor te financieren en dus in feite 
voor eigen rekening uit te voeren. Bij de bespreking van de ontwikkeling van het 
begrip overheidsopdrachten voor werken kwam reeds aan de orde dat dergelijke 
constructies expliciet vallen onder de definitie van een overheidsopdracht voor 
werken zoals gewijzigd door de wijzigingsrichtlijn werken.150 ook heeft het hof 
in het Scala-arrest geoordeeld dat een dergelijke voorfinanciering niet afdoet aan 
de kwalificatie als overheidsopdracht voor werken.151

het ligt voor de hand dat deze irrelevantie van het moment van betaling evenzeer 
geldt als het niet om een betaling in geld gaat maar om een anderszins op geld 
waardeerbare tegenprestatie. gelet hierop, is voor de aanwezigheid van het ele
ment ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ niet relevant of de aanbestedende 
dienst en de aannemer gelijk oversteken voor wat betreft de door hen te leveren 
tegenprestatie respectievelijk prestatie. met andere woorden, het moment van le
vering van de tegenprestatie door de aanbestedende dienst is irrelevant.

5.6.4 Vormen van tegenprestaties

De door de aanbestedende dienst te leveren tegenprestatie kan verschillende vor
men aannemen. Voor een goed begrip van het element ‘overeenkomst onder be
zwarende titel’ is het nuttig om een onderscheid te maken tussen i) rechtstreekse 
betaling in geld, ii) indirecte betaling in geld, iii) rechtstreekse betaling in natura 
en iv) indirecte betaling in natura. Deze verschillende vormen van tegenprestaties 
worden in het navolgende besproken.

149 hvJ eg 18 november 2004, zaak c126/03 (Commissie/Duitsland), r.o. 20.
150 Zie paragraaf 5.1.2.2 hierboven.
151 Zie HvJ EG 12 juli 2001, zaak C-399/98 (Scala), r.o. 95: “Bovendien ontneemt noch 

de omstandigheid dat de infrastructurele voorzieningen door de vergunninghouder 
voor eigen rekening worden aangelegd, voordat hij ze overdraagt aan de gemeente, 
deze laatste niet de hoedanigheid van aanbestedende dienst met betrekking tot de 
aanleg van die voorziening.”
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Daarnaast geldt dat als de tegenprestatie eruit bestaat dat de aanbestedende dienst 
a) aan de aannemer het recht verleent de uitgevoerde werken gedurende een be
paalde periode te exploiteren én b) de aanbestedende dienst daarbij het op hem 
rustende exploitatierisico voor ten minste een aanzienlijk deel overdraagt op de 
aannemer, geen sprake is van een overheidsopdracht maar van een concessieover
eenkomst voor werken. anders dan bij een overheidsopdracht kan de aannemer in 
dat geval niet van tevoren de waarde van de tegenprestatie van de aanbestedende 
dienst vaststellen. in paragraaf 6.9.1 wordt hier nader op ingegaan en wordt voor
gesteld dit onderscheid te verduidelijken in de aanbestedingswetgeving.

5.6.4.1 Rechtstreekse betaling in geld

De meest voor de hand liggende vorm is een rechtstreekse betaling in geld van de 
aanbestedende dienst aan de aannemer, oftewel een aanneemsom. in dat geval is 
duidelijk dat sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie van de aanbe
stedende dienst. 

Deze betaling zou ook de vorm kunnen aannemen van een subsidie. Zoals hierbo
ven aangegeven, is de kwalificatie naar nationaal recht niet relevant.152 anders dan 
soms wordt gesuggereerd,153 is de nationaalrechtelijke definitie van een subsidie 
uit de Awb derhalve niet van invloed op het al dan niet (eveneens) kwalificeren 
– naar europees recht – als overheidsopdracht voor werken.154 Dit betekent dat als 
een subsidie een op geld waardeerbare tegenprestatie vormt voor het uitvoeren van 
werken, dit een overeenkomst onder bezwarende titel oplevert (mits uiteraard ten 
minste de facto sprake is van een schriftelijke overeenkomst). niet relevant is of 
de verstrekte tegenprestatie (ten minste) kostendekkend is.155 immers, ook bij een 
aanneemsom die lager dan marktconform is, zal onverminderd sprake zijn van een 
op geld waardeerbare tegenprestatie. het ligt niet voor de hand dat zulks – naar 
europees recht – anders zou zijn als de betaling niet in de vorm van een overeen
gekomen aanneemsom geschiedt maar in de vorm van een subsidie.156

5.6.4.2 Indirecte betaling in geld

een aanbestedende dienst kan een aannemer ook indirect betalen voor diens pres
tatie. met indirect wordt bedoeld dat de aanbestedende dienst niet iets geeft aan de 
aannemer, maar (deels) afziet van een aanspraak die hij op de aannemer heeft. De 

152 Zie paragraaf 5.5.
153 Zie met name PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht, Subsidie of overheidsopdracht, 

Visie 8, juli 2010.
154 art. 4:21 awb. 
155 Vgl. hvJ eu 19 december 2012, zaak c159/11 (Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce), r.o. 29. het hof oordeelt daarin dat als de betaling van de aan
bestedende dienst enkel kostendekkend is (en dus geen sprake is van winst), dat niet 
afdoet aan de aanwezigheid van het element ‘onder bezwarende titel’.

156 Zie verder over de begrippen subsidie en opdracht: Ten Kate & Van den Ende 2006; 
Drahmann 2011b.
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aanbestedende dienst lijdt dan economisch nadeel.157 Zo kunnen de aanbestedende 
dienst en de aannemer afspreken dat een bedrag dat de aannemer aan de aanbe
stedende dienst moet betalen, wordt verlaagd in ruil voor het uitvoeren van de 
werken. Dit kan bijvoorbeeld door de aannemer vrij te stellen van een verplichting 
om een bijdrage aan de aanbestedende dienst te betalen als hij besluit bepaalde 
werken voor de aanbestedende dienst uit te voeren, zoals in Scala het geval was.158 

Bij gronduitgifte vindt een indirecte betaling plaats als de aanbestedende dienst 
de door de aannemer te betalen grondprijs verlaagt, mits de aannemer bereid is 
bepaalde werken uit te voeren. Daarvoor maakt het niet uit of het gaat om een 
koopprijs, erfpachtcanon, huurprijs, etc. een voorbeeld van een dergelijke verla
ging is terug te vinden in de zaken Mortierepolder en Cete/Aalsmeer die in 2001 
respectievelijk 2002 voor de nederlandse rechter kwamen en waarin sprake was 
van een overheidsopdracht voor werken.159 in die gevallen verkocht een gemeente 
grond aan een projectontwikkelaar voor de realisatie van woningen. in aanvulling 
daarop werd afgesproken dat de projectontwikkelaar op een deel van die grond 
openbare werken zou aanleggen (zoals infrastructuur). Dit deel van de grond dien
de de projectontwikkelaar na realisatie van de openbare werken om niet over te 
dragen aan de gemeente. Zonder deze uitvoering van de openbare werken, zou 
de gemeente alleen de grond bestemd voor de woningen hebben verkocht aan de 
projectontwikkelaar. De grondprijs zou in dat geval zijn verhoogd met de kosten 
die de gemeente moest maken om op de overige grond de openbare werken te 
laten uitvoeren door een derde, zo blijkt uit beide uitspraken. hieruit volgt dat 
in de gekozen constructie de grondprijs in feite was verlaagd in ruil voor het uit
voeren van de openbare werken door de projectontwikkelaar. het gerechtshof in 
Mortierepolder noemt deze verlaging weliswaar niet expliciet, maar dat volgt im
pliciet uit de door het hof gemaakte vergelijking van beide situaties. in het latere 
Cete/Aalsmeer overweegt de voorzieningenrechter wel expliciet dat de tegenpres
tatie van de gemeente bestaat in het op voorhand verrekenen van de kosten van 
de aanleg van de openbare werken met de anders aan de projectontwikkelaar in 
rekening gebrachte meerprijs voor de grond. in beide gevallen nam de rechter dan 
ook aan dat sprake was van een overeenkomst onder bezwarende titel.

157 Zie ook de conclusie van A-G Jääskinen van 16 september 2010, zaak C-306/08 
(Commissie/Spanje), para. 89: “Er is sprake van indirecte financiering wanneer de 
aanbestedende dienst economische schade lijdt ten gevolge van de methode van finan
ciering van de werken of diensten.”

158 Zie HvJ EG 12 juli 2001, zaak C-399/98 (Scala), r.o. 8485.
159 hof Den haag 31 januari 2001, LJN aB0451 (Mortierepolder) en Vzr. rb. amsterdam 

17 oktober 2002, Br 2003/442 (Cete/Aalsmeer). Zie hierover verder Gerretsen, 
hamming & Van de meent 2001, die menen dat zonder verdiscontering in de koop
prijs die het consortium aan de gemeente betaalde, geen sprake kan zijn van een be
zwarende titel. Zo ook Straatman & Hebly 2005. Anders: Van Schaay 2004 en – na 
Auroux/Roanne – heemskerk & Peeters 2007.
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een ander voorbeeld van een indirecte betaling in geld bij gronduitgifte is te vin
den in de zaak Noordwijk.160 het ging daarbij om de verkoop van grond door de ge
meente aan een woningcorporatie voor de realisatie van een gezondheidscentrum 
en sociale woningen. Volgens de voorzieningenrechter was de gemeente bereid 
om genoegen te nemen met een lagere dan de maximale opbrengst, in ruil voor 
de uitvoering van de door de gemeente gewenste werken. Deze overweging moet 
vermoedelijk worden gezien het in het licht van de stelling van de eiseres dat de 
grondprijs die de gemeente ontving minder dan marktconform was.161 Daarnaast 
lijkt nog van belang te zijn geweest dat de gemeente een ontwikkelingscompetitie 
had georganiseerd en haar wederpartij had gekozen aan de hand van een aantal 
criteria, waarbij de hoogte van de te ontvangen grondprijs niet doorslaggevend 
was. Volgens de voorzieningenrechter liet de gemeente namelijk “de plankwaliteit 
zwaarder (…) wegen dan het financiële aspect”.162 Dit lijkt erop te wijzen dat een 
andere gegadigde weliswaar een hogere grondprijs had geboden, maar vanwege 
de aangeboden plankwaliteit toch niet had gewonnen.163 Door dan niet te kiezen 
voor de hoogste grondprijs, betaalde de gemeente indirect voor de uitvoering van 
de werken door de uiteindelijke winnaar. Volledigheidshalve moet worden bena
drukt dat bij een wel ten minste marktconforme grondprijs en bij het ontbreken 
van concrete aanwijzingen dat een hogere grondprijs mogelijk was, niet valt in te 
zien dat sprake zou zijn geweest van een op geld waardeerbare tegenprestatie van 
de gemeente. onder die omstandigheden zou het oordeel van de voorzieningen
rechter onbegrijpelijk zijn.

5.6.4.3 Rechtstreekse betaling in natura

De volgende vorm waarin een op geld waardeerbare tegenprestatie van de aan
bestedende dienst kan voorkomen betreft de rechtstreekse betaling in natura. het 
gaat daarbij om gevallen waarin de aanbestedende dienst iets aan de aannemer 
geeft dat geen geld is, maar wel op geld waardeerbaar is. ook in die gevallen is 
sprake van een op geld waardeerbare tegenprestatie van de aanbestedende dienst 
en derhalve van een ‘overeenkomst onder bezwarende titel’.164 Daarbij is een na

160 Vzr. rb. Den haag 24 september 2008, LJN Bf4232 (Noordwijk). 
161 Vzr. rb. Den haag 24 september 2008, LJN Bf4232 (Noordwijk), r.o. 2.2. De markt

conformiteit speelde een rol in het kader van de subsidiaire vordering, die – vanwege 
toewijzing van de primaire vordering – inhoudelijk niet in het vonnis is behandeld.

162 Vzr. rb. Den haag 24 september 2008, LJN Bf4232 (Noordwijk), r.o. 3.7.
163 uit het vonnis valt niet op te maken of daarvan inderdaad sprake was. hetzelfde geldt 

voor het arrest in hoger beroep; zie hof Den haag 26 oktober 2010, LJN Bo2080 
(Noordwijk).

164 Zie bijvoorbeeld A-G Kokott in haar conclusie van 15 juni 2006, zaak C-220/05 
(Auroux/Roanne), para. 57, waar zij stelt dat “het begrip onder bezwarende titel ruim 
[moet] worden uitgelegd. Het heeft niet alleen betrekking op financiële tegenpresta
ties, doch eveneens op iedere soort van verbintenis waarin de aanbestedende dienst 
in ruil voor de opdracht tot uitvoering van werken treedt, bijvoorbeeld de toezegging 
van reële bijdragen aan de financiering van het project of ter dekking van eventuele 
verliezen bij de uitvoering daarvan.” Zie ook A-G Mengozzi in zijn conclusie van 
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der onderscheid te maken tussen betaling met a) (on)roerende zaken en b) rechten 
met betrekking tot de uit te voeren werken en c) overige rechten.

(On)roerende zaken
Zo kan de aanbestedende dienst, in ruil voor het uitvoeren van werken, de aan
nemer een (on)roerende zaak in eigendom overdragen, zoals een elders gelegen 
perceel grond.165 in plaats van een geldbedrag, ontvangt de aannemer dan grond.
aan het karakter van een dergelijke betaling wordt niet afgedaan als de prestatie 
van de aannemer behalve uit het uitvoeren van de werken ook bestaat uit een 
betaling van een prijs voor de te ontvangen (on)roerende zaak. Zo kan het in het 
voorbeeld van de betaling met een elders gelegen perceel grond zo zijn, dat de 
aannemer daarvoor een prijs moet betalen. Voor zover die prijs minder bedraagt 
dan de marktconforme prijs voor die grond, moet worden aangenomen dat de aan
nemer nog steeds een rechtstreekse betaling in natura ontvangt (ter hoogte van het 
surplus). indien de te betalen prijs gelijk is aan de marktconforme prijs, is van een 
betaling in natura voor de werken echter geen sprake meer. tegenover de waarde 
van de grond staat dan de marktconforme prijs, zodat er geen surplus bestaat dat 
als betaling in natura voor de werken kan worden aangemerkt. De grondverkoop 
vormt dan (slechts) een reguliere grondtransactie en geen tegenprestatie voor de 
door de aannemer uit te voeren werken. hetzelfde geldt uiteraard als de aannemer 
een hogere grondprijs dient te betalen.

Rechten met betrekking tot de uit te voeren werken
in plaats van het eigendomsrecht op een (on)roerende zaak, kan de aanbestedende 
dienst als tegenprestatie ook rechten met betrekking tot de uit te voeren werken 
overdragen aan de aannemer. Zo kan de aanbestedende dienst in ruil voor de uit
voering van de werken aan de aannemer het recht verlenen die werken gedurende 
bepaalde tijd te exploiteren. een bekend voorbeeld daarvan is de aanleg en exploi
tatie van een tolweg; de aannemer kan door het heffen van tolgelden zijn kosten 
voor de aanleg terugverdienen. onder dergelijke omstandigheden zal doorgaans 
overigens sprake zijn van een concessieovereenkomst voor werken in plaats van 
een overheidsopdracht voor werken. Dit zal verder aan de orde komen in hoofd

17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 31. hij stelt daarin dat de tegen
prestatie niet noodzakelijkerwijs uit geld moet bestaan “maar alleszins economisch 
begrootbaar moet zijn”.

165 Zie de Handleiding Werken van de Commissie uit 1997. Een voorbeeld van een beta
ling met grond is te vinden in de conclusie van de ag van 16 september 2010, zaak 
c306/08 (Commissie/Spanje). op grond van Spaanse wetgeving kon een projectont
wikkelaar worden betaald in de vorm van geld of in de vorm van een perceel grond, 
zij het dat niet de aanbestedende dienst betaalde, maar de betrokken grondeigena
ren. Zie over deze wetgeving en meer in het algemeen over gebiedsontwikkeling in 
Spanje verder het rapport Anders maar niet beter. Evaluatie van gebiedsconcessies 
in vijf Europese landen, 26 augustus 2008, <http://www.habiforum.nl/upload/docu
ments/31371_Deloitte%20%20evaluatie%20vijf%20gebiedsconcessies%20in%20
vijf%20europese%20landen.pdf> (laatst bezocht op 12 december 2012).

http://www.habiforum.nl/upload/docu�ments/31371_Deloitte%20-%20evaluatie%20vijf%20gebiedsconcessies%20in%20vijf%20Europese%20landen.pdf
http://www.habiforum.nl/upload/docu�ments/31371_Deloitte%20-%20evaluatie%20vijf%20gebiedsconcessies%20in%20vijf%20Europese%20landen.pdf
http://www.habiforum.nl/upload/docu�ments/31371_Deloitte%20-%20evaluatie%20vijf%20gebiedsconcessies%20in%20vijf%20Europese%20landen.pdf
http://www.habiforum.nl/upload/docu�ments/31371_Deloitte%20-%20evaluatie%20vijf%20gebiedsconcessies%20in%20vijf%20Europese%20landen.pdf


OverheidsOpdrachten vOOr werken

168

stuk 6, waar ook zal blijken dat het element ‘overeenkomst onder bezwarende 
titel’ in beide gevallen is vereist.

een ander voorbeeld van een betaling in rechten met betrekking tot de werken 
betreft de overdracht van het recht aan de aannemer om (een deel van) de werken 
aan derden over te dragen en daaruit inkomsten te verkrijgen. het moet dan wel 
gaan om een recht waarover de aannemer niet al beschikt, bijvoorbeeld omdat hij 
de eigendom heeft over de werken; een aanbestedende dienst kan immers geen 
recht aan de aannemer verlenen dat de aannemer reeds bezit.166 

een dergelijke rechtstreekse betaling in natura deed zich kennelijk voor in de zaak 
Auroux/Roanne.167 De tegenprestatie van de gemeente roanne in ruil voor de uit
voering van de werken door de aannemer, SeDL, bestond in de visie van het hof 
onder meer uit het recht van SeDL om van derden inkomsten te verkrijgen als 
tegenprestatie voor de overdracht van de gerealiseerde bouwwerken.168 uit het 
arrest valt onvoldoende duidelijk af te leiden wat de exacte afspraken tussen de 
gemeente en SeDL waren, zodat niet goed mogelijk is te duiden waaruit dit recht 
van SeDL precies bestond. Vermoedelijk heeft dat ook eraan bijgedragen dat deze 
overweging van het hof in de literatuur veel stof heeft doen opwaaien en nog 
steeds voor onduidelijkheid zorgt.169 De meest aannemelijke verklaring voor deze 
argumentatie van het hof is dat het kennelijk als uitgangspunt heeft genomen dat 
de gemeente (en niet SeDL) de inkomsten zou verkrijgen uit de verkoop van de 
werken aan derden. in afwijking van dat uitgangspunt zou de gemeente dan het 
recht aan SeDL hebben verleend om toch zelf deze inkomsten te verkrijgen. als 
SeDL dat recht immers sowieso al had, kon de gemeente dat niet (nogmaals) aan 
haar overdragen. het arrest noch de conclusie bieden echter voldoende feitelijke 
informatie om deze verklaring te kunnen toetsen.170 het hof had er dan ook goed 
aan gedaan om deze stelling te motiveren. Dit neemt niet weg dat op basis van de 
beschikbare informatie moet worden aangenomen dat bovenstaande interpretatie 
de juiste is.

166 Vergelijk hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller).
167 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne).
168 De letterlijke tekst luidt: “tot slot mag SeDL krachtens de overeenkomst als tegen

prestatie voor de overdracht van de verwezenlijkte bouwwerken van derden inkom
sten verkrijgen.”

169 Voor dit arrest leek men hier geen rekening mee te houden en werden inkomsten van 
derden als niet relevant beschouwd voor de vraag of sprake is van een overeenkomst 
onder bezwarende titel. Zie bijvoorbeeld Straatman & Hebly 2005; Bregman 2007a. 
Volgens Luteijn betrof deze overweging van het hof zelfs een ‘slip of the pen’; zie 
Luteijn 2007. Zie hierover ook Europa Decentraal, Factsheet PPS. Aandachtspunten 
aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling, oktober 2007.

170 het hof noemt – zonder nadere toelichting – enkel dat SeDL ieder eventueel over
schot op de eindbalans aan de gemeente diende te voldoen. De ag noemt deze af
spraak in het geheel niet.
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Vergelijkbaar met de overdracht van bovenstaande rechten als tegenprestatie zijn 
bijvoorbeeld de overdracht van het recht om reclameuitingen te mogen aanbren
gen op het gerealiseerde werk of om inkomsten te verwerven door vrijgekomen 
materialen te verwerken.171 in al die gevallen verleent de aanbestedende dienst aan 
de aannemer een op geld waardeerbare tegenprestatie in ruil voor de uitvoering 
van werken.

Veel minder duidelijk is of de op geld waardeerbare tegenprestatie ook kan bestaan 
uit het verlenen van een vergunning door de aanbestedende dienst. De gedachte 
zou dan zijn dat een aannemer en een aanbestedende dienst een overeenkomst 
sluiten op grond waarvan de aannemer verplicht is bepaalde werken uit te voeren 
en de aanbestedende dienst in ruil daarvoor toezegt de daarvoor benodigde (of een 
andere gewenste) vergunning te verlenen.172 Vergunningen stellen de aannemer 
immers in staat om geld te verdienen door bepaalde activiteiten te ontplooien die 
zonder vergunning niet zouden zijn toegestaan. gelet hierop, is een door de aan
nemer gewenste vergunning op geld waardeerbaar en zou de verlening daarvan 
een op geld waardeerbare tegenprestatie kunnen vormen. De vraag of vergunning
verlening daadwerkelijk voldoende is om een overeenkomst onder bezwarende 
titel op te leveren, ligt nu bij het hof voor in het kader van de inbreukprocedure 
Doornakkers en speelde ook in de inmiddels afgesloten inbreukprocedure het 
nieuwe Landgoed.173 Kort gezegd, stelde de commissie zich in beide zaken op 
het standpunt dat de tegenprestatie van de aanbestedende dienst (mede) bestond 
uit het verlenen van een bouwvergunning.

aangenomen moet echter worden dat in nederland vergunningverlening geen 
overeenkomst onder bezwarende titel kan opleveren. reden hiervoor is dat naar 
nederlands recht vergunningen een eigen publiekrechtelijk kader kennen waarin 
ook is bepaald onder welke omstandigheden een vergunning moet worden ver
leend. De discretionaire bevoegdheid van de vergunningverlener is daarmee 
doorgaans afwezig of slechts zeer beperkt.174 met andere woorden, de overheid 

171 Zie D’Hooghe 2009, rnr. 245.
172 Zie ook Paradissis 2003. Paradissis behandelt daarin de Engelse ‘planning agree

ments’ die in dit opzicht lijken op een vrijstelling op het geldende bestemmingsplan. 
arrowsmith sluit zich hierbij aan; zie arrowsmith 2005, p. 298 en 417. niettemin 
meent arrowsmith dat de aanbestedingsrichtlijnen onvoldoende op een dergelijke 
situatie zijn toegesneden en dat specifieke Europese regelgeving nodig is, als zou 
blijken dat in dergelijke gevallen discriminatie een serieus probleem vormt.

173 Zie over beide inbreukprocedures verder met name paragraaf 6.9.2.
174 Zie bijvoorbeeld voor de omgevingsvergunning art. 2.10 en 2.11 Wabo, die limitatie

ve weigeringsgronden bevatten ingeval de beoogde werken binnen het bestemmings
plan passen. Dit werd ook aangevoerd door de nederlandse regering in haar reactie 
van 22 januari 2010 op de stellingen van de commissie in de inbreukprocedure met 
betrekking tot het project ‘het nieuwe Landgoed’ te ede. indien de aannemer werken 
wil uitvoeren in afwijking van het bestemmingsplan, dan moet de gemeente in het ka
der van de omgevingsvergunningverlening beoordelen of de afwijking is toegestaan 
met het oog op een ‘goede ruimtelijke ordening’; zie art. 2.12 wabo.
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heeft nauwelijks ruimte om over de verlening van vergunningen contractuele af
spraken te maken. Zelfs als die ruimte wel bestaat, zal het gebruikmaken van de 
bevoegdheid tot vergunningverlening niet afhankelijk mogen worden gesteld van 
het uitvoeren van bepaalde werken door de aannemer/vergunninghouder, ervan 
uitgaande dat die bevoegdheid niet voor dat doel is verleend. Door het uitvoeren 
van de werken langs contractuele weg dan niettemin als voorwaarde voor de ver
gunningverlening te stellen, zou de betreffende overheid het verbod van détour
nement de pouvoir schenden, hetgeen tot nietigheid van die voorwaarde leidt.175 
gelet hierop, is de verlening van een vergunning, zoals een omgevingsvergun
ning176 of watervergunning,177 niet afhankelijk van het uitvoeren van werken door 
de aannemer, zodat het vereiste ‘voor wat hoort wat’ karakter van de prestatie 
en tegenprestatie ontbreekt. De verlening van een vergunning vormt dan immers 
geen ‘beloning’ voor de uit te voeren werken, zoals een aanneemsom dat bijvoor
beeld wel is. Zo kan de houder van een omgevingsvergunning alsnog besluiten 
niet tot uitvoering van de werken over te gaan waarvoor de omgevingsvergunning 
is verkregen, zonder dat hij daarmee de vergunningverlening als zodanig aantast 
of onrechtmatig handelt. Dit neemt overigens niet weg dat de vergunningverlener 
de ‘ongebruikte’ omgevingsvergunning na ommekomst van de in de wet bepaalde 
termijn weer kan intrekken.178

Bovendien is aannemelijk dat vergunningverlening in geen enkel geval kan leiden 
tot een overeenkomst onder bezwarende titel, omdat het verlenen van een vergun
ning de overheid niets kost, direct noch indirect. in dat geval lijkt geen sprake te 
zijn van de in de aanbestedingswetgeving bedoelde uitvoering van werken “voor 
rekening van” de overheid.179 in lijn daarmee meent advocaatgeneraal Jääskinen 
dat voor een overeenkomst onder bezwarende titel essentieel is dat de aanbeste
dende dienst economisch nadeel leidt; hij formuleerde dat als volgt in zijn conclu
sie bij Commissie/Spanje:180

“mijns inziens is voor een overeenkomst onder bezwarende titel vereist dat de 
aanbestedende dienst de economische nadelen draagt, ofwel positief in de vorm 

175 Zie over deze grenzen aan het sluiten van een dergelijke bevoegdhedenovereenkomst 
met name hr 3 april 1998, NJ 1998, 588 en rb. Den Bosch 29 oktober 2008, nJf 
2009, 77. Zie verder P.J. Huisman, Debevoegdhedenovereenkomst:deovereenkomst
over het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid (diss. Vu), Den haag: Boom 
juridische uitgevers 2012.

176 Deze is vereist om te mogen starten met de bouw en kan bovendien fungeren als ont
heffing op het vigerende bestemmingsplan; zie art. 3.6 lid 1 sub c Wro.

177 Zie paragrafen 1 en 2 van hoofdstuk 6 van de Waterwet.
178 art. 2.33 wabo.
179 Vgl. nijhof die erop wijst dat naar nederlands recht slechts sprake kans zijn van een 

‘overeenkomst onder bezwarende titel’ als de overeenkomst voor beide partijen een 
vermogensvoordeel oplevert; zie nijhoff 2000, p. 27.

180 conclusie van de ag van 16 september 2010, zaak c306/08 (Commissie/Spanje), 
para. 8689.
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van een betalingsverplichting jegens de ondernemer, ofwel negatief als een ver
lies van inkomsten of op een andere wijze verschuldigde middelen.” 

als de aanbestedende dienst aan de aannemer het recht overdraagt om inkomsten 
van derden te verkrijgen uit de verkoop van een deel van de werken, uit reclame
inkomsten, of uit de verwerking van vrijgekomen materialen, vormt dat in feite een 
verlies van inkomsten voor de aanbestedende dienst. had de aanbestedende dienst 
dat recht namelijk niet overgedragen, dan had hij zelf die inkomsten van derden 
kunnen verkrijgen. Bij vergunningverlening is dat echter niet het geval, omdat de 
aanbestedende dienst niet zelf inkomsten kan verkrijgen als het de vergunning niet 
verleent en derhalve dus geen inkomsten verliest door de vergunningverlening.

het hof heeft zich evenwel nog niet uitgelaten over de vraag of een overeenkomst 
onder bezwarende titel vereist dat de aanbestedende dienst betaalt of inkomsten 
verliest. niettemin sluit dat het beste aan bij ‘normale’ opdrachtverstrekking, 
waarbij de aanbestedende dienst de aannemer een aanneemsom betaalt voor het 
uitvoeren van werken. als niet langer zou zijn vereist dat de tegenprestatie de 
aanbestedende dienst wat kost, wordt deze eigenschap van opdrachtverstrekking 
losgelaten. Zeker ook gelet op de overweging in de aanbestedingswetgeving dat 
een opdracht voor rekening van de aanbestedende dienst moet zijn, kan een der
gelijke koerswijziging niet gerechtvaardigd worden geacht. Dit betekent dat de 
tegenprestatie niet alleen voor de aannemer op geld waardeerbaar moet zijn, maar 
ook voor de aanbestedende dienst. het valt dan ook te verwachten dat het hof in 
de zaak Doornakkers de commissie op dit punt ongelijk zal geven.

Overige op geld waardeerbare tegenprestaties
Bovenstaande voorbeelden vormen geen uitputtende lijst met mogelijke op geld 
waardeerbare tegenprestaties. afhankelijk van de omstandigheden van het geval is 
het mogelijk dat de aanbestedende dienst als tegenprestatie een andersoortig recht 
verleent dan de hierboven genoemde voorbeelden. De aard van dat recht is daarbij 
verder niet relevant, zolang dit maar wordt verleend als tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken en als zodanig voor beide partijen op geld waardeerbaar is. een 
voorbeeld daarvan is de situatie waarin de aanbestedende dienst de aannemer het 
recht verleent om de uitrusting die de aanbestedende dienst voor de uitvoering 
van een opdracht ter beschikking stelt, ook voor andere werkzaamheden buiten de 
context van die opdracht te mogen gebruiken.181

Daarnaast is denkbaar dat de aanbestedende dienst in ruil voor de uitvoering van 
de werken door de aannemer bereid is bepaalde risico’s van die aannemer over 
te nemen. het gaat dan om risico’s die zonder (andersluidende) afspraken daar
omtrent bij de aannemer zouden liggen en bovendien voor beide partijen op geld 
waardeerbaar zijn. een voorbeeld daarvan is als de aanbestedende dienst het risico 
overneemt dat de door de aannemer te realiseren woningen niet binnen een bepaal
de termijn aan derden worden verkocht, door overeen te komen dat de aanbeste

181 Zie D’Hooghe 2009, rnr. 245.
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dende dienst na afloop van die termijn de onverkochte woningen van de aannemer 
zal kopen.182 hetzelfde geldt vermoedelijk als de overheid en de aannemer bij een 
gronduitgifte ten behoeve van woningbouw overeenkomen dat de grondprijs na de 
verkoop van de woningen aan derden kan worden verlaagd, als blijkt dat de hui
zenprijzen in de tussentijd nog verder zijn gedaald en de aannemer dus lagere op
brengsten heeft kunnen genereren dan verwacht. Daarentegen lijkt onvoldoende te 
zijn als partijen enkel overeenkomen dat als op enig moment nog niet een bepaald 
percentage woningen is voorverkocht, de gronduitgifte ongedaan wordt gemaakt. 
het economisch nadeel voor de aanbestedende dienst is dan immers niet evident, 
omdat hij de grond alsnog aan een ander kan verkopen. met andere woorden, de 
aanbestedende dienst is dan slechts terug bij af.

5.6.4.4 Indirecte betaling in natura

een betaling in natura zou niet alleen rechtstreeks, maar ook indirect kunnen wor
den voldaan. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als de aannemer verplicht was de 
aanbestedende dienst een bepaald goed te leveren en de aanbestedende dienst hem 
vrijstelt van deze verplichting als hij bepaalde werken zal uitvoeren. Voor zover 
bekend, is een dergelijke constructie (nog) niet voor de europese of nederlandse 
rechter gekomen. niettemin moet een dergelijke indirecte betaling in natura ook 
geacht worden een overeenkomst onder bezwarende titel op te leveren.

5.6.5 Tussenconclusie overeenkomst onder bezwarende titel

uit het bovenstaande volgt dat het element ‘overeenkomst onder bezwarende ti
tel’ inhoudt dat de aanbestedende dienst een tegenprestatie moet leveren in ruil 
voor het uitvoeren van werken door de aannemer. Deze tegenprestatie moet voor 
beide partijen een economische waarde vertegenwoordigen. niet relevant is of de 
aanbestedende dienst voor de tegenprestatie openbare middelen moet aanwenden. 
hetzelfde geldt voor de timing van de tegenprestatie: deze kan voorafgaan aan 
de prestatie van de aannemer, daarmee gelijktijdig zijn, of pas volgen na afloop 
daarvan.

Binnen deze kaders passen veel verschillende soorten tegenprestaties. het element 
‘overeenkomst onder bezwarende titel’ moet dus ruim worden uitgelegd.183 niet 
alleen valt rechtstreekse betaling in geld hieronder, maar ook indirecte betaling 
in geld, alsmede rechtstreekse en indirecte betaling in natura. een bezwarende 

182 Zie de zaak Auroux/Roanne. De gemeente roanne zou bij beëindiging van het pro
ject de onverkochte gronden en bouwwerken overnemen, evenals de tot dat moment 
door SeDL aangegane schulden. Dit leidt volgens ag Kokott tot een overeenkomst 
onder bezwarende titel; zie haar conclusie van 15 juni 2006, zaak c220/05 (Auroux/
Roanne), para. 58. het hof gaat evenwel niet op dit punt in. anders: heemskerk & 
Peeters 2007; zij lezen dat wel in het arrest.

183 Zo ook A-G Kokott in haar conclusie van 15 juni 2006, zaak C-220/05 (Auroux/
Roanne), para. 57.
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titel ontbreekt daarentegen als geen separate tegenprestatie kan worden geïden
tificeerd, bijvoorbeeld omdat – ook los van de uit te voeren werken – sprake is 
van een marktconforme gronduitgifte. ook kan vergunningverlening geen over
eenkomst onder bezwarende titel opleveren. Daarentegen leidt een lagere dan 
marktconforme opbrengst in beginsel tot een op geld waardeerbare tegenprestatie. 
hetzelfde geldt als de opbrengst weliswaar marktconform is, maar de overheid 
kiest voor een wederpartij waarvan bekend is dat die een lagere grondprijs, canon 
of huur biedt dan een andere potentiële wederpartij.

als overigens een aanbestedende dienst en een aannemer een overeenkomst slui
ten op grond waarvan de aannemer werken zal uitvoeren die in eigendom van de 
aanbestedende dienst zullen komen, is het praktisch gezien onwaarschijnlijk dat 
daartegenover geen op geld waardeerbare tegenprestatie van de aanbestedende 
dienst zou staan.184

5.7 verplicHtinG tot Het uitvoeren van werken

het volgende element van een overheidsopdracht voor werken betreft de verplich
ting voor de aannemer om de betreffende werken uit te voeren; dit wordt ook 
wel aangeduid als het vereiste van een ‘bouwplicht’.185 het hof oordeelde in het 
Müllerarrest dat de overeenkomst die de aanbestedende dienst en de aannemer 
sluiten een dergelijke verplichting moet bevatten, wil deze kunnen worden aan
gemerkt als overheidsopdracht voor werken.186 Bovendien moet de aanbestedende 

184 Zie in dat verband Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), ‘Scala, 
gevolgen die nederland aan het Scala arrest zou moeten verbinden’, juni 2003. 
Daarin wordt opgemerkt dat als een ontwikkelaar openbare voorzieningen aanlegt en 
financiert, het onwaarschijnlijk is dat hier geen enkele tegenprestatie door de overheid 
tegenover zou staan, aangezien ontwikkelaars in de regel op winst gerichte onderne
mingen zijn en dat “de projectontwikkelaar in een filantropische rol [zou] brengen”.

185 Zie de in 2008 stopgezette inbreukprocedure met betrekking tot de realisatie van een 
hotel in flensburg; persbericht van de europese commissie iP/08/867 van 5 juni 
2008. De commissie had besloten om een aanvankelijk gestarte inbreukprocedure 
weer te sluiten, aangezien het de gronduitgifteovereenkomst weliswaar de intentie, 
maar niet de juridische verplichting bevatte om tot realisatie over te gaan. in dat geval 
kon volgens de commissie geen sprake zijn van een overheidsopdracht (of concessie
overeenkomst).

186 Zie HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-451/08 (Müller). in de door het hof geherformu
leerde prejudiciële vraag en het antwoord daarop voegt het hof daaraan toe dat is ver
eist dat de aannemer zich ‘direct of indirect’ verbindt tot uitvoering van de werken. met 
‘indirect’ verbinden wordt bedoeld dat de aannemer jegens de aanbestedende dienst 
weliswaar de verplichting heeft de werken uit te voeren, maar hij deze niet zelf zal 
uitvoeren, maar daarvoor onderaannemers zal inschakelen. Dit volgt uit overweging 
61 van het hof, die bij een andere uitleg van ‘indirect verbinden’ overbodig zou zijn. 
’t hart en albers noemen deze uitleg als mogelijkheid; zie ’t hart & albers 2010. 
anders: fokkema 2010a; hij meent – ten onrechte – dat met een indirecte verbintenis 
is bedoeld bijvoorbeeld een bouwverplichting onder de voorwaarde dat een bepaald 
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dienst de uitvoering van de werken zo nodig in rechte kunnen afdwingen. Dit is 
later ook in de nederlandse jurisprudentie bevestigd.187

Zonder een dergelijke afdwingbare verplichting zou weinig terechtkomen van het 
wederzijds bindende karakter van een ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ (de 
aannemer verricht een prestatie in ruil voor een tegenprestatie van de aanbeste
dende dienst).188 het spiegelbeeld daarvan is dat, naar moet worden aangenomen, 
de aanbestedende dienst verplicht dient te zijn tot het verrichten van de overeen
gekomen tegenprestatie indien de voorwaarden daarvoor door de aannemer zijn 
vervuld.

De verplichting tot het uitvoeren van werken staat als zodanig niet vermeld in de 
definitie van een overheidsopdracht voor werken uit de Aanbestedingsrichtlijn. 
het hof kon – bij gebrek aan die vermelding – dan ook weinig anders dan deze 
verplichting in te lezen in de vereiste ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ en 
het daarmee samenhangende wederzijds bindende karakter van de overeenkomst. 
niettemin staat het al dan niet bestaan van een verplichting tot uitvoering los van 
het bestaan van een op geld waardeerbare tegenprestatie, zoals die hierboven 
is besproken. een overeenkomst zonder verplichting is immers nog steeds een 
overeenkomst en ook het onverplicht uitvoeren van de daarin genoemde werken 
door de aannemer kan op zichzelf de aanbestedende dienst verplichten tot het ver
richten van een overeengekomen op geld waardeerbare tegenprestatie, zodat ook 
zonder verplichting sprake kan zijn van een overeenkomst onder bezwarende titel. 
om verdere verwarring te voorkomen, wordt de verplichting tot het uitvoeren van 
werken hier daarom als afzonderlijk element van een overheidsopdracht voor wer
ken behandeld en wordt gekozen voor een enge benadering van het element ‘onder 
bezwarende titel’, namelijk beperkt tot de op geld waardeerbare tegenprestatie van 
de aanbestedende dienst.

overigens is ook in het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn de ver
plichting tot het uitvoeren van de werken niet als afzonderlijk element opgenomen. 
aangezien aan dit element ook geen aandacht wordt besteed in de toelichtingen 

voorverkooppercentage is gerealiseerd. De verwijzende rechter was overigens van 
mening dat de aanbestedingsrichtlijn geen aanwijzingen bevat dat een bouwplicht is 
vereist; zie de verwijzingsbeschikking van 2 oktober 2008, kenmerk ‘ViiVerg 25/08’.

187 Vzr. rb. arnhem 10 november 2010, LJN Bo4451 (P1/Ede II), r.o. 4.11: “uit de 
hiervoor onder 4.8 tot en met 4.10 weergegeven overwegingen volgt dat indien aan de 
zijde van de aannemer geen verplichting bestaat de betrokken werken uit te voeren of 
te laten uitvoeren, de bezwarende titel als bedoeld in de definitie van een overheids
opdracht voor werken en dus ook in de definitie van een concessieovereenkomst voor 
openbare werken ontbreekt. in dat geval is er dus geen sprake van een overheidsop
dracht voor een werk of een concessieovereenkomst voor een openbaar werk, hetgeen 
betekent dat er geen aanbestedingsplicht op grond van het Bao bestaat.” Zie ook Rb. 
alkmaar 20 april 2011, LJN BQ2032 (EWF/Hoorn) en het bijbehorende tussenvon
nis: rb. alkmaar 26 november 2010, LJN Bo5112.

188 Zie paragraaf 5.6.
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op de verschillende versies van het richtlijnvoorstel, moet worden aangenomen 
dat geen wijziging in de huidige situatie is beoogd. gelet hierop is onduidelijk 
waarom niet ervoor gekozen is de definitie van een overheidsopdracht voor wer
ken op dit punt te verduidelijken, hetgeen eenvoudig had gekund door dit element 
daar expliciet aan toe te voegen.

5.7.1.1 Onderscheid met subsidies en vergunningen

het vereiste van een verplichting tot het uitvoeren van werken maakt een eenvou
dig onderscheid mogelijk tussen overheidsopdrachten voor werken enerzijds en 
subsidie en vergunningverlening anderzijds.189 wiarda schreef in zijn proefschrift 
al dat een vergunning niet tevens een verplichting kan omvatten om de aan de ver
gunning verbonden voorwaarden te laten vervullen door de vergunninghouder.190 
Voor een dergelijke verplichting zal de overheid met de vergunninghouder een 
contraprestatie moeten overeenkomen, die vervolgens door de overheid als een 
zelfstandige verplichting kan worden gevorderd. in dat geval gaat de vergunning 
gepaard met een overeenkomst waarin die verplichting is opgenomen. enkele ver
gunningverlening leidt derhalve niet tot opdrachtverstrekking.191

hetzelfde geldt voor subsidieverlening. een subsidieontvanger is in beginsel niet 
verplicht de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren.192 Doet hij dat niet, dan zal 
de subsidie (slechts) op nihil worden vastgesteld of ingetrokken, waarna eventueel 
verleende voorschotten zullen worden teruggevorderd. Dit wordt uiteraard anders 
indien de subsidieverlening gepaard gaat met een uitvoeringsovereenkomst, waar
in een verplichting tot uitvoering van de gesubsidieerde activiteit is opgenomen.193

189 Dit neemt niet weg dat bij subsidie en vergunningverlening in beginsel ook geen 
sprake zal zijn van een overeenkomst en om die reden niet van een overheidsopdracht 
voor werken. Zie voor een voorbeeld van een subsidie waarbij geen sprake was van 
een overeenkomst en derhalve van een overheidsopdracht: aBrvS 20 oktober 2010, 
LJN Bo1191.

190 Wiarda 1939. Zie ook Ubink 2007.
191 Dit is ook de visie van de commissie in het kader van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn. 

Zie Europese Commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
theCouncilonpublicprocurement-Cluster10:Scope, 9315/12, 27 april 2012, p. 3: 
“Situations where all operators fulfilling certain conditions are entitled to perform a 
given task, without any selectivity, are normally not procurement but simple autho
rization schemes (e.g. licenses for medicines or medical services).” Deze zin is gro
tendeels overgenomen in de considerans; zie Proposal for a Directive of the european 
Parliament and of the council on public procurement  Presidency compromise text/
consolidated version (tweede compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 
14418/12, 2 oktober 2012, overweging 3.

192 Zie hierover ook PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht, Subsidie of overheidsop
dracht, Visie 8, juli 2010 en Drahmann 2011b. Zie over het onderscheid tussen een 
subsidie en een overheidsopdracht ook de DaeBgids uit 2010, zoals besproken in 
paragraaf 5.1.3.

193 Die mogelijkheid wordt geboden door art. 4:36 awb. Dit artikel luidt als volgt: “1. ter 
uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening kan een overeenkomst worden 
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als een gronduitgifteovereenkomst geen verplichting bevat voor de wederpartij 
van de overheid om bepaalde werken uit te voeren, kan de gronduitgifte niet wor
den beschouwd als overheidsopdracht voor werken. Daaraan wordt niet afgedaan 
als parallel met die overeenkomst de overheid subsidie of een vergunning verleent 
aan haar wederpartij.194

5.7.1.2 Opschortende voorwaarden

Een bouwplicht kan worden voorzien van opschortende voorwaarden. Zo is bij 
gronduitgifte ten behoeve van de realisatie van woningen zeer gebruikelijk dat 
een bepaald voorverkooppercentage wordt overeengekomen. heeft de aannemer 
het overeengekomen percentage van de woningen verkocht, dan is de voorwaarde 
vervuld en is hij vanaf dat moment verplicht tot uitvoering van de werken. Blijkt 
de woningmarkt daarentegen tegen te vallen, dan is de aannemer niet verplicht om 
te bouwen, zodat hij niet behoeft te bouwen voor leegstand. 

Dergelijke opschortende voorwaarden ontnemen evenwel niet het verplichtende 
karakter aan de overeenkomst, maar stellen de verplichting tot uitvoering van de 
werken slechts uit in tijd. het is moeilijk voorstelbaar dat een dergelijk uitstel 
ertoe zou leiden dat de overeenkomst niet meer aan het onderhavige criterium zou 
voldoen en om die reden niet zou kunnen kwalificeren als overheidsopdracht voor 
werken. in dat geval zou het nuttig effect van de aanbestedingsrichtlijn immers in 
gevaar worden gebracht, omdat bij vervulling van de voorwaarden sprake is van 
een overeenkomst die anders mogelijk wel zou kwalificeren als aanbestedings
plichtige overheidsopdracht. De overeenkomst is dan al gesloten, zodat niet met 
aanbesteding gewacht kan worden tot het al dan niet in vervulling gaan van de 
opschortende voorwaarden. Dit leidt tot de conclusie dat opschortende voorwaar
den niet af doen aan het voldoen aan de vereiste ‘verplichting tot het uitvoeren van 
werken’.195

gesloten. 2. tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsi
die zich daartegen verzet, kan in de overeenkomst worden bepaald dat de subsidieont
vanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend.” Zie 
hierover ook Drahmann 2011b.

194 Zie in dat verband ook de toelichting op het Commissievoorstel voor de Richtlijn 
Diensten, com(1990) 372, p. 13: “er is daarentegen geen sprake van een overeen
komst onder bezwarende titel, wanneer de overheid eenzijdig middelen verstrekt, 
bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, kapitaaldotaties of overdracht van begro
tingsmiddelen, die de ontvanger in staat stellen bepaalde functies te vervullen in het 
openbaar belang. in vele gevallen voorzien de nationale aanbestedingsregels in de 
noodzakelijke onderscheidingen. het is voor het ogenblik niet nodig dat dit punt in de 
voorgestelde richtlijn wordt behandeld.”

195 Luteijn acht dit waarschijnlijk; zie Luteijn 2011. fokkema meent dat bij dergelijke 
voorwaarden ook sprake is van een bouwplicht zoals bedoeld in het Müllerarrest, al 
baseert hij dat – mijns inziens ten onrechte – op de overweging van het hof dat ook 
voldoende is als de aannemer zich indirect verbindt tot de uitvoering van de betrokken 
werken. Zie daarover voetnoot 688.
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5.7.1.3 Terugleverplicht

Bij gronduitgifte kan als alternatief voor een bouwplicht een zogenoemde te
rugleverplicht worden overeengekomen. Dit houdt in dat de wederpartij van de 
overheid de gronden aan die overheid moet terugleveren als hij niet binnen een 
bepaalde periode, of voor een bepaalde datum, is begonnen met de uitvoering van 
de werken. Ook zal dan vooraf een financiële regeling worden opgenomen over de 
kosten van de grond. in dat geval is de verplichting tot het uitvoeren van werken 
niet aanwezig en kan om die reden geen sprake zijn van een overheidsopdracht 
voor werken.196

5.8 recHtstreeks economiscH belanG

net als bovenstaande verplichting tot het uitvoeren van werken, heeft het hof in 
Müller voor het eerst expliciet benoemd dat de uit te voeren werken in het recht
streeks economisch belang van de aanbestedende dienst moeten zijn. hoewel dit 
onderdeel van het arrest destijds veelal als een nieuw element werd ontvangen, 
betreft het in feite (slechts) een explicitering van een verband tussen de werken en 
de aanbestedende dienst dat reeds vanaf het begin van de aanbestedingswetgeving 
aan de definitie van een overheidsopdracht voor werken ten grondslag ligt. Dit 
wordt in het navolgende toegelicht, waarbij ook voorbeelden van een rechtstreeks 
economisch belang worden gegeven. Bovendien wordt aandacht besteed aan de 
verhouding met het element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ en aan de re
gelingen die de voorgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijn in dit verband bevat.

5.8.1 Ontwikkeling

Bij de meest rechttoe rechtaan overheidsopdracht voor werken is de aanbesteden
de dienst eigenaar van het werk, bijvoorbeeld bij de aanleg van een openbare weg. 
Dit is de klassieke aanneming van werk zoals die was voorzien in de richtlijn 
Werken uit 1971. Bij de uitbreiding van de definitie van een overheidsopdracht 
voor werken in de wijzigingsrichtlijn werken uit 1989 werd duidelijk dat ook 
geïntegreerde contracten, zoals turnkey-overeenkomsten, onder deze definitie val
len.197 in dat geval koopt de aanbestedende dienst van een projectontwikkelaar 

196 Zie Rb. Arnhem 13 juli 2011, LJN Br4826 (Lingewaard), de inbreukproce dure 
flensburg (persbericht van de europese commissie iP/08/867) en reiswijzer 
gebiedsontwikkeling 2011, p. 74. overigens stelt de reiswijzer daarover nog het vol
gende: “er dient dan alleen wel voor te worden gewaakt dat in de grondprijsvaststel
ling bij teruglevering niet impliciet een boete wordt betaald.” niet valt in te zien hoe 
deze opmerking verband houdt met de eventuele aanwezigheid van een verplichting 
tot het uitvoeren van werken. wellicht is bedoeld dat een dergelijke boete zou lei
den tot een rechtstreeks economisch belang, maar ook dat lijkt op voorhand niet erg 
waarschijnlijk aangezien in dat geval juist niet wordt overgegaan tot uitvoering van 
werken.

197 Zie paragraaf 5.1.2.2.
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een gerealiseerd werk dat voldoet aan de vooraf door de aanbestedende dienst 
gestelde eisen. in haar toelichtingen op de aldus gewijzigde richtlijn werken gaat 
de commissie er dan ook van uit dat de aanbestedende dienst de koper is van het 
werk, oftewel dat de aanbestedende dienst het gerealiseerde werk in eigendom 
verkrijgt.198 in aanvulling daarop wijst de commissie in haar handleiding werken 
erop dat ook huur van een gebouw dat is opgetrokken conform vooraf vastgestelde 
eisen van de aanbestedende dienst, een overheidsopdracht voor werken kan op
leveren (mits de huurverplichting voorafgaand aan de realisatie is aangegaan).199

in deze gevallen van koop en huur is er een duidelijk verband tussen de wer
ken en de aanbestedende dienst: de aanbestedende dienst is eigenaar c.q. huurder 
van het gerealiseerde werk. maar hoe moet dit verband tussen de werken en de 
aanbestedende dienst bij overheidsopdrachten in het algemeen worden geduid? 
De nederlandse overheid omschreef dit verband in een handleiding over PPS en 
aanbesteden uit 2001 als ‘overheidsconsumptie’.200 Zo is volgens de handleiding 
geen sprake van overheidsconsumptie – en dus van een overheidsopdracht – als 
een gemeente zich in een PPS beperkt tot het faciliteren van een ontwikkeling (bij
voorbeeld door verhuur van onroerend goed en verlening van publiekrechtelijke 
medewerking).201 Van overheidsconsumptie is daarentegen wel sprake als de door 
de marktpartij gerealiseerde werken uiteindelijk aan de overheid (bijvoorbeeld 
een gemeente) worden overgedragen zonder verdere betaling en deze werken nog 
enige waarde vertegenwoordigen.

het hof overwoog in het Scalaarrest dat “met overeenkomst onder bezwarende 
titel in casu wordt bedoeld, dat de betrokken overheidsinstantie een tegenprestatie 
levert voor de uitvoering van de werken waarop de (…) overeenkomst betrekking 
heeft en waarover die instantie zal kunnen beschikken”.202 naar aanleiding hier
van werd – onder meer door de nederlandse overheid – de stelling ingenomen dat 
vereist is dat de aanbestedende dienst over de werken moet kunnen beschikken 
(de zogenoemde ‘beschikkingsmacht’).203 Dit criterium leek vervolgens op losse 
schroeven te worden gezet in het Auroux/Roannearrest, waarin het hof overwoog 

198 Zie Europese Commissie, Overheidsopdrachten en communautaire financiering, 
1991, p. 47 e.v. en europese commissie, handleiding werken, 1997, p. 12.

199 Bevestigd in hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse).
200 Kenniscentrum PPS, Handleiding PPS en aanbesteden, 2001, § 3.4.
201 ook zou geen sprake zijn van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht als over

heid en marktpartij voor gezamenlijke rekening een haalbaarheidsstudie laten uitvoe
ren waarvan de resultaten aan beide ten goede komen.

202 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 77.
203 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 77. Zie ‘Scala, Gevolgen die 

nederland aan het Scala arrest zou moeten verbinden’, Bevindingen van de door de 
interdepartementale commissie europees recht (icer) ingestelde werkgroep, juni 
2003. Daarin stelt de icer dat als een aanbestedende dienst niet over de werken zal 
kunnen beschikken (bijvoorbeeld omdat deze een particuliere bestemming hebben), 
geen sprake zal zijn van een aanbestedingsplichtige overeenkomst. Dit was bovendien 
het standpunt van de nederlandse regering in de Vathorstinbreukprocedure; zie de 
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dat irrelevant is of de aanbestedende dienst eigenaar is of wordt van (een deel van) 
het bouwwerk.204 nadien passeerde de relatie tussen de aanbestedende dienst en 
de uit te voeren werken nog een enkele keer de revue in de nederlandse jurispru
dentie, maar zonder dat dit leidde tot een duidelijk criterium.205 tegelijkertijd werd 
in publicaties van de nederlandse overheid het onderscheid gehanteerd tussen pu
blieke en private werken.206 alleen de realisatie van publieke werken zou een over
heidsopdracht kunnen opleveren, was daarbij de gedachte. ook werd kennelijk 
relevant geacht of en zo ja, in welke mate de aanbestedende dienst risico’s draagt 
ten aanzien van de private werken207 of daarin financieel participeert.208 een uitleg 

brief van Nederlandse regering aan de Commissie van 19 juli 2005, kenmerk JIZ-
18723/05.

204 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 47, zoals bevestigd in 
hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 62, onder verwijzing naar 
het antwoord op de eerste prejudiciële vraag in Auroux/Roanne. Zie ook de conclusie 
van de ag van 4 juni 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), para. 9093. De ag stelt 
onder meer dat de doelstellingen van de richtlijn werken “in het gedrang [kunnen] 
komen wanneer de aanbestedende dienst werken aanbesteedt waarop hij zodra zij 
gereed zijn – op kleinere of grotere schaal – zaken of verbintenisrechtelijke rechten 
verkrijgt”.

205 Zie Vzr. Rb. Den Haag 27 februari 2007, LJN BB3794 (Pro Veres), waarin geen spra
ke was van een overheidsopdracht, onder meer omdat: “het project (…) niet [wordt] 
ontwikkeld voor het gebruik of beheer door de Gemeente.” Zie verder Hof Arnhem 
25 september 2007, LJN BB8609 (Polderpoort), waarin evenmin sprake was van een 
overheidsopdracht. als reden daarvoor noemde het hof onder meer: “Verder beoogde 
de gemeente ook niet daarover na afloop van de projectontwikkeling op enigerlei 
wijze te (kunnen) beschikken of daarvan enig (bij voorbeeld een exploitatie)voordeel 
te trekken.”

206 Zie bijvoorbeeld PPS-bureau landelijk gebied, PPSgroen&aanbesteden:wanneer&
hoe?, augustus 2005. Zie ook Kenniscentrum PPS, Europese aanbesteding bij PPS bij 
gebiedsontwikkeling, 2005, p. 7 en 19, waar te lezen is dat de richtlijn werken “strikt 
genomen alleen van toepassing op de uitvoering van werken met een openbaar karak
ter”, alsook dat het realiseren van commercieel vastgoed, dat gebeurt in opdracht van 
een projectontwikkelaar, belegger of bewoner/eindgebruiker, niet onder de werking 
van de europese aanbestedingsrichtlijnen valt.

207 Zie PPS-bureau landelijk gebied, PPSgroen&aanbesteden:wanneer&hoe?, au
gustus 2005, p. 25. Daarin wordt gesteld dat voor de bouw van commerciële werken 
een aanbestedingsplicht geldt indien een publieke partij een marktpartij selecteert en 
“meer dan 50% van het commerciële risico neemt”. Zie ook het hiervoor reeds aange
haalde hof arnhem 25 september 2007, LJN BB8609 (Polderpoort), waarin het hof 
voor de afwezigheid van een overheidsopdracht voor werken tevens relevant achtte 
dat de gemeente “geen of een verwaarloosbaar risico droeg van (de ontwikkeling van) 
het project als geheel noch van de realisering en verkoop van de voor rekening en risi
co van Polderpoort komende vastgoedprojecten (…)”. het niet dragen van risico door 
de aanbestedende dienst werd kennelijk ook relevant geacht in Vzr. rb. maastricht 
4 juni 2009, LJN Bi6328 (Voerendaal).

208 Zie Ministerie van VROM, VNG en NEPROM, Selectie marktpartijen en samenwer
king bij gebiedsontwikkeling, 15 januari 2008, waarin wordt geconcludeerd dat als 
de overheid rechtstreeks financieel participeert in de opstalontwikkeling, het risico 
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over wat een werk publiek dan wel privaat maakt, oftewel wat het onderschei
dende criterium is (bijvoorbeeld wie eigenaar van het werk is), ontbreekt echter.209

het hof bood uiteindelijk meer duidelijkheid over de relatie tussen de prestatie 
van de aannemer en de (tegenprestatie van de) aanbestedende dienst. in het arrest 
Commissie/Italië dat ging over medische transportdiensten, stelde het hof – onder 
verwijzing naar bovenstaande overweging uit Scala –dat de bezwarende titel van 
de overeenkomst ziet op de tegenprestatie die de betreffende aanbestedende dienst 
levert vanwege de uit te voeren diensten die het onderwerp van de overeenkomst 
vormen en waarvan de aanbestedende dienst het voordeel zal hebben.210 in lijn 
hiermee stelde het hof in het Müllerarrest dat bij een overheidsopdracht voor 
werken, de werken in het ‘rechtstreeks economisch belang’ van de aanbestedende 
dienst worden uitgevoerd.211 het hof heeft het daarbij over de ‘in het kader van de 
opdracht uit te voeren werken’ in de zin van de definitie van overheidsopdrachten 
voor werken uit de aanbestedingsrichtlijn. uit deze formulering blijkt dat het ver
eiste van een rechtstreeks economisch belang niet alleen geldt als deze uitvoering 
van werken betrekking heeft op een ‘werk’, maar ook als het gaat om het uitvoeren 
van werkzaamheden uit bijlage 1 bij de aanbestedingsrichtlijn.212

De term ‘rechtstreeks economisch belang’ heeft het hof nagenoeg eenopeen 
overgenomen uit de Duitse wet. in het Müllerarrest wordt namelijk erop gewezen 
dat de definitie van het begrip overheidsopdrachten voor werken in de Duitse wet 
als volgt was gewijzigd (de wijzigingen zijn cursief aangegeven):213

bestaat dat aanbesteding verplicht is. Dit risico neemt toe naarmate de participatie 
substantiëler is. een motivering waarom dat het geval zou zijn en waar de verwezen
lijking van dit risico verder van af hangt, ontbreekt echter.

209 Zie over de onduidelijkheid van dit onderscheid ook Heemskerk & Peeters 2007; zij 
wijzen erop dat de richtlijn en de jurisprudentie dit onderscheid niet kennen en dat 
slechts relevant is of de aanbestedende dienst eisen stelt ten aanzien van het te realise
ren werk. Zie ook de conclusie van de A-G van 15 juni 2006, zaak C-220/05 (Auroux/
Roanne), para. 42. Zie verder Boot & Wuijster 2008a; zij wijzen erop dat het openbare 
of publieke karakter van een overheidsopdracht beperkt is tot de omstandigheid dat 
de opdracht afkomstig is van een overheid (althans een aanbestedende dienst) – het al 
dan niet openbare karakter van het werk is derhalve irrelevant.

210 hvJ eg 29 november 2007, zaak c119/06 (Commissie/Italië), r.o. 46. Dit arrest is 
niet in het nederlands vertaald. De letterlijke vertaling is: “en waarvan de aanbeste
dende dienst de begunstigde zal zijn.”

211 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 54. uit de conclusie van de ag 
blijkt dat de nederlandse regering zich op het standpunt heeft gesteld dat sprake moet 
zijn van een rechtstreeks economisch belang, maar dat aankoop niet is vereist (con
clusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 45). een der
gelijke belang kan bestaan in het behalen van economische voordelen als het dragen 
van het risico van verlies. De ag was het overigens niet eens met het nederlandse 
standpunt.

212 Zie art. 1 lid 2 sub b Aanbestedingsrichtlijn, waarin het gaat over de uitvoering van 
werken (onder meer) in het kader van de in bijlage 1 vermelde werkzaamheden.

213 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 30.
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“overheidsopdrachten voor werken zijn overeenkomsten die betrekking hebben 
op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering voor de aan
bestedende dienst van werken of van een werk dat het product van bouwkundige 
of civieltechnische werken is dat ertoe bestemd is als zodanig een economische 
of technische functie te vervullen, of van een werk dat voor de aanbestedende 
dienst een rechtstreeks economisch belang oplevert, en wordt uitgevoerd door 
derden overeenkomstig de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen.” 

De prejudiciële vraag van de verwijzende rechter bevatte ook de term ‘recht
streeks economisch belang’.214 hoewel advocaatgeneraal mengozzi daarentegen 
het begrip ‘solide rechtstreeks verband’215 hanteerde, sloot het hof in zijn arrest 
aan bij de formulering van de Duitse wetgever.216 Zoals gezegd heeft het Hof daar
bij evenwel duidelijk gemaakt dat het element ‘rechtstreeks economisch belang’ 
voor alle soorten overheidsopdrachten voor werken geldt en niet – zoals de Duitse 
definitie suggereert – alleen voor werken die worden uitgevoerd door derden over
eenkomstig de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen. overigens kan 
voor de uitleg van het element ‘rechtstreeks economisch belang’ het Duitse recht 
niet doorslaggevend zijn; het betreft immers een begrip van europees recht, zodat 
de kwalificatie naar nationaal recht niet relevant is.217

5.8.2 Voorbeelden van een rechtstreeks economisch belang

in Müller geeft het hof de volgende drie voorbeelden waarin sprake is van een 
rechtstreeks economisch belang:

214 in de nederlandse vertaling is in plaats van ‘rechtstreeks economisch belang’ in de 
vraag opgenomen ‘rechtstreeks economisch voordeel’. De oorspronkelijke, Duitse 
taalversie wijst uit dat dit verschil niet is beoogd, hetgeen ook overeenstemt met de 
herformulering van de vraag door het hof in r.o. 40.

215 De ag stelde voor om als basisbeginsel te hanteren dat “een bepaalde activiteit 
slechts onder het recht inzake overheidsopdrachten voor werken valt, wanneer er tus
sen het openbaar bestuur en de uit te voeren werkzaamheden of werken een solide 
rechtstreeks verband bestaat.” (conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak 
c451/08 (Müller), para. 52 e.v). Dat verband vloeit volgens de ag normaliter voort 
uit het feit dat de werkzaamheden of de werken worden uitgevoerd nadat het open
baar bestuur een initiatief in dat kader heeft genomen. De ag onderscheid in dat 
kader drie categorieën: 1) eigendom en rechtstreeks economisch voordeel, 2) inzet 
van publieke middelen, en 3) een restcategorie waarin werken het resultaat zijn van 
een initiatief van het openbaar bestuur. Bij de restcategorie merkt de ag evenwel op 
dat de door het openbaar bestuur verrichte activiteit verder moet gaan dan de gewone 
uitoefening van de bevoegdheden die hem doorgaans op stedenbouwkundig gebied 
zijn verleend: “alleen zó kan namelijk een duidelijke scheidslijn worden getrokken 
tussen de binnen de werkingssfeer van de richtlijn vallende activiteiten en de daar
entegen als zodanig van die werkingssfeer uitgesloten ‘normale’ stedenbouwkundige 
activiteiten.” (para. 60).

216 Kuypers en Simon menen overigens dat de formulering van het hof (iets) ruimer is 
dan die van de Duitse wetgever; zie Kuypers & Simon 2010.

217 Zie paragraaf 5.5.
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  De aanbestedende dienst wordt eigenaar van de werken waarop de opdracht 
betrekking heeft.

  De aanbestedende dienst kan krachtens een rechtstitel beschikken over de uit 
te voeren werken met het oog op hun openbare bestemming.

  De aanbestedende dienst: 
 ◦ zal economische voordelen uit het toekomstige gebruik of de toekomstige 

overdracht van het werk kunnen behalen;
 ◦ neemt financieel deel aan de verwezenlijking van het werk; of 
 ◦ loopt risico’s bij economische mislukking van het werk.

Bij gebrek aan recentere jurisprudentie is de strekking van met name het tweede en 
derde voorbeeld vooralsnog grotendeels onduidelijk. Bovenstaande voorbeelden 
zullen dan ook achtereenvolgens nader worden geanalyseerd.

5.8.2.1 Eigendom

het eerste voorbeeld spreekt voor zich. als de aanbestedende dienst eigenaar 
wordt van de uitgevoerde werken, is het rechtstreeks economisch belang gegeven. 
als de uitvoering van de werken bestaat uit het uitvoeren van een ‘werk’, zoals 
een gemeentehuis, is dat het geval als de aanbestedende dienst daarvan eigenaar 
wordt. Bij opdrachten waarbij de uitvoering van de werken enkel bestaat uit het 
uitvoeren van werkzaamheden uit bijlage 1 bij de aanbestedingsrichtlijn en het 
Bao, zoals sloopwerkzaamheden of het ophogen van grond, moet het gaan om de 
eigendom van het resultaat van die werkzaamheden. in het geval van de sloop van 
een gebouw, kan de aanbestedende dienst eigenaar zijn of worden van de grond 
waarop het gesloopte gebouw stond; hetzelfde geldt voor de eigendom van de 
eenmaal opgehoogde grond.

5.8.2.2 Beschikking

Bij het tweede voorbeeld verwijst het hof naar drie overwegingen uit het Scala
arrest uit 2001.218 Dat arrest ging over een zogenoemde verkavelingsovereenkomst 
– een specifiek rechtsfiguur naar Italiaans recht – die de gemeente Milaan met een 
aantal grondeigenaren had gesloten voor de realisatie van de buitengevel van het 
Teatro degli Arcimboldi op die grond. na realisatie waren de grondeigenaren ver
plicht de grond om niet over te dragen aan de gemeente.219 Volgens het hof leverde 
de verkavelingsovereenkomst de gemeente een rechtstitel op die haar de zeker

218 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 67, 71 en 77.
219 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 22 en 7071. Dit was verplicht op 

grond van de italiaanse wet. De aanleg van de buitengevel, zijnde een culturele voor
ziening, betrof een infrastructurele voorziening van secundair belang; dit volgt uit r.o. 
1920 en 26. De overdracht van het gerealiseerde werk wordt bovendien bevestigd in 
r.o. 95: “Bovendien ontneemt noch de omstandigheid dat de infrastructurele voorzie
ningen door de vergunninghouder voor eigen rekening worden aangelegd, voordat hij 
ze overdraagt aan de gemeente, deze laatste niet de hoedanigheid van aanbestedende 
dienst met betrekking tot de aanleg van die voorziening” (cursivering Ph).
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heid gaf dat de te realiseren voorzieningen beschikbaar zouden zijn met het oog 
op hun openbare bestemming; de gemeente kon op grond van de overeenkomst 
instaan voor de beschikbaarheid van de betreffende voorzieningen, teneinde alle 
plaatselijke gebruikers de toegang te verzekeren.220 Dit vormde voor het hof een 
bevestiging van de openbare bestemming die vanaf het begin aan de uit te voeren 
werken was gegeven. uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat de door het 
hof bedoelde rechtstitel de verkavelingsovereenkomst is, op grond waarvan de 
gemeente milaan de grond met daarop de gerealiseerde werken in eigendom zou 
verkrijgen en aldus daarover zou kunnen beschikken.

in dat licht is het enigszins opmerkelijk dat het hof als tweede voorbeeld naar 
deze overwegingen uit Scala verwijst, aangezien net als in het eerste voorbeeld de 
aanbestedende dienst de eigendom van de werken verkrijgt; op dat punt voegt het 
tweede voorbeeld dus niets toe aan het eerste.

uit de verwijzing naar Scala en het overnemen van de woorden ‘met het oog op 
hun openbare bestemming’ wordt daarentegen wel duidelijk dat voor een recht
streeks economisch belang niet is vereist dat de aanbestedende dienst de werken 
zelf gebruikt (zoals bij een gemeentehuis het geval is), maar dat daaraan gelijk 
staat dat de aanbestedende dienst de werken openstelt voor het publiek (bijvoor
beeld bij een snelweg of een openbaar theater). in lijn daarmee wordt niet afge
daan aan het rechtstreeks economisch belang als de aanbestedende dienst de wer
ken met het oog op die openbare bestemming ter beschikking van bepaalde derden 
stelt, bijvoorbeeld door deze te verkopen of te verhuren aan een marktpartij. het 
voorgaande werd in zekere zin reeds door advocaatgeneraal Kokott betoogd in 
haar conclusie bij Auroux/Roanne. Zij stelde daarin namelijk dat voor het begrip 
overheidsopdracht voor werken het geen verschil kan maken “of de aanbestedende 
dienst het te realiseren werk zelf wil gebruiken dan wel of hij van plan is het ter 
beschikking van het publiek of bepaalde derden te stellen”.221

Verder duidt het overnemen van de ruime formulering ‘krachtens een rechtstitel’ 
uit Scala erop dat het hof heeft willen bevestigen dat de beschikking niet per se 
langs de weg van de eigendomsoverdracht tot stand behoeft te komen, maar ook 
dat andere wegen mogelijk zijn, zoals verhuur van de werken aan de aanbesteden
de dienst. Dat past ook bij het standpunt van de commissie in haar handleiding 
werken uit 1997, waarin zij aangaf dat de huur van onroerend goed onder de 
richtlijn werken kan vallen als er een verband bestaat met een bouw en koop
overeenkomst.222 onduidelijk is echter of de commissie daarmee bedoelde dat 
de aanbestedende dienst niet alleen huurder, maar uiteindelijk ook koper van de 
werken moest zijn. 

220 hvJ eg 12 juli 2001, zaak c399/98 (Scala), r.o. 67, 71 en 77.
221 conclusie van de ag van 15 juni 2006, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), para. 42.
222 europese commissie, Handleiding Werken, 1997, p. 12.
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Veel duidelijker komt de ruime benadering ten aanzien van de wegen die tot be
schikking kunnen leiden naar voren in de waarschuwing van advocaatgeneraal 
trstenjak, dat alle doelstellingen van de aanbestedingsrichtlijn in het gedrang 
kunnen komen “wanneer de aanbestedende dienst werken aanbesteedt waarop hij 
zodra zij gereed zijn – op kleinere oöf grotere schaal – zaken of verbintenisrech
telijke rechten verkrijgt.”223 aanleiding hiervoor was de zaak KölnMesse, waarin 
het hof een half jaar voor Müller arrest wees.224 in lijn met de conclusie van de 
advocaatgeneraal oordeelde het hof daarin dat de huur door de gemeente Keulen 
van vier expositiehallen die nog moesten worden gebouwd een overheidsopdracht 
voor werken vormde. Daarvoor was onder meer relevant dat de te bouwen hallen 
dienden te voldoen aan de door de gemeente gestelde gedetailleerde specificaties, 
die volgens het hof veel verder gingen dan “de eisen die een huurder gewoon
lijk aan een nieuw gebouw van een zekere grootte stelt”.225 met andere woor
den, in plaats van dat de gemeente expositiehallen huurde, verleende zij in feite 
een opdracht om die hallen te bouwen conform de door haar vastgestelde eisen. 
De bouwkosten zouden gedurende de overeengekomen huurperiode van dertig 
jaar worden terugbetaald door de gemeente in de vorm van de overeengekomen 
huur.226 Bovendien was voor de kwalificatie als overheidsopdracht voor werken 
voor het hof irrelevant of de gemeente op enig moment de expositiehallen al dan 
niet in eigendom zou kunnen verkrijgen.227 uit deze laatste overweging van het 
hof moet worden geconcludeerd dat de beschikking niet voor onbepaalde tijd 
behoeft te zijn (hetgeen het geval is bij eigendom maar niet bij huur). aannemelijk 
is dat voor de aanwezigheid van het rechtstreeks economisch belang niet relevant 
is hoe lang deze ‘beschikkingsperiode’ duurt. Dit kan dertig jaar zijn, zoals in 

223 conclusie van de ag van 4 juni 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), para. 90. Dit is 
later grotendeels bevestigd door ag mengozzi in zijn conclusie van 17 november 
2009, zaak c451/08 (Müller), para. 55; hij spreekt over “gevallen waarin de overheid 
op de gerealiseerde zaken een recht verkrijgt dat weliswaar geen eigendomsrecht is 
maar toch – althans in een zekere mate – het gebruik van dat werk toestaat”.

224 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse). Zie ook Davey 2010. Het ar
rest is het gevolg van een inbreukprocedure uit 2005 (zaaknummer 2005/4955); zie de 
persberichten van de europese commissie iP/06/1375 en iP/07/917 van resp. 12 ok
tober 2006 en 27 juni 2007. De gemeente Keulen had met gKmgbr, een particuliere 
investeringsmaatschappij, een huurovereenkomst gesloten voor vier expositiehallen 
(te exploiteren door Kölnmesse). gKmgbr zou deze hallen (laten) realiseren con
form de specifieke eisen van de gemeente. In ruil daarvoor zou de gemeente gedu
rende de looptijd van de huurovereenkomst (30 jaar) een maandelijkse huur betalen.

225 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 58. Zo ook de A-G in 
paragraaf 97 en voetnoot 49 van haar conclusie van 4 juni 2009, zaak c536/07 
(KölnMesse), waarin zij spreekt over “bijzonder gedetailleerde instructies” onder ver
wijzing naar de “beschrijving en opsomming van de prestaties evenals naar de uitvoe
rige plannen, schema’s en andere desbetreffende documenten die in de – meerdere 
duizend bladzijden omvattende – bijlagen zijn opgenomen”.

226 Dit valt op te maken uit r.o. 6061 van hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 
(KölnMesse).

227 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 62, onder verwijzing naar 
het antwoord op de eerste prejudiciële vraag in Auroux/Roanne. 
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KölnMesse, maar de uitvoering van werken kan evengoed in het rechtstreeks eco
nomisch belang van de aanbestedende dienst zijn als deze slechts gedurende een 
kortere periode over de werken kan beschikken. 

Verder moet het Müllerarrest niet zo beperkt worden uitgelegd dat beschikking 
anders dan door eigendomsoverdracht alleen een rechtstreeks economisch belang 
oplevert als het een werk met een openbare bestemming betreft. met andere woor
den, ook indien de aanbestedende dienst een nog te bouwen werk huurt voor eigen 
gebruik, moet worden aangenomen dat het uitvoeren van dat werk in zijn recht
streeks economisch belang is. een andere uitleg zou de reikwijdte van het begrip 
overheidsopdracht sterk beperken en daarmee afbreuk doen aan het nuttig effect 
van de aanbestedingsrichtlijn.

een ander voorbeeld van een rechtstitel die leidt tot de hier bedoelde beschikking 
is te vinden bij het Office of Government Commerce (OGC), een onderdeel van 
de centrale overheid van het Verenigd Koninkrijk. het ogc heeft namelijk aan
gegeven dat als een gemeente grond verkoopt aan een ontwikkelaar ten behoeve 
van (sociale) woningbouw en de gemeente daarbij het recht bedingt dat zij de 
huurders mag benoemen in een gedeelte van die woningen of anderszins een recht 
bedingt ten aanzien van het gebruik van de woningen, dit recht een rechtstreeks 
economisch belang voor de gemeente kan opleveren.228 een dergelijke situatie is 
enigszins vergelijkbaar met de situatie waarin de gemeente zelf de woningen zou 
huren en deze vervolgens zou onderverhuren aan de door de gemeente beoogde 
personen. Bij een dergelijke verhuur zou realisatie van de woningen in ieder geval 
in het rechtstreeks economisch belang van de gemeente zijn. Vergeleken hiermee, 
verkrijgt de gemeente met het benoemingsrecht echter een minder omvattend recht 
op de woningen; een verhuurder van een woning heeft immers meer rechten en 
verplichtingen dan enkel het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. 
Dit neemt niet weg dat de gemeente nog steeds een bepaalde mate van beschik
king over het werk verkrijgt. met het ogc moet daarom worden aangenomen 
dat een dergelijk benoemingsrecht vermoedelijk reeds leidt tot een rechtstreeks 
economisch belang.

228 ogc, Procurement Policy Note – Public Procurement Rules, Development Agreements 
and s106 “Planning Agreements”; Update and Additional Guidance, information 
note 12/10, 30 juni 2010, para. 54. Deze opmerking lijkt voort te vloeien uit de in
breukprocedure osbaldwick (zaaknummer 2007/4156), waarin engeland uiteindelijk 
erkende dat de gemeente York ten onrechte onderhands een concessieovereenkomst 
voor werken had gesloten met een woningbouwcorporatie. Deze corporatie diende 
onder meer sociale woningen te realiseren, waarvoor de gemeente de huurders zou 
mogen benoemen. Volgens de commissie zou de gemeente York aldus een belang 
in die sociale woningbouw behouden, hetgeen een van de redenen vormde waarom 
volgens haar sprake was van een concessieovereenkomst voor werken. De commissie 
heeft hierover twee persberichten gepubliceerd, te weten iP/09/1000 en iP/10/507 van 
resp. 25 juni 2009 en 5 mei 2010.
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5.8.2.3 Economische voor- en nadelen bij de uit te voeren werken

het derde voorbeeld van een rechtstreeks economisch belang dat het hof in 
Müller geeft, bestaat uit drie subvoorbeelden, te weten i) economische voorde
len uit het gebruik of de overdracht van het werk, ii) financiële deelneming aan 
de verwezenlijking van het werk en iii) risico’s bij economische mislukking van 
het werk. Zoals in het navolgende zal blijken, gaat het in alle drie de gevallen in 
feite om hetzelfde, namelijk om het risico dat de aanbestedende dienst loopt op 
economische voor of nadelen die uiteindelijk samenhangen met het gebruik of de 
overdracht van de uit te voeren werken.

Economische voordelen uit het gebruik of de overdracht van het werk
Van economische voordelen uit het gebruik of de overdracht van het werk kan 
sprake zijn bij de verkoop van grond door een gemeente aan een marktpartij die 
daarop woningen zal bouwen en verkopen aan derden. Partijen kunnen dan over
eenkomen dat de gemeente per verkochte woning een bepaald bedrag zal ontvan
gen van de marktpartij, in aanvulling op de reeds betaalde grondprijs. wat in de 
praktijk echter vaker voorkomt, is dat de gemeente en de marktpartij afspreken 
dat de grondprijs achteraf naar boven wordt bijgesteld als de daadwerkelijke ver
koopprijs van de woningen aan de derden hoger uitvalt dan verwacht. als dat in
derdaad het geval is, behaalt de gemeente economische voordelen uit de verkoop 
van de uitgevoerde werken en is sprake van een rechtstreeks economisch belang. 
aangezien het hof heeft gekozen voor de formulering dat van een rechtsreeks 
economisch belang sprake is als de aanbestedende dienst economische voordelen 
‘zal kunnen behalen’, moet het enkele vooruitzicht op de mogelijkheid van derge
lijke voordelen reeds voldoende worden geacht om aan dit element te voldoen.229

het ligt voor de hand dat van een rechtstreeks economisch belang niet alleen spra
ke is bij eventuele economische voordelen uit het gebruik of de overdracht van het 
werk, maar ook bij eventuele nadelen daarbij. De hierna te bespreken andere twee 
subvoorbeelden die het hof geeft, impliceren immers dat het vereiste economi
sche belang ook aanwezig kan zijn als de overdracht of het gebruik van het werk 
nadelig uitpakt voor de aanbestedende dienst. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat ook 
als de grondprijs achteraf naar beneden kan worden bijgesteld naar aanleiding van 
de uiteindelijke koopprijzen van de woningen, het realiseren van die woningen 
in het rechtstreeks economisch belang van bovengenoemde gemeente is. met an

229 Zie ook Vzr. Rb. Groningen 10 juni 2011, LJN BQ8211 (Montagne/Winsum). in die 
zaak was sprake van een zogenoemde ‘afroomregeling’: de gemeente zou meepro
fiteren bij een hogere grondprijs dan verwacht. Dit bracht de voorzieningenrechter 
tot de conclusie dat de gemeente een “aanzienlijk economisch belang” heeft bij het 
project. overigens komt de voorzieningenrechter vervolgens tot de conclusie dat 
daarmee sprake is van een bezwarende titel; juister was geweest om te concluderen 
dat de werken in kwestie werden uitgevoerd in het rechtstreeks economisch belang 
van de gemeente. in hoger beroep kon volgens het hof in het midden blijven “of de 
Overeenkomst kwalificeert als een aanbestedingsplichtige ‘overheidsopdracht voor 
werken’”; zie hof Leeuwarden 15 mei 2012, LJN Bw6167 (Motagne/Winsum), r.o. 8.
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dere woorden, voldoende is dat de grondprijs achteraf wordt bijgesteld naar rato 
van de daadwerkelijke verkoopprijs van de woningen aan de derden. anders dan 
de reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011 stelt,230 valt niet in te zien dat daarbij 
relevant is of de uiteindelijke grondprijs al dan niet marktconform is; de enkele 
afhankelijkheid van de grondprijs van de realisatie en verkoop leidt immers tot het 
rechtstreeks economisch belang.231 

Zoals eerder in dit hoofdstuk al is aangegeven, neemt dit overigens niet weg dat 
een minder dan marktconforme grondprijs in beginsel moet worden gezien als be
taling door de aanbestedende dienst; deze betaling heeft dan tot gevolg dat sprake 
is van een overeenkomst onder bezwarende titel.232 Bovendien is het ook mogelijk 
om een marktconforme grondprijs vast te stellen zonder te resulteren in een recht
streeks economisch belang. De aanbestedende dienst kan daartoe bijvoorbeeld een 
openbare biedprocedure volgen of de grond vooraf laten taxeren.233

Verder zijn de mogelijke economische voor of nadelen uit het gebruik of de over
dracht van het werk naar alle waarschijnlijkheid niet beperkt tot zuiver financi
ele voor of nadelen. met andere woorden, ook als sprake is van een mogelijk 
voor of nadeel in natura voor de aanbestedende dienst, is aan dit element voldaan. 
Denkbaar is bijvoorbeeld dat de aanbestedende dienst bepaalde rechten kan ver
werven op het gerealiseerde werk die voor hem een economische waarde heb
ben (oftewel: op geld waardeerbaar zijn). Zo zou de gemeente in bovenstaand 
voorbeeld kunnen bedingen dat zij op de gerealiseerde woningen antennes mag 
plaatsen voor mobiele datacommunicatie of daarop reclameuitingen mag aan

230 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 74. Van een rechtstreeks economisch belang 
is volgens de reiswijzer kennelijk geen sprake in geval van een herberekening van de 
grondprijs. De reiswijzer vervolgt namelijk: “het is wel mogelijk om bij hogere vast
goedopbrengsten de grondprijs te herberekenen. Die moet immers marktconform zijn 
en bij hogere vastgoedopbrengsten hoort (als de grondprijs via een residuele methode 
wordt bepaald) ook een hogere grondprijs.” overigens wordt in de reiswijzer gespro
ken over het ‘gevaar’ van een te lage grondprijs, hetgeen tot een aanbestedingsplich
tige overheidsopdracht zou kunnen leiden. De keuze voor het woord ‘gevaar’ in deze 
context lijkt weinig verhullend ten aanzien van de (kennelijke) houding van de auteurs 
tegenover de wenselijkheid van aanbesteden. Zie ook Van der Leij en Habraken die 
constateren dat niet valt uit te sluiten “dat de reiswijzer [2009] is ingegeven door een 
behoefte om niet altijd tot een transparante selectie van een marktpartij te komen”. Zij 
zijn van mening dat gemeenten altijd tot transparante selectie zouden moeten willen 
komen (behoudens uitzonderingsgevallen) en europese regelgeving daarvoor eigen
lijk niet nodig zou behoeven te zijn; zie Van der Leij & Habraken 2010. Zie in die zin 
ook Luteijn 2011, waarin hij stelt: “het ‘1op1’ contracteren ter zake ontwikkelingen 
van enige omvang is uit [het] oogpunt van transparantie, accountability en politieke 
verantwoording immers niet meer van deze tijd.”

231 Zo ook Bidó 2010.
232 Zie paragraaf 5.6.4.
233 Zie Europese Commissie, ‘Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunele

menten bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties’, PbEG 
1997, c 209/3, zoals besproken in paragraaf 2.1.
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brengen.234 ook zouden zij (in theorie) kunnen afspreken dat de gemeente per 
verkochte woning een aantal vierkante meters grond van de marktpartij om niet 
in eigendom krijgt overgedragen. in al dit soort gevallen moet eveneens worden 
aangenomen dat het element ‘rechtstreeks economisch belang’ aanwezig is.

Financiële deelneming aan de verwezenlijking van het werk
Het tweede subvoorbeeld dat het Hof geeft is dat de aanbestedende dienst finan
cieel aan de verwezenlijking van het werk heeft deelgenomen. Deze formulering 
is enigszins ambigue, aangezien dit enerzijds kan worden uitgelegd als een beta
ling c.q. financiële bijdrage aan de aannemer ten behoeve van het werk en ander
zijds als een financiële deelneming c.q. participatie in de uitvoering van het werk. 
hoewel de engelse taalversie van het arrest wijst op het eerste,235 maakt de oor
spronkelijke, Duitse taalversie duidelijk dat enkel het tweede is bedoeld. Daarin 
wordt namelijk gesproken over de “finanziellenBeteiligunganderErstellungdes
Bauwerks”. Ook de Franse taalversie illustreert dat het gaat om een financiële 
participatie en niet om een financiële bijdrage.236

Dit wordt verder ondersteund door de verwijzing van het hof naar een aantal 
specifieke overwegingen uit het arrest Auroux/Roanne.237 in die kwestie was de 
aannemer, SeDL, verplicht om een multifunctionele accommodatie te realise
ren.238 Deze accommodatie bestond deels uit commerciële onderdelen (een multi
plexbioscoop en bedrijfsruimten) die SeDL aan derden zou verkopen en deels uit 
publieke onderdelen (een parkeerterrein, toegangswegen en openbare ruimten) die 
SeDL aan de gemeente roanne zou overdragen. in zijn arrest stelt het hof dat de 
gemeente zich heeft verbonden een deel van de kosten van alle uit te voeren bouw
werken voor haar rekening te nemen.239 uit de conclusie van advocaatgeneraal 
Kokott blijkt echter veel duidelijker dat het daarbij niet gaat om een betaling voor 
die werken door de gemeente, maar om een investering door de gemeente in het 
project. Volgens de advocaatgeneraal zou de gemeente roanne namelijk deelne
men in het kapitaal voor de financiering van alle uit te voeren werkzaamheden.240 

234 Dat voorbeeld zou overigens ook kunnen worden gezien als een vorm van beschik
king van de aanbestedende dienst over de uitgevoerde werken en om die reden een 
rechtstreeks economisch belang opleveren.

235 in die vertaling wordt relevant geacht dat de aanbestedende dienst “contributed 
 financially to the realisation of the work”.

236 Daarin gaat het over “le fait qu’il a participé financièrement à la réalisation de
l’ouvrage”.

237 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 13, 17, 18 en 45.
238 in het arrest spreekt het hof over een ‘recreatiepark’, hetgeen wat verwarrend is. 

het gaat in feite om één bouwmassa met daarin een aantal verschillende functies en 
daarnaast parkeergelegenheid. inmiddels is zelfs met Google Streetview goed te zien 
dat het gaat om wat in nederland zou heten een ‘multifunctionele accommodatie’ of 
‘mfa’ (het gebouw is gelegen aan de cours de la republique 2 te roanne).

239 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 17 en 45.
240 conclusie van de ag van 15 juni 2006, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), para. 13. in 

para. 58 komt de ag terug op dit onderwerp en stelt dat de gemeente heeft toegezegd 
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aangezien SeDL een gemengde publiekprivate vennootschap was, kan hieruit 
worden afgeleid dat de gemeente deelnam in het kapitaal van SeDL, als gevolg 
waarvan SEDL beschikte over meer eigen vermogen om de werken mee te finan
cieren. De gemeente kreeg door deze deelneming in het kapitaal een rechtstreeks 
economisch belang bij de realisatie van het project, namelijk omdat zij econo
misch voor of nadeel zou (kunnen) behalen uit de verkoop van de commerciële 
onderdelen aan derden. Dit (financiële) belang van de gemeente blijkt daarnaast 
uit de afspraak dat elk overschot op de eindbalans van SeDL moet worden over
gemaakt aan de gemeente.241

op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat als de aanbeste
dende dienst financieel deelneemt in de verwezenlijking van het werk, bijvoor
beeld door daarin kapitaal te investeren, het uit te voeren werk in zijn rechtstreeks 
economisch belang is. in dat kader is in publicaties van de nederlandse over
heid terecht gewezen op het ‘aanbestedingsrisico’ van financiële participatie in 
de  opstalontwikkeling.242 overigens betreft dit tweede subvoorbeeld in de kern 
geen andere situatie dan het eerste subvoorbeeld, omdat ook hier de aanbeste
dende dienst het vooruitzicht heeft op mogelijke economische voor of nadelen die 
uiteindelijk samenhangen met de overdracht of het gebruik van het werk.

Risico’s bij economische mislukking van het werk
als derde subvoorbeeld geeft het hof de omstandigheid dat de aanbestedende 
dienst risico’s loopt bij economische mislukking van het werk. Samen met het 
vorige subvoorbeeld verwijst het hof hierbij naar een aantal overwegingen uit 
Auroux/Roanne. aangenomen moet worden dat de risico’s die de gemeente roanne 
liep bij economische mislukking van de multifunctionele accommodatie in ieder 
geval bestonden uit de risico’s als gevolg van bovenstaande financiële deelne
ming. Daarnaast zou de gemeente na afloop van de overeenkomst met SEDL ei
genaar worden van de onverkochte gronden en bouwwerken, de uitvoering van 
de lopende overeenkomsten en de door SeDL aangegane schulden overnemen.243 
het is niet moeilijk voor te stellen dat als het werk zou mislukken, omdat het bij
voorbeeld onverkoopbaar zou blijken, de gemeente op grond hiervan aanzienlijke 
financiële nadelen zou ondervinden. 

bij te dragen aan de financiering van alle te verwezenlijken bouwwerken.
241 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 18.
242 Zie Ministerie van VROM, VNG en NEPROM, Selectie marktpartijen en samen

werking bij gebiedsontwikkeling, 15 januari 2008, waarin – ongemotiveerd – wordt 
geconcludeerd dat als de overheid rechtstreeks financieel participeert in de opstal
ontwikkeling, het risico bestaat dat aanbesteding verplicht is. Dit risico neemt toe 
naarmate de participatie substantiëler is. Zie verder Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 
2011, p. 74. Daar wordt gesteld dat moet worden gewaakt voor het gevaar van parti
cipatie door de gemeente in de vastgoedexploitatie.

243 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 18.
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ook in dit subvoorbeeld bestaat het rechtstreeks economische belang er derhalve 
uit dat de aanbestedende dienst het vooruitzicht heeft op mogelijke economische 
nadelen die samenhangen met de overdracht of het gebruik van het werk. Deze 
economische relatie tussen de uit te voeren werken en de aanbestedende dienst 
leidt derhalve tot de aanwezigheid van het element ‘rechtstreeks economisch be
lang’.

Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat als de risico’s bij economische 
mislukking van het werk door de aanbestedende dienst zijn overgenomen van de 
aannemer, dat een overeenkomst onder bezwarende titel oplevert (zie paragraaf 
5.6.4.3).

5.8.2.4 Andere voorbeelden van een rechtstreeks economisch belang

in het Müllerarrest laat het hof de mogelijkheid open dat ook in andere geval
len sprake is van een rechtstreeks economisch belang. een dergelijk ander voor
beeld lijkt het hof te hebben gevonden in het Commissie/Duitslandarrest dat ging 
over bedrijfspensioenen bij gemeenten.244 het hof overweegt daar dat voor een 
overheidsopdracht is vereist dat de betrokken overeenkomst een rechtstreeks eco
nomisch belang heeft voor de aanbestedende dienst. Vervolgens lijkt het hof te 
stellen dat het sluiten van een overeenkomst voor bedrijfspensioenen in het recht
streeks economisch belang van de gemeentelijke werkgever (de aanbestedende 
dienst) is, omdat deze daardoor in staat wordt gesteld “te voldoen aan zijn ver
plichting tot correcte uitvoering van die uit de omzetting van loon in pensioenpre
mies voortvloeiende vorm van uitgestelde betaling”.245 Deze verplichting rustte op 
de gemeentelijke werkgevers op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) die zij eerder hadden gesloten. met andere woorden, de gemeenten hadden 
zichzelf hiertoe verplicht. 

het hof koppelt de omstandigheid dat een gemeente in staat wordt gesteld aan 
bepaalde op haar rustende verplichtingen te voldoen echter niet expliciet aan het 
daarmee aanwezig zijn van een rechtstreeks economisch belang, zodat onzeker is 
of dat inderdaad is wat het hof beoogt. niettemin is goed denkbaar dat het kun
nen voldoen aan een verplichting een economische waarde voor de aanbestedende 
dienst vertegenwoordigt en zodoende tot gevolg heeft dat de overeenkomst in zijn 
rechtstreeks economisch belang is. Dit arrest ziet evenwel op een zeer specifieke 
situatie waarbij bovendien sprake was van overheidsopdrachten voor diensten en 
niet voor werken. in de praktijk is het dan ook niet snel aannemelijk dat een over
heid verplicht zal zijn bepaalde werken uit te voeren en om te voldoen aan die 
verplichting, besluit een overeenkomst met een aannemer te sluiten.

hoewel dat niet expliciet zo wordt gesteld, lijkt de commissie naar analogie van 
dit arrest te redeneren in haar met redenen omkleed advies in de inbreukprocedure 

244 hvJ eu 15 juli 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), r.o. 75 e.v.
245 hvJ eu 15 juli 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), r.o. 78.
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die zij tegen nederland was gestart met betrekking tot het project ‘het nieuwe 
Landgoed’ te ede.246 De commissie stelt daarin namelijk dat de realisatie van 
het commerciële vastgoed in kwestie (bestaande uit woningen en een deel van 
een multifunctioneel centrum) een direct economisch voordeel inhoudt voor de 
gemeente ede. in dat verband verwijst de commissie naar artikel 22 grondwet, 
dat volgens haar “de nederlandse autoriteiten [verplicht] te stimuleren dat in 
nederland voldoende huisvesting beschikbaar is. (…) het is precies in het licht 
van deze taak dat de nederlandse autoriteiten op alle niveaus en op allerlei ma
nieren betrokken zijn bij de ontwikkeling van de huisvesting in nederland.” 
Denkbaar is dat de commissie hiermee in feite bedoelt dat de gemeente door een 
overeenkomst met een ontwikkelaar te sluiten in staat werd gesteld te voldoen aan 
haar verplichting op grond van artikel 22 grondwet en de realisatie van werken 
op grond van die overeenkomst derhalve in het rechtstreeks economisch belang 
van de gemeente is. een dergelijke stelling moet evenwel geacht worden onjuist te 
zijn, aangezien deze zou uitgaan van een te specifieke strekking van deze bepaling 
uit de grondwet, die slechts een algemene inspanningsverplichting voorschrijft 
om voldoende woongelegenheid te bevorderen. in dat kader lijkt het dan ook on
waarschijnlijk dat bovenstaande opmerking van de commissie zo moet worden 
uitgelegd.247

5.8.3 Omstandigheden die géén rechtstreeks economisch belang opleveren

Voor een rechtstreeks economisch belang acht het hof onvoldoende dat de aan
bestedende dienst ‘regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw’ uitoefent.248 
Daarmee doelt het hof op het gebruik in de lidstaten dat voor de uitvoering van 
bouwwerken van ten minste een bepaalde omvang, een voorafgaande vergunning 
van de bevoegde overheid is vereist. Volgens het hof toetst de overheid dan of 
de bouwwerken stroken met het algemeen belang, zoals de stedenbouwkundige 

246 Zaaknummer 2007/4721. Zie ook de persberichten van de Europese Commissie 
iP/10/1233 van 30 september 2010 en iP/11/600 van 19 mei 2011. het met redenen 
omkleed advies dateert van 1 oktober 2010. De inbreukprocedure is uiteindelijk stop
gezet. De achtergrond van deze procedure was als volgt. De gemeente ede had met 
een ontwikkelaar een aantal overeenkomsten gesloten ten behoeve van de realisatie 
van het project ‘het nieuwe Landgoed’. het project omvatte een centrum met com
merciële en sociale functies, waaronder een sporthal, parkeerplaatsen, 60 sociale wo
ningen en 588 overige woningen. De overeenkomsten zagen ook op de verkoop van 
grond door de gemeente aan de ontwikkelaar. De commissie startte medio 2008 een 
inbreukprocedure omdat ten onrechte geen aanbestedingsprocedure zou zijn gevolgd.

247 De commissie vraagt in het met redenen omkleed advies ook om meer informatie met 
betrekking tot verschillende subsidies die de gemeente zou ontvangen. wellicht dat zij 
uit die informatie een rechtstreeks economisch belang dacht te kunnen afleiden.

248 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 58. De vergunning maakt enkel 
deel uit van het kader van wet en regelgeving waarbinnen hij naar eigen inzicht en op 
eigen initiatief werken mag uitvoeren, zodat niet voor de hand ligt dat sprake is van 
een overheidsopdracht. Zie in die zin ook de conclusie van de A-G van 17 november 
2009, zaak c451/08 (Müller), para. 53.
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ontwikkeling of coherentie van een wijk. De enkele uitoefening van dergelijke 
bevoegdheden is niet gericht op het ontvangen van een contractuele prestatie en 
evenmin op het vervullen van een rechtstreeks economisch belang van de aanbe
stedende dienst.249 om die reden leidt deze uitoefening niet ertoe dat de werken 
in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst worden uit
gevoerd. Deze conclusie van het hof in Müller is overigens weinig verrassend, 
met name als bedacht wordt dat in het voorliggende geval geen overeenkomst 
bestond tussen de gemeente (als bevoegde overheid) en degene die voornemens 
was werken te gaan uitvoeren (gSSi). hun relatie was daarmee beperkt tot het 
vergunningstraject, dat wordt beheerst door het algemeen belang en niet door het 
economisch belang van de gemeente.

De omstandigheid dat de werken voldoen aan het algemeen belang is aldus on
voldoende om een rechtstreeks economisch belang op te leveren. het daarvoor 
vereiste economische belang moet kennelijk bestaan voor de aanbestedende dienst 
in zijn hoedanigheid als opdrachtgever en niet anderszins. wat tot die hoedanig
heid behoort en wat tot bijvoorbeeld de hoedanigheid als vergunningverlener in 
het algemeen belang, kan worden bepaald door te beoordelen of de werken in 
kwestie ook een economische waarde zouden opleveren voor de opdrachtgever 
als deze geen aanbestedende dienst maar een marktpartij was geweest. is dat niet 
het geval, omdat de waarde zich vertaalt in algemeen belang, dan is aannemelijk 
dat een rechtstreeks economisch belang afwezig is. Deze toets kan ook worden 
gebruikt om te bepalen of het economische belang in een bepaald geval al dan 
niet ‘rechtstreeks’ is. Levert het uitvoeren van de werken namelijk economische 
waarde op voor de aanbestedende dienst via een andere hoedanigheid dan die van 
opdrachtgever (bijvoorbeeld als instantie die de gemeentelijke belastingen int), 
dan is aannemelijk dat diens economische belang niet rechtstreeks is. Zouden de 
werken daarentegen ook een economische waarde vertegenwoordigen voor een 
private opdrachtgever, dan moet het rechtstreeks economisch belang aanwezig 
worden geacht.

in lijn daarmee is van de volgende omstandigheden in de literatuur terecht aange
nomen dat deze als zodanig geen rechtstreeks economisch belang opleveren, dan 
wel is daarvan ten onrechte aangenomen dat zij wel een dergelijk belang opleve
ren:

249 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 57. De formulering in de 
nederlandse taalversie is wat onduidelijk; de oorspronkelijke, Duitse versie luidt: 
“Die bloße Ausübung von städtebaulichen Regelungszuständigkeiten im Hinblick auf 
die Verwirklichung des allgemeinen interesses ist weder auf den erhalt einer ver
traglichen Leistung noch auf die Befriedigung des unmittelbaren wirtschaftlichen 
interesses des öffentlichen auftraggebers gerichtet, wie es art. 1 abs. 2 Buchst. a der 
richtlinie 2004/18 vorgibt.”
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  het vooruitzicht op extra belastinginkomsten als gevolg van gerealiseerde 
opstallen;250

  het stellen van een bouwplicht;251

  het opnemen van een boete in geval gebruik wordt gemaakt van een terugle
verplicht in plaats van een bouwplicht;252

  economische neveneffecten, zoals het revitaliseren van de betreffende wijk;253

  het stellen van eisen die verder gaan de gebruikelijke publiekrechtelijke 
betrokkenheid;254

  de omstandigheid dat de aanbestedende dienst het initiatief heeft genomen.255

opgemerkt wordt dat ook subsidieverlening in beginsel niet zal leiden tot een 
rechtstreeks economisch belang, ook als die subsidieverlening gepaard gaat met 
een uitvoeringsovereenkomst. De enkele betaling van een som geld (oftewel: de 
subsidie) onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger de werken uitvoert con
form de bij de subsidie gestelde randvoorwaarden, betekent immers nog niet dat 
de subsidieverlener bij die uitvoering ook een belang heeft, zoals hier bedoeld. Dit 
wordt uiteraard anders als de subsidieverlener de beschikking zou krijgen over 
(een deel van) de gesubsidieerde werken, of daarbij economische voor of nadelen 
kan realiseren.

5.8.4 Verhouding tot element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’

evenals voor de verplichting tot het uitvoeren van werken, geldt voor het recht
streeks economisch belang dat de definitie van een overheidsopdracht voor wer

250 Dergelijke inkomsten worden geacht onvoldoende rechtstreeks te zijn. Zie ’t Hart & 
Albers 2010. Zie ook Kuypers & Simon 2010.

251 het opleggen van een verplichting om over te gaan tot de bouw, geeft de aanbeste
dende dienst geen vorm van beschikking over het gerealiseerde werk en leidt ook niet 
tot financiële voor- of nadelen dan wel risico’s. Anders: Fokkema 2010b. Volgens 
fokkema is zeker denkbaar dat het hof vanwege een overeengekomen bouwplicht zal 
concluderen tot de aanname van een rechtstreeks economisch belang.

252 Zie voor de terugleverplicht de paragraaf over het criterium ‘verplichting tot het uit
voeren van werken’. een dergelijke boete zou derhalve alleen worden geïncasseerd 
en derhalve een economisch voordeel voor de aanbestedende dienst opleveren als niet 
tot realisatie zou worden overgegaan. Zie ook Fokkema die eerst meende dat alsdan 
sprake zou zijn van een rechtstreeks economisch belang, maar daar later op lijkt te 
zijn teruggekomen; zie resp. fokkema 2010a en fokkema 2011. overigens dient er 
volgens de reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011 “dan alleen wel voor te worden ge
waakt dat in de grondprijsvaststelling bij teruglevering niet impliciet een boete wordt 
betaald.” (p. 74). een toelichting daarop ontbreekt. Voor zover bedoeld zou zijn dat 
alsdan een rechtstreeks economisch belang voor de aanbestedende dienst ontstaat, 
geldt daarvoor het voorgaande.

253 Vergelijk Auroux/Roanne. Zie Kuypers & Simon 2010.
254 Dit betreft een afzonderlijk element. anders: fokkema 2011.
255 Zie paragraaf 5.2 waarin is aangegeven dat initiatief geen relevant element is. Anders: 

fokkema 2011.
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ken in de aanbestedingsrichtlijn hier niets over zegt. ook hier heeft het hof dit 
element dus moeten inlezen in de bestaande definitie. Het Hof doet dit door te 
stellen dat de prestatie van de aannemer, die hij moet vervullen op grond van de 
overeenkomst onder bezwarende titel, “wegens de aard ervan alsook de syste
matiek en de doelstellingen van richtlijn 2004/18 voor de aanbestedende dienst 
een rechtstreeks economisch belang [moet] inhouden”.256 in het latere Commissie/
Duitslandarrest vat het hof dit kort samen door te overwegen dat de “voorwaarde 
dat het moet gaan om een overeenkomst onder bezwarende titel [impliceert], dat 
dient te worden nagegaan of de betrokken overeenkomsten een rechtstreeks eco
nomisch belang hebben” voor de aanbestedende dienst.257 

uit deze overwegingen van het hof wordt duidelijk dat de elementen ‘overeen
komst onder bezwarende titel’ en ‘rechtstreeks economisch belang’ nauw met el
kaar samenhangen. maar wat is hun verhouding tot elkaar?

gedacht zou kunnen worden dat het hof met het criterium ‘rechtstreeks econo
misch belang’ heeft willen preciseren wat wordt bedoeld met ‘onder bezwarende 
titel’, zoals door sommigen lijkt te worden bepleit.258 in dat geval zou het ‘recht
streeks economisch belang’ in de plaats komen van het element ‘onder bezwa
rende titel’ en zou aan dat laatste geen zelfstandige betekenis meer toekomen. het 
gevolg daarvan zou echter zijn dat een overeenkomst voor de uitvoering van wer
ken die weliswaar in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende 
dienst zijn, maar waarvoor de aanbestedende dienst geen op geld waardeerbare 
tegenprestatie levert aan de aannemer, niettemin zou kwalificeren als overheids
opdracht.

Dit zou zich kunnen voordoen als de aanbestedende dienst de beschikking krijgt 
over de door de aannemer uitgevoerde werken, zonder dat de aanbestedende dienst 
daarvoor een op geld waardeerbare tegenprestatie levert. met andere woorden, als 
de aannemer om niet werken uitvoert voor de aanbestedende dienst. Vanuit het 
oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering van de aannemer is dat praktisch gezien 
niet waarschijnlijk, maar dat doet niet af aan het feit dat deze mogelijkheid be
staat. Zou een overeenkomst die dergelijke afspraken bevat kwalificeren als over
heidsopdracht voor werken, dan wordt volledig voorbijgegaan aan het hierboven 
besproken vereiste dat de opdracht voor rekening van de aanbestedende dienst 
moet zijn en deze voor de werken een op geld waardeerbare tegenprestatie moet 
leveren.259 gelet hierop, moet worden geconcludeerd dat het element ‘rechtstreeks 
economisch belang’ (in ieder geval) niet is bedoeld ter vervanging van het element 
‘overeenkomst onder bezwarende titel’.

256 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 49.
257 hvJ eu 15 juli 2010, zaak c271/08 (Commissie/Duitsland), r.o. 75.
258 Zie bijvoorbeeld Parlevliet 2012 en Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, p. 73.
259 Zie paragraaf 5.6.
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De vervolgvraag is dan of de aanwezigheid van een op geld waardeerbare te
genprestatie en daarmee een bezwarende titel, automatisch leidt tot aanwezigheid 
van het element ‘rechtstreeks economisch belang’. het antwoord daarop kan niet 
positief zijn, aangezien het ontwikkelen van dat laatste element door het hof dan 
geen toegevoegde waarde zou hebben ten opzichte van het element ‘overeenkomst 
onder bezwarende titel’. De enige toets zou dan immers behoeven te zijn of sprake 
is van een op geld waardeerbare tegenprestatie. Dit neemt evenwel niet weg dat 
in sommige gevallen een op geld waardeerbare tegenprestatie kan leiden tot een 
rechtstreeks economisch belang. eerder bleek dat al het geval te zijn als de aanbe
stedende dienst risico’s overneemt van de aannemer. Deze koppeling tussen beide 
elementen bestaat echter niet zonder meer.

een rechtstreeks economisch belang leidt dus niet automatisch tot een overeen
komst onder bezwarende titel en vice versa. toch bestaat tussen beide elementen 
wel een bepaald verband. een overeenkomst onder bezwarende titel betekent na
melijk dat een uitruil van prestaties plaatsvindt tussen de aanbestedende dienst en 
de aannemer, waarbij ieder van die prestaties een economische waarde vertegen
woordigt voor de andere partij. in de woorden van advocaatgeneraal mengozzi is 
dit het voor de hand liggend wederzijds bindende karakter van een overheidsop
dracht.260 een overheidsopdracht voor werken bestaat aldus uit een prestatie van de 
aannemer, die een economische waarde vertegenwoordigt voor de aanbestedende 
dienst, én uit een tegenprestatie van de aanbestedende dienst, die een economische 
waarde vertegenwoordigt voor beide partijen. het eerste is wat hier wordt bedoeld 
met het element ‘rechtstreeks economisch belang’; het tweede wordt aangeduid 
met het eerder beschreven element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’. in die 
zin zijn beide elementen dus twee zijden van dezelfde medaille.

het element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ wordt hier aldus beperkt tot 
de op geld waardeerbare tegenprestatie van de aanbestedende dienst. Dit zou ook 
de ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ in enge zin kunnen worden genoemd. 
Zoals hierboven namelijk bleek, impliceert dit element het wederzijds bindende 
karakter van de overeenkomst en daarmee eveneens de elementen ‘verplichting 
tot het uitvoeren van werken’ en ‘rechtstreeks economisch belang’. De ‘overeen
komst onder bezwarende titel’ als verzameling van de op geld waardeerbare tegen
prestatie, de bouwplicht en het rechtstreeks economisch belang kan dan worden 
gezien als de ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ in ruime zin. om verwarring 
te voorkomen wordt hier het element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ enkel 
in de eerste, enge betekenis gebruikt.

5.8.5 Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn (20..)

Bij de eerdere bespreking van de ontwikkeling van het begrip ‘overheidsop
dracht voor werken’ kwam al kort aan bod dat het rechtstreeks economisch 

260 Zie paragraaf 5.6.
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belang aan de orde is geweest in het recente moderniseringstraject van de 
aanbestedingsrichtlijn.261 in het groenboek van januari 2011 vroeg de commissie 
of het criterium ‘rechtstreeks economisch belang’ wettelijk moet worden verankerd 
of bijkomende/alternatieve voorwaarden moeten worden ingevoerd.262 een meer
derheid van de respondenten was voor een beperking van de aanbestedingsrichtlijn 
tot daadwerkelijke aankopen door aanbestedende diensten. in mindere mate werd 
kennelijk het idee gesteund om het criterium ‘rechtstreeks economisch belang’ te 
codificeren, waarbij door een aantal respondenten gewaarschuwd werd voor de 
moeilijkheden om dat criterium te definiëren en toe te passen.

uit het commissievoorstel blijkt niet expliciet of de commissie in eigen woor
den dit criterium heeft willen opschrijven, of juist heeft gekozen voor een afwij
kend criterium. in haar voorstel is de nieuwe aanbestedingsrichtlijn beperkt tot 
‘aanbesteding’, hetgeen voor opdrachten voor werken inhoudt: “de aankoop of de 
verkrijging in een andere vorm van werken (…) door een of meer aanbestedende 
diensten van door deze aanbestedende diensten gekozen ondernemers, ongeacht 
of de werken (…) een openbare bestemming hebben of niet”. in de considerans 
is opgenomen dat onder verkrijging “in ruimere zin het verkrijgen van de baten 
van de betrokken werken (…) [moet] worden verstaan, zonder dat de eigendom 
noodzakelijkerwijs hoeft te worden overgedragen aan de aanbestedende diensten”.
De commissie heeft later in een nonpaper evenwel expliciet verduidelijkt dat zij 
met de verwijzing naar “de aankoop of de verkrijging in een andere vorm” het ele
ment ‘rechtstreeks economisch belang’ uit Müller heeft gecodificeerd.263 hoewel 
de commissie in haar voorstel heeft gekozen voor een andere formulering dan het 
hof, moet op grond hiervan worden aangenomen dat zij inhoudelijk niets anders 
beoogt dan de huidige stand van het recht op dit punt te codificeren. Op dit punt 
is het commissievoorstel tot dusver niet gewijzigd.264 wel is in de considerans 
nog toegevoegd dat met bovenstaande omschrijving van ‘aanbesteding’ (in ieder 
geval) niet bedoeld is het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden ten op
zichte van de huidige aanbestedingsrichtlijn.265

261 Zie over het moderniseringstraject verder paragraaf 3.1.8 en 5.1.3.1.
262 europese commissie, ‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid 

inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’ 
d.d. 27 januari 2011, com(2011) 15 def. 

263 europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Councilonpublicprocurement-Cluster10:Scope, 9315/12, 27 april 2012, p. 3.

264 De meest recente versie van het richtlijnvoorstel betreft Proposal for a Directive of the 
european Parliament and of the council on public procurement  Presidency compro
mise text/consolidated version (Derde compromisvoorstel nieuwe aanbestedings
richtlijn), 14971/12, 19 oktober 2012.

265 toegevoegd sinds het Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en 
de raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde ver
sie/compromistekst van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 12878/12, 24 juli 2012, overweging 3.
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5.8.6 Tussenconclusie rechtstreeks economisch belang

Voor een overheidsopdracht voor werken is vereist dat de werken die de aanne
mer uitvoert, in het ‘rechtstreeks economisch belang’ van de aanbestedende dienst 
zijn. Dit element richt zich dus op de prestatie van de aannemer en is daarmee in 
zekere zin het spiegelbeeld van het hiervoor besproken element ‘overeenkomst 
onder bezwarende titel’ dat betrekking heeft op de tegenprestatie van de aanbe
stedende dienst. een rechtstreeks economisch belang leidt niet automatisch tot 
een overeenkomst onder bezwarende titel en vice versa. in het voorstel voor de 
Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn is dit belang gecodificeerd in het vereiste dat een 
overheidsopdracht betrekking heeft op de aankoop of de verkrijging in een andere 
vorm van werken.

Van een rechtstreeks economisch belang voor de aanbestedende dienst is spra
ke als deze de beschikking krijgt over het gerealiseerde werk, bijvoorbeeld door 
eigendom of huur. Voldoende is waarschijnlijk ook als de aanbestedende dienst 
langs een andere weg beschikking kan waarborgen, bijvoorbeeld door een recht 
om de huurders in de te realiseren woningbouw te benoemen, alsof de aanbeste
dende dienst zelf eigenaar en verhuurder van die woningen wordt. De economi
sche waarde kan ook bestaan uit economische voor of nadelen voor de aanbe
stedende dienst die mogelijk zullen optreden in samenhang met het gebruik en 
de overdracht van het werk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vooruitzicht op 
(hogere of lagere) inkomsten afhankelijk van de prijs waarvoor de aannemer de 
gerealiseerde werken verkoopt aan derden. aannemelijk is dat een rechtstreeks 
economisch belang ook kan voortvloeien uit de omstandigheid dat de overeen
komst in kwestie de aanbestedende dienst in staat stelt te voldoen aan een op hem 
rustende verplichting; deze situatie zal zich naar verwachting in de praktijk even
wel niet snel voordoen bij gronduitgifte.

De omstandigheid dat de werken voldoen aan het algemeen belang is daarentegen 
onvoldoende om een rechtstreeks economisch belang op te leveren. als onder
scheidend criterium kan worden aangelegd of de werken een economische waarde 
opleveren voor de aanbestedende dienst in diens hoedanigheid als opdrachtgever. 
wat tot die hoedanigheid behoort en wat tot bijvoorbeeld de hoedanigheid als 
vergunningverlener in het algemeen belang, kan worden bepaald door te beoor
delen of de werken in kwestie ook een economische waarde zouden opleveren 
voor de opdrachtgever als deze geen aanbestedende dienst, maar een marktpartij 
was geweest. is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat de waarde zich vertaalt in 
algemeen belang of terechtkomt bij de aanbestedende dienst via een andere hoeda
nigheid dan die van opdrachtgever (bijvoorbeeld als instantie die de gemeentelijke 
belastingen int), dan is aannemelijk dat een rechtstreeks economisch belang af
wezig is. Zouden de werken daarentegen ook een economische waarde vertegen
woordigen voor een private opdrachtgever, dan moet het rechtstreeks economisch 
belang aanwezig worden geacht.
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5.9 uitvoeren van werken

het laatste element van een overheidsopdracht voor werken betreft het uitvoeren 
van werken. Dit kwam hierboven al kort aan de orde, aangezien een overheids
opdracht voor werken inhoudt dat de aannemer verplicht is bepaalde werken uit 
te voeren (zie paragraaf 5.7) die in het rechtstreeks economisch belang van de 
aanbestedende dienst zijn (zie paragraaf 5.8), in ruil waarvoor de aannemer van 
de aanbestedende dienst een op geld waardeerbare tegenprestatie ontvangt (zie 
paragraaf 5.6). 

in deze paragraaf wordt uiteengezet wat dit ‘uitvoeren van werken’ inhoudt en in 
welke omstandigheden dit element aanwezig is. Leidend hierbij is de definitie van 
overheidsopdrachten voor werken uit de aanbestedingsrichtlijn, waarin is bepaald 
dat deze betrekking hebben op:

“(…) hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van werken 
in het kader van een van de in bijlage i vermelde werkzaamheden of van een 
werk, dan wel het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat 
aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet.”

op grond hiervan kan behalve het uitvoeren van werken ook het ontwerp van die 
werken onder de definitie van een overheidsopdracht voor werken vallen (para
graaf 5.9.1). Verder omvat het uitvoeren van werken twee typen werkzaamheden: 
i) het uitvoeren van werkzaamheden uit bijlage 1 (paragraaf 5.9.2) en ii) het uit
voeren van een ‘werk’ of iii) het laten uitvoeren van een werk overeenkomstig de 
eisen van de aanbestedende dienst (paragraaf 5.9.3). Bij de behandeling van deze 
typen werkzaamheden zal blijken dat een nadere analyse nodig is van de bedoelde 
‘eisen’ (paragraaf 5.9.4) en van de omvang van een ‘werk’ (paragraaf 5.9.5).

5.9.1 Ontwerp en uitvoering

Sinds de wijzigingsrichtlijn werken heeft de richtlijn werken niet alleen be
trekking op het uitvoeren van werken, maar ook op het ontwerp van die werken, 
mits dat onderdeel uitmaakt van dezelfde opdracht.266 een aanbestedende dienst 
is vrij om ervoor te kiezen ontwerp en uitvoering als afzonderlijke opdrachten 
vorm te geven, in welk geval het ontwerp niet kwalificeert als overheidsopdracht 
voor werken.267 combineert de aanbestedende het ontwerp en de uitvoering van 

266 Zie paragraaf 5.1.2.2.
267 Zie overweging 9 bij de Aanbestedingsrichtlijn: “Gezien de verscheidenheid aan 

overheidsopdrachten voor werken, moet de aanbestedende dienst kunnen kiezen 
tussen gescheiden en gemeenschappelijke gunning van opdrachten voor de uit
voering en het ontwerp van werken.” tijdens het overleg van de raadswerkgroep 
economische Vraagstukken (Vestiging en Diensten) op 5 en 6 februari 1987 over het 
commissievoorstel voor de wijzigingsrichtlijn werken, lichtte de commissie toe dat 
het niet de bedoeling was om “adviseurs, studie of conceptiecontracten” als zodanig 
onder de definitie van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken te bren
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werken, dan moet het geheel als één overheidsopdracht voor werken worden be
schouwd en dient de geraamde waarde van dat geheel te worden vergeleken met 
de drempelwaarde. aangezien dit onderzoek zich echter richt op de uitvoering van 
werken, wordt de combinatie met het ontwerp daarvan hier verder buiten beschou
wing gelaten.

5.9.2 Werkzaamheden uit bijlage 1

een overheidsopdracht voor werken kan ten eerste betrekking hebben op de werk
zaamheden die zijn genoemd in bijlage 1 bij de aanbestedingsrichtlijn. Dezelfde 
bijlage is ook als bijlage 1 bij het Bao opgenomen en bevat de werkzaamheden uit 
afdeling 40 van de nacenomenclatuur. Deze systematiek van verwijzing naar 
een dergelijke indeling stamt reeds uit de richtlijn werken, waarin het toepas
singsgebied in de definitieve richtlijn werd beperkt tot de werkzaamheden en de 
daarbij behorende bedrijven uit klasse 40 van de nice.268 

het gaat om opdrachten die een aanbestedende dienst verleent aan een aannemer 
voor het verrichten van losse werkzaamheden zoals grondverzet en elektrotechni
sche werkzaamheden. hoewel dat niet in de aanbestedingswetgeving is vermeld, 
impliceert dit type werkzaamheden dat de aannemer deze uitvoert conform de 
eisen van de aanbestedende dienst. het is immers moeilijk voor te stellen dat de 
aanbestedende dienst de aannemer volledig vrij zou laten in het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Daarnaast is de omvang van het ‘werk’ waar de werkzaamheden 
betrekking op hebben, bepalend voor de vraag of de geraamde waarde van ver
schillende opdrachten voor werkzaamheden bij elkaar opgeteld moet worden; dit 
zal blijken uit de analyse van de omvang van een ‘werk’ hieronder.269

5.9.3 Een ‘werk’ overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst

ten tweede kan een overheidsopdracht voor werken betrekking hebben op de uit
voering van een ‘werk’. het onderscheid tussen deze categorie en het uitvoeren 
van werkzaamheden uit bijlage 1 is door de commissie als volgt beschreven:270

“[overheidsopdrachten] hebben betrekking op werkzaamheden in het kader van 
de uitvoering van bouw- en wegenbouwkundige werken, als specifieke prestatie 
(bij voorbeeld: u laat een bestaand gebouw waterdicht maken of isoleren) of als 
een geheel van prestaties die leiden tot de totstandbrenging van een ‘werk’, waar
onder wordt verstaan een produkt met een economische of technische functie.”

gen; dit was alleen het geval indien het ontwerp (de ‘conceptie’) is gekoppeld aan de 
uitvoering van de werken.

268 Zie paragraaf 5.1.1.2.
269 Zie paragraaf 5.9.5.
270 Europese Commissie, Overheidsopdrachten en communautaire financiering, 1991, 

p. 47 e.v.
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met andere woorden, als de werkzaamheden ertoe leiden dat een groter geheel tot 
stand wordt gebracht (namelijk het ‘werk’), is sprake van dit tweede type werk
zaamheden waarop een overheidsopdracht voor werken betrekking kan hebben. 
Voorbeelden van een ‘werk’ zijn een gebouw of een kunstwerk zoals een brug,271 
maar ook een straatverlichtings of elektriciteitsnet.272

5.9.3.1  ‘Uitvoeren van een werk’ vs. ‘laten uitvoeren met welke middelen dan 
ook…’

in de wijzigingsrichtlijn werken is de reikwijdte van de overheidsopdracht voor 
werken uitgebreid tot zowel het ‘uitvoeren van een werk’ als ‘het laten uitvoeren 
met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde eisen voldoet’.273 De gedachte daarachter was met name dat in 
het eerste geval de wederpartij van de aanbestedende dienst zelf de werkzaamhe
den uitvoert en in het tweede geval de wederpartij (doorgaans een projectontwik
kelaar) daartoe een derde inschakelt.274 ook is alleen in het tweede geval opgeno
men dat het werk aan de eisen van de aanbestedende dienst moet voldoen, hetgeen 
bij sommigen tot het vermoeden leidde dat in het eerste geval dergelijke eisen niet 
relevant zijn.275 het onderscheid tussen beide is inmiddels echter nagenoeg ver
dwenen. twee ontwikkelingen in de jurisprudentie hebben daartoe geleid. 

ten eerste heeft het hof ervoor gezorgd dat het begrip ‘aannemer’ zodanig ruim 
moet worden uitgelegd dat het daarbij niet uitmaakt of de aannemer de werken 
zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde.276 het hof achtte daarbij kennelijk 
niet relevant of sprake was van het ‘uitvoeren van een werk’ dan wel van het ‘laten 
uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk’ conform de eisen van de 
aanbestedende dienst. als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld een overeenkomst tus
sen een gemeente en een projectontwikkelaar voor de bouw van een parkeergarage 
worden beschouwd als overheidsopdracht voor het uitvoeren van een werk (en 
niet alleen als het laten uitvoeren van een werk), ook al zal de projectontwikkelaar 
voor de daadwerkelijke uitvoering een aannemer inschakelen.

271 Zie ook Arrowsmith 2005, p. 301. Zie ook Europese Commissie, Handleiding Werken, 
1997, p. 9, waar de commissie als voorbeelden van een ‘werk’ noemt een ziekenhuis, 
een schouwburg en een brug.

272 Zie HvJ EG 5 oktober 2000, zaak C-16/98 (Vendée). 
273 Zie paragraaf 5.1.2.2.
274 Dit blijkt ook duidelijk uit de definitie van overheidsopdrachten voor werken in 

de Duitse taalversie, waarin deze betrekking moeten hebben op “Bauvorhaben 
im Zusammenhang mit einer der in Anhang II genannten Tätigkeiten oder eines 
Bauwerks im Sinne des Buchstabens c) oder die erbringung einer Bauleistung durch 
Dritte, gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber 
genannten Erfordernissen [cursivering PH]”. Zie hierover ook de conclusie van de 
ag van 15 juni 2006 bij zaak c220/05 (Auroux/Roanne), para. 31 en 52 en hvJ eu 
25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 3738.

275 Zie bijvoorbeeld Boot & Wuijster 2008a.
276 Zie paragraaf 5.4.
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ten tweede heeft het hof in het arrest KölnMesse het volgende gesteld ten aanzien 
van de kwalificatie van een overeenkomst als overheidsopdracht voor werken:277

“Voorts zij erop gewezen dat de definitie van het begrip ‘overheidsopdracht voor 
de uitvoering van werken’ in artikel 1, sub a, van [de consolidatierichtlijn wer
ken] (…) alle verrichtingen omvat waarbij een overeenkomst onder bezwarende 
titel – ongeacht de formele kwalificatie daarvan – wordt gesloten tussen een aan
bestedende dienst en een aannemer, die betrekking heeft op de uitvoering door 
deze aannemer van een ‘werk’ in de zin van artikel 1, sub c, van deze richtlijn. 
Fundamenteel in dit verband is dat het werk conform de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde eisen wordt uitgevoerd, terwijl niet van belang is welke mid
delen daarvoor worden gebruikt.”

hieruit volgt dat voor een overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op 
de uitvoering van een ‘werk’ (in plaats van op werkzaamheden uit bijlage 1) altijd 
vereist is dat het werk conform de eisen van de aanbestedende dienst wordt uit
gevoerd. met andere woorden, hoewel de ‘eisen’ enkel als voorwaarde zijn opge
nomen in het derde deel van de definitie van een overheidsopdracht voor werken 
(‘het laten uitvoeren etc.’), geldt deze voorwaarde eveneens onverkort voor het 
tweede deel van die definitie (‘uitvoering van een werk’).

het resultaat van deze twee ontwikkelingen is dat zowel bij het ‘uitvoeren van een 
werk’ als bij het ‘laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat 
aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet’ niet relevant is of 
de wederpartij van de aanbestedende dienst de werken zelf uitvoert of daarvoor 
een derde inschakelt, alsook dat in beide gevallen vereist is dat het ‘werk’ voldoet 
aan de eisen van de aanbestedende dienst. 

wat beide onderdelen dan nog onderscheidt, is de toevoeging ‘met welke mid
delen dan ook’. De strekking van deze toevoeging is destijds met name geweest 
om duidelijk te maken dat een overheidsopdracht voor werken op meer betrekking 
kan hebben dan alleen het eigenlijke bouwen, zoals op daarmee samenhangende 
financiële aspecten (bijvoorbeeld het beheer van de investeringen),278 alsook de 

277 hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 (KölnMesse), r.o. 55 (cursivering PH). Zie 
over dit arrest ook Davey 2010. het arrest is het gevolg van een inbreukprocedure 
uit 2005 (zaaknummer 2005/4955); zie de persberichten van de europese commissie 
iP/06/1375 en iP/07/917 van resp. 12 oktober 2006 en 27 juni 2007. De gemeente 
Keulen had met gKmgbr, een particuliere investeringsmaatschappij, een huurover
eenkomst gesloten voor vier expositiehallen (te exploiteren door Kölnmesse). gKm
GbR zou deze hallen (laten) realiseren conform de specifieke eisen van de gemeente. 
in ruil daarvoor zou de gemeente gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (30 
jaar) een maandelijkse huur betalen.

278 Zie het citaat in paragraaf 5.1.2.2 hierboven naar aanleiding van de bespreking door 
de raadswerkgroep van het commissievoorstel voor de wijzigingsrichtlijn werken op 
5 en 6 februari 1987.
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organisatie en directie van de werken.279 gelet hierop, leidt de toevoeging ‘met 
welke middelen dan ook’ niet zozeer tussen een onderscheid tussen beide onderde
len, maar is veeleer een verduidelijking dat ook meeromvattende overeenkomsten 
een overheidsopdracht voor werken kunnen vormen.

uit het voorgaande volgt dat het onnodig is om een strikt onderscheid te maken 
tussen het ‘uitvoeren van een werk’ en ‘laten uitvoeren met welke middelen dan 
ook etc.’. waar het om gaat, is dat de overeenkomst betrekking heeft op de uit
voering van een ‘werk’ dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst. het 
maakt daarbij niet uit of de overeenkomst enkel betrekking heeft op het eigenlijke 
uitvoeren van de werken, dan wel dat deze ook andere daarmee samenhangende 
activiteiten omvat, zoals directievoering en financiering. Om deze reden zal vanaf 
nu als subelement van het uitvoeren van werken enkel worden opgenomen het 
uitvoeren van ‘een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst’.280

in lijn met deze conclusie valt het toe te juichen dat de commissie in haar groen
boek uit 2011 opmerkte dat het misschien noodzakelijk zou kunnen zijn om de 
huidige definitie van een overheidsopdracht voor werken aan te passen en te ver
eenvoudigen, aangezien de drie onderdelen van die definitie complex zijn en elkaar 
deels overlappen.281 Vermoedelijk is vanwege de weinig positieve respons op deze 
opmerking de commissie uiteindelijk toch niet overgegaan tot het opnemen van 
een gewijzigde definitie in haar voorstel voor de Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn. 
wel is in de nederlandse vertaling het ‘laten uitvoeren’ gewijzigd in het ‘verwe
zenlijken’, maar dat is geen inhoudelijke wijziging.282

om te kunnen bepalen in welke gevallen sprake is van een overheidsopdracht die 
betrekking heeft op de uitvoering van een ‘werk’, is dan ook relevant wanneer 
een werk geacht wordt te voldoen aan de ‘eisen van de aanbestedende dienst’. 
Daarnaast is voor de omvang van die overheidsopdracht doorslaggevend wat de 
omvang van het ‘werk’ is, hetgeen zich vertaalt in de geraamde waarde die moet 
worden vergeleken met de drempelwaarde. op beide aspecten wordt in het onder
staande daarom dieper ingegaan.

5.9.4 Eisen van de aanbestedende dienst

nadat het hof in Auroux/Roanne had geoordeeld dat ook voor de commerciële 
onderdelen van de multifunctionele accommodatie in kwestie een aanbestedings
plicht gold, lag in de publicaties vanuit de nederlandse overheid de nadruk op de 
aanwezigheid van eisen van de aanbestedende dienst. De gedachte daarbij was 
dat als geen sprake zou zijn van dergelijke eisen, om die reden reeds geen sprake 

279 Zie de toelichting op het Commissievoorstel Wijzigingsrichtlijn Werken d.d. 23 de
cember 1986, com(86) 679 def., zoals besproken in paragraaf 5.1.2.2.

280 Zie het rijtje met cumulatieve elementen in paragraaf 5.2.
281 Zie paragraaf 5.1.3.1.
282 in de engelse taalversie is dit namelijk gelijk gebleven.
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kon zijn van een overheidsopdracht en derhalve geen discussie meer nodig was 
over het meer ingewikkelde element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’. in 
dat kader werden als de hier bedoelde aanbestedingsrechtelijke eisen aangemerkt 
“gemeentelijke eisen aan vastgoed die verder reiken dan de gemeentelijke pu
blieke taak ten aanzien van gebiedsontwikkeling”,283 eisen die verder gaan dan de 
“gebruikelijke publiekrechtelijke betrokkenheid” van de aanbestedende dienst284 
en “eisen [van overheden] die verder reiken dan hun publiekrechtelijke mogelijk
heden om ten aanzien van vastgoed regulerend op te treden”.285

Duidelijkheid over het karakter van deze eisen kwam (eveneens) in het Müller
arrest, waarin het hof overwoog:286 

283 ministerie van Vrom, Vng en neProm, Selectie marktpartijen en samenwerking 
bij gebiedsontwikkeling, 15 januari 2008, kenmerk 2008.016. Zie voor een vergelijk
bare opvatting Boot & ubink 2005. Volgens die auteurs zal geen sprake zijn van een 
aanbestedingsplicht zolang de realiserende partij slechts de door de gemeente vast te 
stellen publiekrechtelijke randvoorwaarden in acht moet nemen. Zie ook Heemskerk 
& Peeters 2007; zij verwijzen in dit verband ook naar moolhuizen & Brackmann 2002 
en Kenniscentrum PPS, europese aanbesteding bij PPS bij gebiedsontwikkeling.

284 interdepartementale commissie europees recht (icer), icer rapport auroux, ok
tober 2008, bijlage bij brief van de minister van BZK van 11 oktober 2008, ken
merk 2008-0000483938. Zie ook de Kamervragen met betrekking tot het Auroux/
Roannearrest en het icerrapport, Aanhangsel Handelingen II 2006/07, nr. 862 en 
Aanhangsel Handelingen II 2008/09, nr. 1353. het kabinet heeft op 26 september 
2008 ingestemd met verzending van het rapport, zo valt te lezen in Kamerstukken II 
2008/09, 27 581, nr. 36, p. 2. Zolang het gaat om eisen die voortvloeien uit de gebrui
kelijke publiekrechtelijke betrokkenheid van de gemeente, zal er geen sprake zijn van 
‘vastgestelde eisen’ als bedoeld in de richtlijn. het moet dan wel gaan om wettelijke 
regels die voor alle uit te voeren werken van toepassing zijn en niet om op een bepaald 
bouwwerk toegesneden regels. het rapport noemt als voorbeelden onder meer de wet
telijke voorschriften op basis van de wet ruimtelijke ordening en de woningwet. De 
eisen die uit die regelgeving voortvloeien zijn “van toepassing op alle werken die 
door welke partij dan ook worden uitgevoerd.” Zie ook het volgende antwoord van 
de minister van (destijds) Vrom: “De zeggenschap van de gemeenteraad neemt in 
die zin af dat, als de gemeente niet kiest voor europese aanbesteding en voor een 
1:1 contracteren van marktpartijen over gebiedsontwikkeling, geen aanvullende ei
sen gesteld kunnen worden bovenop het publiekrechtelijk kader. Publieke en private 
onderdelen van het plan worden hierdoor meer gescheiden. Dit betekent dat de ge
meenteraad daarover dan minder zeggenschap heeft. het is immers op afstand gezet.” 
(Kamerstukken II 2009/10, 27 581, nr. 37, p. 22).

285 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 74.
286 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 67. Deze overweging lijkt ove

rigens aan te sluiten bij (het eerder verschenen) Pijnacker hordijk, Van der Bend & 
Van nouhuys 2009, p. 125. Deze auteurs stellen zich op het standpunt dat als een 
gemeente voorschrijft dat er een bioscoop of hotel moet worden gerealiseerd, (nog) 
geen sprake is van aanbestedingsrechtelijke eisen. Dat is anders als de gemeente meer 
of minder gedetailleerd de indeling of het uitvoeringsniveau van het bouwwerk zou 
voorschrijven.
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“een aanbestedende dienst heeft zijn eisen in de zin van deze bepaling eerst 
vastgesteld, wanneer hij maatregelen heeft genomen om de kenmerken van het 
werk te definiëren of althans een beslissende invloed op het ontwerp ervan uit 
te oefenen.”

Deze overweging is gecodificeerd in het Commissievoorstel voor de Nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn.287 Daarin is namelijk opgenomen dat een overheidsop
dracht voor werken betrekking kan hebben op:288

“het verwezenlijken met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan 
de eisen van de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op 
het soort of het ontwerp van het werk;”.

Sinds het tweede compromisvoorstel is in de considerans bovendien opgenomen 
dat voor het stellen van eisen nodig is dat de aanbestedende dienst in kwestie 
“must have taken measures to define the type of the work or, at the very least, have 
had a decisive influence on its design”.289 

De maatstaf is aldus of de aanbestedende dienst ten minste een ‘beslissende in
vloed’ uitoefent op het ontwerp van het werk. Dit zal uiteraard het geval zijn als 
de aanbestedende dienst het ontwerp voorschrijft. maar ook een samenstel van 
afzonderlijke eisen aan het werk kan ertoe leiden dat de aannemer uiteindelijk 
betrekkelijk weinig vrijheid heeft in het ontwerp en de aanbestedende dienst aldus 
geacht moet worden een beslissende invloed daarop uit te oefenen. een harde lijn 
lijkt hierin niet goed te kunnen worden getrokken, zodat per geval moet worden 
beoordeeld of de eisen in kwestie er samen toe leiden dat de aanbestedende dienst 
in feite een beslissende invloed heeft op het ontwerp van het werk.

uit bovenstaande overweging van het hof en de daaropvolgende voorgestelde 
codificatie daarvan volgt dat het moet gaan om eisen aan het ‘uiterlijk’ van het 

287 In de toelichting is daarover opgenomen: “De definities van een aantal kernbegrippen 
waarmee het toepassingsgebied van de richtlijn wordt omschreven (zoals publiek
rechtelijke instelling, overheidsopdrachten voor werken en diensten, gemengde op
drachten), zijn herzien in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie.” Zie 
ook europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of theCouncilonpublicprocurement-Cluster10:Scope, 9315/12, 27 april 2012, 
p. 7: “(...) hypothesis (c) has been clarified in the light of the ECJ judgment in Case 
c 451/08 Helmut Müller GmbH, paragraph 67.”

288 commissievoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn, com(2011) 896 def. (cursive
ring Ph). in de nederlandse vertaling is letterlijk opgenomen dat het moet gaan om 
de invloed op “het soort en het ontwerp van het werk”. uit de engelse taalversie is 
echter sprake van “the type or design of the work”. ook in latere versies van het richt
lijnvoorstel staat “or” en niet “and”. op dit punt moet de nederlandse vertaling dus 
onjuist worden geacht.

289 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on  public pro
curement  Presidency compromise text/consolidated version (tweede compromis
voorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14418/12, 2 oktober 2012, overweging 4b.
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werk. met andere woorden, de aanbestedende dienst moet een beslissende invloed 
uitoefenen op hoe het werk eruit komt te zien. Dit brengt mee dat eisen die enkel 
het gebruik van het werk betreffen, niet als dergelijke eisen zijn te beschouwen. 
Voorbeelden daarvan zijn beperkingen van de doelgroep waaraan de aannemer de 
werken mag verkopen of verhuren (bijvoorbeeld bij woningen alleen aan jongeren 
tussen de 18 en 25 jaar), beperkingen aan het soort activiteit dat binnen de werken 
mag plaatsvinden (bijvoorbeeld bij winkelruimte alleen kledingverkoop in het ho
gere segment) en beperkingen om speculatie tegen te gaan (bijvoorbeeld een ver
bod om een woning binnen vijf jaar na oplevering te verkopen). Dergelijke eisen 
aan het gebruik kunnen overigens wel bijdragen aan het rechtstreeks economisch 
belang dat de aanbestedende dienst bij die werken heeft.290

Van het stellen van bovenstaande ‘aanbestedingsrechtelijke’ eisen is volgens het 
hof in Müller geen sprake indien “een overheidsdienst een aantal hem voorge
legde bouwplannen onderzoekt of een besluit neemt in de uitoefening van zijn re
gulerende bevoegdheden inzake stedenbouw”.291 hiermee lijkt het hof met name 
te doelen op het onderzoek en de goedkeuring door de aanbestedende dienst in het 
kader van bouwvergunning, waarbij getoetst wordt aan het algemeen belang.292 
Verder hadden de commissie, nederland en frankrijk in dit kader een onderscheid 
gemaakt tussen een actieve en een passieve rol van het openbaar bestuur.293 in het 
eerste geval (actieve rol) oefent de overheid een beslissende invloed uit, terwijl in 
het tweede geval (passieve rol) de overheid zich beperkt tot het goedkeuren van 
particuliere projecten en het houden van toezicht daarop. Bij een zuiver passieve 
rol zou dan geen sprake zijn van een overheidsopdracht. hoewel het hof deze ‘rol
verdeling’ als zodanig niet noemt, lijkt het – door onder meer het gebruik van de 
term ‘beslissende invloed’ – mee te gaan in deze redenering.294 gelet hierop, zullen 
ruim geformuleerde publiekrechtelijke randvoorwaarden die gebruikt worden als 
toetsingskader in beginsel geen aanbestedingsrechtelijke eisen vormen.295

290 Zie daarover paragraaf 5.8.2.2.
291 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 6869.
292 Vergelijk het vrijwel identieke woordgebruik door het hof in het kader van het recht

streeks economisch belang; zie hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), 
r.o. 56-57. Zo ook de A-G in zijn conclusie van 17 november 2009, zaak C-451/08 
(Müller), para. 71-72. Zie verder paragraaf 5.8 hierboven voor het element ‘recht
streeks economisch belang’.

293 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 67.
294 Dit is ook in lijn met de Belgische raad van State die oordeelde dat een goedkeuring

vereiste nog niet behoeft te leiden tot aanbestedingsrechtelijke eisen. Zie Van Garsse 
2007, p. 354; D’hooghe 2009, p. 204205.

295 welke eisen langs de publiekrechtelijke weg kunnen worden gesteld, valt overigens 
buiten de kaders van dit onderzoek. Zie daarover Hoekstra & Van der Veen 2008; 
fokkema & hijmans 2008; a. de Snoo, J.c. ellerman en J.w.a. meesters, Drieluik 
grondexploitatie:overeenkomsten,exploitatieplannenenaanbestedingsrecht, Zutphen: 
uitgeverij Paris 2011.
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hierbij moeten evenwel twee kanttekeningen worden geplaatst. ten eerste is van 
belang te realiseren dat de oorsprong van een eis (publiekrechtelijk of contractueel) 
als zodanig niet bepalend is voor het onderhavige element.296 Bepalend is het effect 
van die eis, in het licht van bovenstaande overweging van het hof. Dit was ook het 
standpunt van de commissie in de inbreukprocedure die zij tegen nederland was 
gestart met betrekking tot het project ‘het nieuwe Landgoed’ te ede.297 in het met 
redenen omkleed advies verwoordt de commissie dit als volgt:298

“De commissie wijst erop dat noch in de richtlijn, noch in de jurisprudentie 
van het hof van Justitie aanwijzingen te vinden zijn dat door een aanbestedende 
dienst vastgestelde eisen die op het publiek recht gebaseerd zijn of eruit voor
vloeien geen eisen kunnen zijn in de zin van de richtlijn, noch dat bestemmings
plannen noodzakelijkerwijs buiten de werkingssfeer van de euregels inzake 
overheidsopdrachten vallen.”

ten tweede kan een – op het eerste gezicht – passieve rol, vanwege het effect 
daarvan, materieel gelijk zijn aan het actief stellen van eisen. teneinde het nuttig 
effect van de aanbestedingsrichtlijn te waarborgen zou een dergelijke overeen
komst alsnog binnen de werkingssfeer daarvan kunnen vallen. Dit zou het geval 
moeten zijn als het kader waaraan wordt getoetst zeer gedetailleerde eisen bevat 
die alleen gelden voor het betreffende werk.299 ook kan daarvan sprake zijn als 
de aanbestedende dienst een ruime discretionaire goedkeuringsbevoegdheid heeft 
en deze goedkeuring feitelijk alleen wenst te verlenen als het te realiseren werk 

296 Dit lijkt wel de gedachte van de voorzieningenrechter te zijn in Vzr. rb. groningen 
10 juni 2011, LJN BQ8211 (Motagne/Winsum), r.o. 4.5 en 4.8. Zie ook Ubink 2007. Hij 
gaat overigens nog verder door te stellen dat in de regel sprake is van aanbestedings
rechtelijke eisen als een werk moet worden gerealiseerd “dat moet voldoen aan de eisen 
en randvoorwaarden uit een bestemmingsplan.” ook hier geldt dat de oorsprong van de 
eisen echter niet doorslaggevend kan zijn, enkel het effect van die eisen. 

297 Zaaknummer 2007/4721. Zie ook de persberichten van de Europese Commissie 
iP/10/1233 van 30 september 2010 en iP/11/600 van 19 mei 2011. De inbreukproce
dure is uiteindelijk stopgezet.

298 met redenen omkleed advies van 1 oktober 2010.
299 Zie in die zin ook Meesters, die een voorbeeld geeft van strenge eisen die weliswaar 

langs publiekrechtelijke weg kunnen worden opgelegd, maar toch sterk doen denken 
aan een opdracht; zie Meesters 2011, p. 125-126. Zie verder Straatman & Hebly 2005; 
zij geven aan dat het langs de publiekrechtelijke weg van het exploitatieplan stellen 
van gedetailleerde eisen het bepaald lastig maakt om nog te betogen dat geen sprake 
is van een werk dat aan de door de gemeente vastgestelde eisen voldoet. Zo ook Van 
nouhuys & Straatman 2008. anders: Luteijn 2007; hij meent – naar (in ieder geval) 
achteraf is gebleken, ten onrechte – dat de mate van detaillering van door de overheid 
gestelde randvoorwaarden niet relevant is, althans dat eigenlijk niet zou mogen zijn, 
omdat men dan in een volstrekt arbitraire discussie terechtkomt ten aanzien van de 
vraag welke mate van gedetailleerdheid uiteindelijk wel of niet doorslaggevend is.
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voldoet aan bepaalde specifieke eisen die op zichzelf kwalificeren als aanbeste
dingsrechtelijke eisen in bovenstaande zin.300 

Verder geldt dat publiekrechtelijke randvoorwaarden een geheel ander karak
ter krijgen wanneer zij – parallel of voorafgaand aan het publiekrechtelijke ka
der – contractueel worden vastgelegd. De reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011 
lijkt vrij eenvoudig over dit onderscheid heen te stappen,301 maar heeft daarop 
–  terecht – kritiek gekregen in de literatuur.302 De rol van de aanbestedende dienst 
verschuift dan immers van passief (goedkeuren en toezicht houden) naar actief 
(vooraf invloed uitoefenen op hetgeen gerealiseerd zal worden); de aanbestedende 
dienst kan de eisen dan rechtstreeks afdwingen. Bovendien verandert dan het ka
rakter van de eisen zelf. ten eerste bestaat bij publiekrechtelijke randvoorwaar
den de mogelijkheid om aanpassing of afwijking van het vigerende planologische 
regime te verzoeken; dit is bij contractuele eisen doorgaans niet het geval. ten 
tweede geeft het publiekrechtelijke kader slechts de maximaal toelaatbare bebou
wingsmogelijkheden weer, terwijl een contractuele eis doorgaans ‘hard’ is en niet 
(slechts) een maximum vormt. uiteraard zal het uiteindelijk afhangen van de ge
kozen formulering van de eisen, maar de kans dat zij ‘eisen van de aanbestedende 
dienst’ vormen, neemt wel toe door ze contractueel vast te leggen in plaats van 
(enkel) publiekrechtelijk.

5.9.5 Omvang van een ‘werk’

in hoofdstuk 3 bleek al dat de omvang van het ‘werk’ van belang is om te bepalen 
van welke activiteiten de gezamenlijke geraamde waarde moet worden berekend 
en vervolgens moet worden vergeleken met de drempelwaarde.303 het uitgangs
punt daarbij is de overeenkomst zoals die is vormgegeven door de aanbestedende 
dienst. Dit is echter niet het geval als de opdracht voor de uitvoering van één 
werk is verdeeld over verschillende overeenkomsten. in dat geval moeten deze 
geacht worden samen één overheidsopdracht voor werken te vormen, die is on
derverdeeld in verschillende zogenoemde percelen (dat wil zeggen: in afzonder
lijke overeenkomsten). een eenvoudig voorbeeld hiervan is als een gemeente een 
gemeentehuis laat bouwen en daartoe verschillende overeenkomsten sluit voor de 
bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. het 
bouwen van het gemeentehuis vormt als zodanig een ‘werk’, zodat de geraamde 
waarde van de drie onderdelen bij elkaar moet worden opgeteld en het totaal met 

300 Zie in dat kader ook Heemskerk, Leyendeckers & Braat 2009. Zij stellen dat in de 
praktijk gemeenten dikwijls sturend betrokken zijn van de totstandkoming van een 
bestemmingsplan of projectbesluit, door enkel medewerking te verlenen als een 
marktpartij voldoet aan de eisen of wensen van de gemeenten, zonder dat deze sturing 
kan worden gerechtvaardigd op grond van de gebruikelijke publiekrechtelijke betrok
kenheid van de betreffende gemeente.

301 Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, p. 75-76. Zo ook Bregman 2010.
302 ’t hart & albers 2010; meesters 2011, p. 127128.
303 Zie paragraaf 3.3.3.
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de drempelwaarde moet worden vergeleken. Dit was ook het standpunt van de 
commissie in een brochure uit 1991; zij gaf daarin aan dat een ‘werk’ bijvoorbeeld 
alle werkzaamheden omvat die moeten worden verricht voor de nieuwbouw van 
een gebouw, zoals de ruwbouw, de installatietechnische werkzaamheden en de 
afwerking.304 Daarvoor is niet relevant of deze werkzaamheden in verschillende 
percelen of fasen zijn verdeeld.

Daarnaast is de omvang van een ‘werk’ doorslaggevend bij de vraag of de ge
raamde waarde van meerdere opdrachten voor werkzaamheden uit bijlage 1 bij de 
aanbestedingsrichtlijn en het Bao bij elkaar moet worden opgeteld. Dat is name
lijk het geval voor zover deze werkzaamheden als onderdeel van één werk moeten 
worden beschouwd. met andere woorden: de geraamde waarde van werkzaam
heden die betrekking hebben op hetzelfde werk moet bij elkaar worden opgeteld, 
ook al is dat werk als zodanig geen voorwerp van de opdracht. Dit vloeit niet 
expliciet voort uit de aanbestedingswetgeving, maar kan worden afgeleid uit het 
Vendéearrest.305 in dat arrest ging het om de vraag of de geraamde waarde van 
verschillende opdrachten voor uitbreidings en onderhoudswerkzaamheden aan 
bestaande elektriciteits en straatverlichtingsnetten bij elkaar moest worden op
geteld of afzonderlijk mochten worden vergeleken met de toepasselijke drempel
waarde; in dat laatste geval zou de drempelwaarde niet worden overschreden.306 
De commissie was van mening dat alles bij elkaar moest worden opgeteld en was 
om die reden een inbreukprocedure gestart. Volgens de franse regering was het 
begrip ‘werk’ in dit kader niet relevant, omdat de betreffende opdrachten strekken 
tot het uitvoeren van werkzaamheden zoals bedoeld in de bijlage bij de toepas
selijke aanbestedingsrichtlijn en niet tot uitvoering van een ‘werk’. De ‘werken’ 
in kwestie waren namelijk de bestaande elektriciteits en straatverlichtingsnetten 
waaraan werkzaamheden moesten worden verricht. het hof wees dit argument af 
door te stellen dat deze redenering betrekking heeft op de “voorwaarden waaron
der de richtlijn van toepassing is” op overheidsopdrachten voor werken en niet op 
“de voorwaarden waaronder opdrachten voor uitvoering van werken in de zin van 
deze bepaling als onderdeel van één werk moeten worden beschouwd bij de be
oordeling, of de drempelwaarde voor toepassing van de richtlijn (…) is bereikt”.307 
Juist dit laatste was hier relevant omdat volgens de commissie sprake was van een 
kunstmatige splitsing.

het ligt overigens voor de hand dat dezelfde aggregatie van overeenkomsten die 
betrekking hebben op de uitvoering van (werkzaamheden aan) één werk geldt 

304 europese commissie, Overheidsopdrachtenencommunautairefinanciering, 1991. Zie 
ook europese commissie, Handleiding Werken, 1997, p. 9, waaruit blijkt dat volgens 
haar “dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervul
len” betekent dat het werk volledig is afgewerkt en is voorzien van alle installaties.

305 hvJ eg 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée).
306 Zie de conclusie van de A-G van 24 februari 2000, zaak C-16/98 (Vendée), para. 11.
307 hvJ eg 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée), r.o. 33.
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voor de beoordeling of een onderdrempelige opdracht een duidelijk grensover
schrijdend belang vertoont.

5.9.5.1 Vaststellen van de omvang van een ‘werk’: de Vendée-test

De omvang van een ‘werk’ kan objectief worden vastgesteld; de keuzes van een 
aanbestedende dienst spelen daarbij geen rol.308 Zoals gezegd, maakt het voor 
de omvang van het werk niet uit of een aanbestedende dienst de opdracht voor 
de uitvoering daarvan verdeelt over meerdere overeenkomsten. De maatstaf bij 
het objectief vaststellen van de omvang van een werk is beschreven in de defi
nitie daarvan, die sinds het gemeenschappelijk standpunt van de raad over de 
Wijzigingsrichtlijn Werken inhoudelijk niet meer is gewijzigd. De huidige defini
tie uit de aanbestedingsrichtlijn luidt:

“een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische 
werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie 
te vervullen.”

In eerdere versies van die definitie was er nog voor gekozen om een ‘werk’ te 
definiëren als een product van werken in hun geheel “dat als zodanig volstaat om 
voor de gebruiker een economische en technische functie te vervullen”.309 uit deze 
wijziging in de definitie moet worden geconcludeerd dat thans de bestemming van 
het werk vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst bepalend is en niet de 
functie die het werk voor de gebruiker vervult. ook is voldoende als het product 
van werken een economische of technische functie vervult en is samenloop van 
beide niet vereist. Verder heeft ook de zinsnede ‘het product van een geheel van 
bouwkundige of civieltechnische werken’ een aantal eerdere varianten gekend. De 
raad koost uiteindelijk bij de wijzigingsrichtlijn werken voor ‘het produkt van 
bouw dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel’.310 Dit lijkt wellicht iets 
te verschillen met de huidige formulering in de aanbestedingsrichtlijn, maar uit 
andere taalversies blijkt dat geen wijziging is beoogd maar dat het verschil slechts 
een kwestie van vertaling is.311

308 Zie de conclusie van de A-G van 24 februari 2000, zaak C-16/98 (Vendée), para. 3637. 
Zie verder Brown 2012.

309 Zie bijvoorbeeld het voorstel van de Commissie d.d. 23 december 1986, COM(86) 
679 def.

310 Deze formulering is voor het eerst terug te vinden in het verslag van de werkzaamhe
den van de raadswerkgroep economische Vraagstukken (Vestiging en Diensten) op 
7, 8, 16 en 17 juni 1988; zie toezending van teksten, document 7368/88 (maP 15). De 
commissie koos daarvoor en daarna evenwel voor andere formuleringen, te weten in 
het commissievoorstel ‘een gebouw dan wel een water of wegenbouwkundig werk’ 
en in het gewijzigde commissievoorstel ‘het produkt van bouw dan wel weg en 
waterbouwkundige werken in hun geheel’.

311 in het frans luidt deze zinsnede in zowel de wijzigingsrichtlijn werken als de 
aanbestedingsrichtlijn: ‘le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie 
civil’. ook in het Duits is deze zinsnede in beide richtlijnen identiek.
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De omvang van een ‘werk’ hangt aldus af van de technische en economische func
tie die het geheel van werkzaamheden in kwestie bestemd is te vervullen. Dit zal 
betrekkelijk eenvoudig zijn te bepalen in een situatie waarin het de nieuwbouw 
van een duidelijk geografisch afgebakend bouwwerk betreft, zoals een gebouw of 
een brug. het ‘werk’ bestaat dan uit alle werkzaamheden die benodigd zijn, zodat 
het bouwwerk zijn functie kan vervullen.312

als de werkzaamheden daarentegen niet zo duidelijk zijn afgebakend in plaats 
en tijd, wordt de beoordeling van de omvang van het ‘werk’ een stuk lastiger. 
Voor die gevallen wordt hieronder de Vendéetest geformuleerd; het betreft een 
beoordeling in maximaal drie stappen die is gebaseerd op het Vendéearrest van 
het hof.313 het gaat daarbij om de beoordeling i) of sprake is van een eenheid naar 
de aard van het werk, in welk geval een beoordeling volgt ii) of sprake is van een 
eenheid naar plaats en als dat eveneens het geval is, iii) of de werken een eenheid 
naar tijd en coördinatie vormen. 

Grafisch ziet de Vendée-test er als volgt uit:

Verschillende technische én 
economische functies?

Technisch én economisch 
gescheiden naar plaats?

Gescheiden naar tijd óf
coördinatie?

Afzonderlijke werken

Afzonderlijke werken

Afzonderlijke werken

Eén werk

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Figuur 2 Vendéetest

312 Zie in die zin ook Vzr. Rb. Arnhem 25 januari 2010, LJN BL2848 (P1/Ede I), waarin 
de voorzieningenrechter overwoog dat een parkeergarage slechts “als zodanig en als 
één technisch en economisch geheel [kan] functioneren als de coating op de vloer is 
aangebracht, de garage is voorzien van een slagboom, bewegwijzering, betaalautoma
ten, sprinklerinstallatie etc.. alleen dan kan de parkeergarage haar functie vervullen.” 
Zie verder de interpretatie van de Belgische wetgever, zoals blijkt uit D’Hooghe 2009, 
p. 203204. 

313 hvJ eg 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée). Zie Rb. Zutphen 13 juni 2007, LJN 
Ba7956 voor een ander nederlands geval waarin de omvang van een werk een rol 
speelde. in die uitspraak oordeelde de rechtbank dat het bouw en woonrijp maken 
van een deel van een bedrijventerrein geen economische en technisch geheel vormde 
met de rest van dat bedrijventerrein. als enige motivering gaf de rechtbank dat het 
onderscheid in beide delen ook bleek uit een onderzoeksrapport. het blijft derhalve 
onduidelijk op grond waarvan in dat geval geen sprake was van één werk.
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alvorens verder wordt ingegaan op deze test, eerst een korte schets van de ach
tergrond van dit arrest. het Vendéearrest had betrekking op de destijds geldende 
aanbestedingsrichtlijn voor nutssectoren (93/38/eeg) en niet voor klassieke sec
toren (93/37/eeg). Voor de uitleg van de omvang van een ‘werk’ is dat evenwel 
irrelevant, aangezien beide richtlijnen – althans in het licht van het arrest – vrijwel 
gelijke definities van een ‘werk’ bevatten.314 Zoals gezegd, ging het arrest over 
uitbreidings en onderhoudswerkzaamheden die gedurende een periode van drie 
jaar aan de bestaande elektriciteits en straatverlichtingsnetten in het departement 
Vendée moesten worden uitgevoerd.315 De opdrachten voor deze werkzaamheden 
werden verleend door intergemeentelijke syndicaten binnen het departement. De 
opdrachten werden telkens per type netwerk en per intergemeentelijk syndicaat 
verleend. De commissie meende dat de werkzaamheden onrechtmatig waren 
 gesplitst zowel in technisch opzicht (per type netwerk) als in geografisch opzicht 
(per intergemeentelijk syndicaat).

Stap 1 – Eenheid naar de aard van het werk 
als sprake is van twee werken waarvan de technische noch de economische func
ties overeenkomen, dan is reeds duidelijk dat het afzonderlijke werken betreft ge
zien hun verschil in aard. 

Voor de technische functie is bepalend voor welk doel het werk bestemd is, bij
voorbeeld voor het transporteren van elektriciteit (bij een elektriciteitsnet),316 om 
ernstige verkeersproblemen op te lossen (bij een snelwegaansluiting),317 of om on
derdak te bieden aan kunstwerken (bij een museum).318 met de technische functie 
wordt derhalve niet bedoeld dat de werken al dan niet in technische zin op elkaar 
zijn aangesloten. Zo liet het feit dat in het Vendéearrest beide werken (dat wil 
zeggen: de elektriciteits respectievelijk straatverlichtingsnetten) op elkaar waren 
aangesloten, onverlet dat sprake was van afzonderlijke werken.319 De technische 
verbondenheid speelt pas een rol bij het hierna te bespreken nadere onderscheid 
naar plaats van werken met dezelfde technische of economische functie. 

314 te weten resp. “het resultaat van een geheel van werkzaamheden van de bouwnijver
heid of de water en wegenbouw dat een zelfstandige economische functie zal moeten 
vervullen” (nutssectoren) en “het produkt van bouw – dan wel wegenbouwkundige 
werken in hun geheel dat er toe bestemd is als zodanig een economische of technische 
functie te vervullen.” (klassieke sectoren). Zie hierover ook Wedekind, die opmerkt 
dat het zelfs wel lijkt of het Hof de definities uit beide richtlijnen door elkaar heeft 
gehaald; wedekind 2003.

315 Zie de conclusie van de A-G van 24 februari 2000, zaak C-16/98 (Vendée), para. 11.
316 Zie HvJ EU 5 oktober 2000, zaak C-16/98 (Vendée).
317 Zie HvJ EU 27 oktober 2005, gevoegde zaken C-187/04 en C-188/04 (Commissie/

Italië).
318 Europese Commissie, Overheidsopdrachten en communautaire financiering, 1991.
319 Zie HvJ EU 5 oktober 2000, zaak C-16/98 (Vendée), r.o. 53. het straatverlichtings

netwerk maakte gebruik van de door het elektriciteitsnetwerk aangeleverde stroom en 
was daarvan aldus in technisch opzicht afhankelijk.
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Voor de economisch functie is bepalend wie de kosten voor het uitvoeren van het 
werk uiteindelijk betaalt en hoe deze kosten worden (door)berekend.320 Zo over
woog het hof in het Vendéearrest dat bij het straatverlichtingsnet de plaatselijke 
dienst (waarschijnlijk de gemeente) de kosten daarvan draagt, waarbij deze kosten 
vervolgens kunnen worden doorberekend aan de bewoners, zonder dat die kosten 
gerelateerd zijn aan het nut dat iedere bewoner van de straatverlichting heeft. Bij 
het elektriciteitsnet betaalt daarentegen de individuele eindgebruiker van de elek
triciteit naar rato van zijn verbruik.321 Dit verschil in economische functie leidde 
tot het oordeel van het hof dat beide netten verschillende werken vormden. Voor 
de beoordeling van de economische functie is aldus relevant welk type personen 
of instanties de kosten dragen (bijvoorbeeld ‘de individuele eindgebruiker’) en 
niet of dit per type een of meer personen of instanties zijn (bijvoorbeeld 1 of 100 
eindgebruikers). Dit wordt onderstreept door de conclusie van het hof dat het 
elektriciteitsnetwerk als geheel een economische functie vervult, ondanks dat een 
grote hoeveelheid afzonderlijke gebruikers binnen het departement daarvoor be
taalt.322 uit het met redenen omkleed advies in de inbreukprocedure ‘het nieuwe 
Landgoed’ uit 2010 blijkt dat ook de commissie van mening is dat niet relevant is 
of een of meer personen de financiële lasten dragen.323

Stap 2 – Eenheid naar plaats van werken van dezelfde aard
als twee werken weliswaar dezelfde technische of economische functie hebben 
(en derhalve een eenheid naar aard vormen), kan alsnog sprake zijn van verschil
lende werken. Dat is het geval als de werken naar plaats gescheiden zijn (met 
andere woorden, als sprake is van een geografische scheiding). Daarvoor is vereist 
dat de werken op verschillende locaties i) in technisch opzicht niet noodzakelij

320 Zie HvJ EU 5 oktober 2000, zaak C-16/98 (Vendée), r.o. 5253. in hvJ eg 27 oktober 
2005, gevoegde zaken c187/04 en c188/04 (Commissie/Italië) oordeelde het hof 
dat sprake was van één technische functie, als gevolg waarvan het hof geen uitsluit
sel (meer) behoefde te geven over de vraag of tevens één economische functie werd 
vervuld. het hof merkte in dat kader nog op dat het feit dat de betreffende concessies 
als zodanig niet economisch rendabel waren, niet af aan de kwalificatie van het geheel 
van de onderhavige werkzaamheden als ‘werk’ in de zin van richtlijn 93/37/eeg 
(r.o. 28).

321 Zie ook de conclusie van de A-G van 24 februari 2000, zaak C-16/98 (Vendée), 
para. 64.

322 hvJ eu 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée), r.o. 64, waarin het hof stelt dat 
“(…) [de elektriciteitsnetten], als geheel bezien, eenzelfde economische en technische 
functie vervullen, namelijk het transport en de verkoop aan de verbruikers in het de
partement de Vendée van de elektrische energie die wordt geproduceerd en geleverd 
door Électricité de France.” Zo ook de A-G in para. 70 van zijn conclusie: “(…) deze 
onderling op elkaar aansluitbare netten [zijn] als geheel bestemd een enkele economi
sche en technische functie te vervullen: vervoer en verkoop aan de verbruikers van de 
door eDf geproduceerde en geleverde elektriciteit.”

323 Zaaknummer 2007/4721.
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kerwijs onderling afhankelijk zijn (technisch gescheiden naar plaats)324 én ii) de 
kosten van die werken per locatie door een ander worden betaald (economisch 
gescheiden naar plaats). 

een dergelijke scheiding naar plaats deed zich voor bij het straatverlichtingsnet in 
het Vendéearrest. Volgens het hof behoefde het straatverlichtingsnet niet als één 
werk op departementaal niveau te worden beschouwd, maar als verschillende wer
ken, ieder op een plaatselijk niveau.325 anders dan de elektriciteitsnetten zijn de 
straatverlichtingsnetten volgens het hof namelijk in technisch opzicht niet nood
zakelijkerwijs onderling afhankelijk, omdat zij tot de (plaatselijke) bebouwde zo
nes beperkt kunnen zijn en een onderlinge verbinding niet nodig is. in economisch 
opzicht is het mogelijk dat ieder van de betrokken plaatselijke diensten de finan
ciële lasten van de exploitatie van een dergelijk (onafhankelijk) net draagt. Dit 
leidde volgens het hof tot de conclusie dat zelfs als alle plaatselijke straatverlich
tingsnetten binnen het departement dezelfde economische en technische functie 
vervullen, deze niet op departementaal niveau één geheel vormen.326

Van een scheiding naar plaats is naar alle waarschijnlijkheid geen sprake als slechts 
sprake is van een technische of economische scheiding naar plaats.327 indien de 
werken op basis van deze test naar plaats gescheiden blijken te zijn, vormen zij 
afzonderlijke ‘werken’ in de zin van de aanbestedingsrichtlijn. 

Stap3–Eenheidnaartijdencoördinatievangeografischniettescheiden
werken van dezelfde aard
is van een dergelijke scheiding naar plaats echter geen sprake, dan is relevant of 
de werken naar tijd of coördinatie gescheiden zijn of juist een eenheid vormen. 
Dit hangt af van de specifieke omstandigheden waarin de betreffende opdrachten 
worden verleend. 

aanwijzingen dat géén sprake is van een scheiding naar tijd en coördinatie zijn 
volgens het hof in Vendée:328

324 hoewel zij dat niet als zodanig benoemen, lijkt dit ook te verklaren waarom volgens 
Pijnacker c.s. niet noodzakelijk sprake is van één werk in geval van bouwwerken die 
vanuit economisch perspectief één geheel vormen, maar in functioneel opzicht niet, 
zoals een theater en een belendende parkeergarage. Zie Pijnacker Hordijk, Van der 
Bend & Van nouhuys 2009, p. 85.

325 Zie HvJ EU 5 oktober 2000, zaak C-16/98 (Vendée), r.o. 69.
326 Zie HvJ EU 5 oktober 2000, zaak C-16/98 (Vendée), r.o. 70.
327 De definitie in de Aanbestedingsrichtlijn heeft het immers over een economische of 

technische functie. een aanwijzing dat beide vereist zijn voor een eenheid naar plaats, 
is daarentegen te vinden in het Vendéearrest, waarin het hof in r.o. 69 als volgt over
weegt: “gelet op deze factoren stond het aan de commissie om aan te tonen dat de 
betrokken straatverlichtingsnetten, uit technisch en economisch oogpunt, in casu op 
departementaal niveau een eenheid vormden. [cursivering Ph]”

328 hvJ eu 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée), r.o. 65. Zie ook de conclusie van de 
ag van 24 februari 2000, zaak c16/98 (Vendée), para. 71. hij maakt een onder
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“de gelijktijdige uitschrijving van de litigieuze opdrachten, de onderlinge gelij
kenis van de aanbestedingsberichten, het identieke geografisch kader waarbin
nen die opdrachten zijn uitgeschreven en de coördinatie door [één instantie]”. 

het ging daarbij om de vraag op welk niveau het elektriciteitsnet als één werk 
moest worden beschouwd (dat wil zeggen: nationaal, departementaal, of plaat
selijk). het elektriciteitsnet in heel frankrijk vervulde volgens het hof dezelfde 
technische en economische functie en was ook in technisch en economisch opzicht 
niet te scheiden naar plaats (bijvoorbeeld per departement of per gemeente).329 
De franse regering had aangevoerd dat in die omstandigheden het gehele nati
onale elektriciteitsnet één werk zou vormen. De advocaatgeneraal en het hof 
gingen daar niet in mee, waarbij het hof om de hierboven geciteerde redenen tot 
de conclusie kwam dat de werken op departementaal niveau moesten worden be
schouwd. Deze redenen zijn deels gerelateerd aan de tijd: het hof achtte immers 
van belang dat de opdracht gelijktijdig werden uitgeschreven. Daarnaast zijn deze 
redenen gerelateerd aan de coördinatie: mede omdat de betreffende opdrachten 
vanuit één instantie werden gecoördineerd (en andere opdrachten aan het elek
triciteitsnet niet), vormden zij een geheel. Deze coördinatie door een instantie op 
departementaal niveau leidde ook ertoe dat de aankondigingen (‘aanbestedingsbe
richten’) onderlinge gelijkenis vertoonden en dat de opdrachten binnen hetzelfde 
geografische kader plaatsvonden.

Dat de coördinatie een onderscheidend kenmerk vormt bij werken die naar aard 
gelijk zijn en niet naar plaats kunnen worden gescheiden, ligt in zekere zin ook 
voor de hand. als in bovenstaand voorbeeld van het franse elektriciteitsnet name
lijk enkel de tijd en niet de coördinatie relevant zou zijn, dan vormen opdrachten 
met betrekking tot dat netwerk die gelijktijdig maar in verschillende uithoeken 
van het land worden verleend, niettemin één werk. Dit zou om praktische redenen 
bijzonder onwenselijk en niet goed uitvoerbaar zijn.

De relevantie van de scheiding naar tijd betekent dat niet alle reeds verrichte en 
in de toekomst nog te verrichten werkzaamheden die worden gecoördineerd door 
één instantie (bijvoorbeeld een gemeente) behoeven te worden meegerekend om 
de omvang van een ‘werk’ te bepalen. Zo moet worden aangenomen dat sprake 
is van naar tijd gescheiden werken als daarbij een fasering is aangebracht vanwe
ge belangrijke onzekerheden met betrekking tot die werken, waardoor het onder 
meer onzeker is of de opdrachten voor de opvolgende fasen ooit zullen worden 
verleend. Dit volgt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter te amsterdam 
over werkzaamheden ten behoeve van het openbaar gebied bij een nederlandse 

scheid naar eenheid van plaats, eenheid van tijd en eenheid van handeling.
329 Deze economische en technische functie bestond uit het transport en de verkoop aan 

de verbruikers in het departement de Vendée van de elektrische energie die wordt 
geproduceerd en geleverd door Électricité de france; hvJ eu 5 oktober 2000, zaak 
c16/98 (Vendée), r.o. 64.
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gebiedsontwikkeling.330 De gemeente en haar wederpartij bij de gronduitgifte 
betoogden dat deze werkzaamheden naar aard en naar tijd gescheiden waren.331 
De voorzieningenrechter wilde niet weten van een onderscheid naar aard,332 maar 
ging mee in de stelling dat de werkzaamheden naar tijd waren gescheiden. De ge
meente en haar wederpartij hadden daartoe aangevoerd dat een fasering in zeven 
fasen was “aangebracht vanwege belangrijke onzekerheden met betrekking tot het 
verwervingstempo van de gronden, een sluitende grondexploitatie, de financieel-
economische haalbaarheid en de planologische situatie”. ook was volgens hen 
goed denkbaar dat na voltooiing van de eerste fase de overige fasen niet zouden 
worden uitgevoerd. Voor de voorzieningenrechter was daarmee voldoende aanne
melijk gemaakt dat de splitsing in fasen en plandelen niet louter was bedoeld om 
de aanbestedingsrichtlijnen te omzeilen.333 De vorderingen van de klager gericht 
tegen de voorgenomen ontwikkeling werden dan ook afgewezen.

het voorgaande brengt mee dat als werken naar hun aard dezelfde technische of 
economische functie hebben en bovendien geografisch een eenheid vormen, spra
ke is van één ‘werk’ indien zij ook naar tijd én coördinatie een eenheid vormen. 
Zijn de werken evenwel naar tijd of coördinatie gescheiden, dan is sprake van 
afzonderlijke werken tot op het niveau waarop deze wel een eenheid naar tijd en 
coördinatie vormen.

330 Vzr. rb. amsterdam 17 oktober 2002, Br 2003/442 (Cete/Aalsmeer). Zie ook 
reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 68.

331 in beide gevallen zou de drempelwaarde niet worden overschreden, zodat geen 
Europese aanbestedingsplicht (meer) zou gelden. Zie voor een ander geval waarin 
deze vraag speelde Rb. Zutphen 13 juni 2007, LJN Ba7956. in die uitspraak oordeel
de de rechtbank dat het bouw en woonrijp maken van een deel van een bedrijventer
rein geen economische en technisch geheel vormde met de rest van dat bedrijventer
rein. als enige motivering gaf de rechtbank dat het onderscheid in beide delen ook 
bleek uit een onderzoeksrapport. het blijft derhalve onduidelijk op grond waarvan in 
dat geval geen sprake was van één werk.

332 De gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij voerden – onder verwijzing naar het 
Vendéearrest – aan dat de werkzaamheden konden worden onderscheiden in ‘plans
tructurele voorzieningen’, ‘bouwrijp maken’ en ‘woonrijp maken’. het resultaat van 
ieder van deze werkzaamheden was volgens hen verschillend: respectievelijk een toe
gankelijk stuk maagdelijke grond, een stuk grond dat klaar is om bebouwd te worden 
en een gereed openbaar gebied. De voorzieningenrechter volgde dit betoog niet en 
overwoog daartoe dat al deze werken “toch in de eerste plaats tijdsfasen [zijn] waarbij 
het resultaat van de voorgaande fase slechts is bedoeld als basis voor de volgende.” 

333 Voor een verdere inhoudelijke beoordeling was geen plaats in het kader van een kort 
geding en dienden partijen desgewenst een bodemprocedure te starten. Daarbij speel
de ook een rol dat de gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij ter zitting nog had
den aangegeven dat de werkzaamheden met betrekking tot de infrastructuur en het 
openbaar gebied door middel van een openbare procedure zouden worden aanbesteed.
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5.9.5.2 Irrelevante aspecten

het hof oordeelde in Vendée dat voor de omvang van het werk niet relevant is 
of “er meerdere aanbestedende diensten zijn en de betrokken werken niet in hun 
geheel door een enkele onderneming kan worden uitgevoerd”.334 Daaruit moet 
worden afgeleid dat irrelevant is of voor verschillende onderdelen van het werk 
verschillende typen van aannemers moeten worden ingeschakeld.

in dat kader zij opgemerkt dat de reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011 stelt dat 
in gevallen waarin de gemeente opdrachtgever is voor zowel de grond als opsta
lexploitatie, er niet altijd sprake hoeft te zijn van een economische of technische 
eenheid.335 ter ondersteuning noemt de reiswijzer dat beide door verschillende 
typen aannemers worden uitgevoerd. Deze omstandigheid als zodanig vormt zoals 
gezegd volgens het hof echter géén relevante aanwijzing dat al dan niet sprake is 
van één werk en mag om die reden dus geen rol spelen bij een dergelijke beoorde
ling.

5.9.5.3 Auroux/Roanne in lijn met de Vendée-test?

het hiervoor al vaker aangehaalde arrest Auroux/Roanne ging ook in op de om
vang van een ‘werk’. het hof oordeelde namelijk dat de multifunctionele accom
modatie als geheel moest worden aangemerkt als een ‘werk’.336 De accommodatie 
bestond echter uit verschillende onderdelen, zoals een bioscoop en een parkeerter
rein. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze onderdelen verschillende technische 
functies vervulden. Bovendien kon voor sommige onderdelen door derden worden 
betaald en voor andere niet, zodat deze onderdelen mogelijk niet alleen verschil
lende technische maar ook economische functies vervulden. is dit oordeel van het 
hof dan wel in lijn met de Vendéetest?

in het arrest zijn sterke aanwijzingen te vinden die ervoor pleiten dat het bouw
werk inderdaad één werk vormde. Zo diende de aannemer het gehele bouwwerk 
te realiseren op basis van één overeenkomst met de aanbestedende dienst en over
eenkomstig diens eisen. Verder benadrukte het hof dat de gemeente met het gehele 
bouwwerk één doel had, te weten “de stationswijk herpositioneren en een nieuwe 
dynamiek geven”. op grond hiervan ligt het voor de hand om te concluderen dat het 
bouwwerk vanwege deze bestemming vanuit het perspectief van de aanbesteden
de dienst, als geheel één technische functie vervult.337 Daarnaast was de gemeente 
vergaand financieel betrokken bij alle onderdelen van de  accommodatie.338 De 

334 Sic. hvJ eu 5 oktober 2000, zaak c16/98 (Vendée), r.o. 42.
335 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 66.
336 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 46.
337 in die zin ook de Belgische wetgever, die het bestaan van een gezamenlijk ontwerp 

ziet als een aanwijzing dat sprake is van één werk; zie hierover D’hooghe 2009, 
p. 203204.

338 Vergelijk essers 2007; hij stelt dat voor het oordeel dat sprake was van één werk door
slaggevend was dat de gemeente aan het geheel financieel bijdroeg (en niet alleen aan 



Hoofdstuk 5 

217

gemeente nam namelijk financieel deel in de ontwikkeling van de  accommodatie 
als geheel en zou zo nodig ook onverkochte onderdelen overnemen. Dit duidt 
erop dat ook in economisch opzicht geen duidelijke scheiding bestond tussen de 
verschillende onderdelen. Gelet op deze aanwijzingen, moet de kwalificatie van 
de multifunctionele accommodatie als één ‘werk’ niet in strijd worden geacht met 
bovenstaande Vendéetest. 

het enige element uit het Auroux/Roannearrest dat zich daarmee niet lijkt te 
verdragen is de overweging van het hof dat de accommodatie wordt “aangelegd 
met de bedoeling om er commerciële en dienstverlenende activiteiten in onder te 
brengen, zodat de overeenkomst moet worden geacht een economische functie te 
vervullen”.339 Dit is in strijd met het Vendéearrest waarin de bedoeling met het 
werk volgens het hof juist een rol speelt in het kader van de technische functie 
(en dus niet bij de economische functie). in de betreffende overweging in Auroux/
Roanne verwijst het hof naar het arrest Commisssie/Italië uit 2005 dat ging over 
snelwegaansluitingen.340 in dat arrest oordeelde het hof dat de werken in kwestie 
één technische functie vervulden, gelet op hun doel – en dus in overeenstemming 
met Vendée. het hof behoefde toen niet meer te beoordelen of de werken ook één 
economische functie vervulden.341 anders dan de verwijzing hiernaar in Auroux/
Roanne doet vermoeden, kan dit arrest dus niet bovenstaande overweging van het 
hof over de economische functie van de multifunctionele accommodatie dragen. 
Deze overweging gaat derhalve – zonder motivering – in tegen de eerdere juris
prudentie. Dit is des te opmerkelijker, omdat deze afwijking niet nodig was. Zoals 
gezegd, had het hof immers ook langs de weg van de technische functie tot de 
conclusie kunnen komen dat de gehele multifunctionele accommodatie één ‘werk’ 
vormde. gelet hierop, moet deze overweging van het hof in Auroux/Roanne als 
onjuist worden beschouwd en had het hof ervoor moeten kiezen om de woorden 
‘economische functie’ te vervangen door ‘technische functie’.

Deze onjuiste overweging van het hof is nadien evenwel eenopeen overgeno
men door de nederlandse voorzieningenrechter.342 ook de commissie heeft zich 

de publieke onderdelen) en bovendien aan het geheel eisen stelde.
339 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 41. henty leidt uit 

deze overweging af dat het recreatiepark commerciële en dienstverlenende activitei
ten moest huisvesten om zo de regeneratie van het gebied te ondersteunen; zie henty 
2007. in het frans – de oorspronkelijke procestaal – luidt het arrest op dit punt: “la 
réalisationdupôledeloisirsestdestinéeàl’accueild’activitéscommercialesetde
services”. het franse ‘est destinée’ en het nederlandse ‘met de bedoeling om’ kunnen 
echter niet zo ver worden uitgelegd dat daarmee een verplichting wordt bedoeld (en 
dus meer dan de enkele bestemming of bedoeling).

340 hvJ eg 27 oktober 2005, gevoegde zaken c187/04 en c188/04 (Commissie/Italië), 
r.o. 2729.

341 het hof volstond met de constatering dat de concessiehouder een economische activi
teit uitvoert en dat het niet rendabel zijn van de concessie als zodanig niet afdoet aan 
de kwalificatie als werk in de zin van de aanbestedingsrichtlijn.

342 Vzr. rb. Den haag 24 september 2008, LJN Bf4232 (Noordwijk).
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op deze overweging beroepen. Dat was het geval in de inbreukprocedure tegen 
nederland met betrekking tot het project ‘het nieuwe Landgoed’ te ede.343 in 
het met redenen omkleed advies van 1 oktober 2010 stelt de commissie dat “het 
project het nieuwe Landgoed gebouwd wordt met de bedoeling er commerciële 
en dienstverlenende activiteiten in onder te brengen en economische activiteiten in 
het gebied te stimuleren, zodat de werken moeten worden geacht een economische 
functie te vervullen”. Daarbij komt volgens de commissie dat de gemeente “het 
project zelf als een geheel heeft behandeld, met gemeenschappelijke doelstellin
gen die door het volledige project moeten worden gerealiseerd, terwijl ze met één 
ontwikkelaar voor hetzelfde gebied in dezelfde gemeente verschillende met elkaar 
verbonden overeenkomsten heeft gesloten en dezelfde planning van toepassing is 
op alle werken, terwijl de gemeente voor de openbare infrastructuur, de sporthal 
en de 55 parkeerplaatsen betaalt”. net als bij het Auroux/Roannearrest geldt dat 
deze argumentatie past binnen het kader van de beoordeling of sprake is van een 
technische functie, maar als onjuist moet worden beschouwd om een oordeel te 
kunnen vellen over de economische functie.

5.9.6 Tussenconclusie uitvoeren van werken

Voor een overheidsopdracht voor werken is vereist dat deze betrekking heeft op 
het uitvoeren van werken. Dit kan bestaan uit werkzaamheden uit bijlage 1 of uit 
het uitvoeren van een ‘werk’. in beide gevallen moeten de werkzaamheden c.q. 
moet het werk voldoen aan de eisen van de aanbestedende dienst. Bij de uitvoe
ring van een ‘werk’ is dat het geval als de aanbestedende dienst maatregelen heeft 
genomen om de kenmerken van het werk te definiëren of althans een beslissende 
invloed op het ontwerp ervan uit te oefenen.

in alle gevallen moet de geraamde waarde worden berekend van ten minste alle 
werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van (werkzaamheden 
aan) hetzelfde ‘werk’. De omvang van het werk wordt gevormd door het geheel 
aan werkzaamheden dat samen één technische of economische functie vervult. 
De technische functie houdt in voor welk doel het product van de werkzaamhe
den bestemd is; bij de economische functie gaat het erom wie de kosten voor het 
uitvoeren daarvan uiteindelijk betaalt en hoe die kosten worden (door)berekend. 
werken die naar hun aard dezelfde technische en economische functie hebben, 
kunnen evenwel gescheiden zijn naar plaats of naar tijd en coördinatie, in welk 
geval zij alsnog afzonderlijke werken vormen. hierboven is uiteengezet hoe met 
gebruik van de Vendéetest in die gevallen kan worden bepaald of sprake is van 
verschillende werken dan wel of de werken toch onderdeel uitmaken van één en 
hetzelfde ‘werk’ in de zin van de aanbestedingswetgeving.

343 Zaaknummer 2007/4721. Zie ook de persberichten van de Europese Commissie 
iP/10/1233 van 30 september 2010 en iP/11/600 van 19 mei 2011.
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5.10 conclusie

het doel van dit hoofdstuk was om duidelijk te krijgen wanneer een overeen
komst, zoals een gronduitgifteovereenkomst, moet worden beschouwd als een 
overheidsopdracht voor werken. is dat namelijk het geval, dan verplicht het hui
dige recht expliciet tot het bieden van gelijke kansen, mits de waarde van die 
opdracht de drempelwaarde overschrijdt of de opdracht niettemin een duidelijk 
grensoverschrijdend belang vertoont.

De reikwijdte van de definitie van een overheidsopdracht voor werken is lange tijd 
verruimd door de europese wetgever, het hof en de commissie. hoewel een rui
mere reikwijdte tot gevolg heeft dat in meer gevallen de overheid bij gronduitgifte 
verplicht is gelijke kansen te bieden op grond van de aanbestedingsrichtlijn, is te
recht vervolgens een tegenreactie ontstaan waarin is benadrukt dat daarbij niet uit 
het oog mag verloren welke elementen die richtlijn noemt als harde voorwaarden 
voor een overheidsopdracht voor werken. Deze elementen beperken de reikwijdte 
van de aanbestedingsrichtlijn tot opdrachtverstrekking. met andere woorden, de 
aanbestedingsrichtlijn is enkel bedoeld om het bieden van gelijke kansen bij op
drachtverstrekking te regelen. Voor zover ook daarbuiten gelijke kansen zouden 
moeten worden geboden, dient te worden gezocht naar een ander middel dan het 
aanbestedingsrecht (zie daarover Deel B van dit onderzoek). tegen die achter
grond is in het voorgaande vastgesteld welke elementen bepalend zijn voor de 
aanwezigheid van een overheidsopdracht voor werken.

Van een overheidsopdracht voor werken is sprake indien aan een aantal cumula
tieve elementen is voldaan. Dat is het geval als:
a) een aanbestedende dienst;
b) en een aannemer;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren van:

i. werkzaamheden uit bijlage 1; of
ii. een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst;

De door het hof vereiste functionele benadering van het begrip overheidsopdracht 
voor werken verzet zich evenwel tegen een restrictieve benadering van deze cu
mulatieve elementen. ten eerste kan het zijn dat verschillende, opeenvolgende 
overeenkomsten die ieder op zich niet voldoen aan alle elementen van een over
heidsopdracht voor werken, als geheel moeten worden beoordeeld en als zodanig 
wél een overheidsopdracht voor werken vormen. ten tweede kan de functionele 
benadering impliceren dat als een van bovenstaande elementen strikt genomen 
weliswaar ontbreekt, maar de facto daar toch sprake van is, dit element niettemin 
aanwezig moet worden geacht. als in een bepaald geval dus op het eerste gezicht 
niet aan alle elementen is voldaan, zal alsnog moeten worden beoordeeld of sprake 
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is van een rechtmatige vormgeving van de overeenkomst als nietoverheidsop
dracht dan wel van een onrechtmatige omzeiling van de aanbestedingswetgeving.

Van bovenstaande elementen bleek met name verduidelijking nodig van de ele
menten onder d (‘overeenkomst onder bezwarende titel’), f (‘rechtstreeks econo
misch belang’) en g (‘uitvoeren van werken’).

gekozen is voor een enge benadering van het element ‘overeenkomst onder be
zwarende titel’. Dit element houdt daarmee in dat de aanbestedende dienst een 
tegenprestatie moet leveren in ruil voor het uitvoeren van werken door de aan
nemer, waarbij deze tegenprestatie voor beide partijen een economische waarde 
vertegenwoordigt. een dergelijke tegenprestatie kan vele vormen aannemen: niet 
alleen een rechtstreekse betaling in geld, maar ook indirecte betaling in geld, als
mede rechtstreekse en indirecte betaling in natura. een bezwarende titel ontbreekt 
als geen separate tegenprestatie kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld omdat 
– ook los van de uit te voeren werken – sprake is van een marktconforme gron
duitgifte. Daarentegen leidt een lagere dan marktconforme opbrengst in begin
sel tot een op geld waardeerbare tegenprestatie. hetzelfde geldt als de opbrengst 
weliswaar marktconform is, maar de overheid kiest voor een wederpartij waarvan 
bekend is dat die een lagere grondprijs biedt dan een andere potentiële wederpartij.

het spiegelbeeld hiervan is het element ‘rechtstreeks economisch belang’ dat be
trekking heeft op de prestatie van de aannemer (in plaats van op de tegenprestatie 
van de aanbestedende dienst). De prestatie van de aannemer moet een economi
sche waarde vertegenwoordigen voor de aanbestedende dienst. een rechtstreeks 
economisch belang leidt niet zonder meer tot een overeenkomst onder bezwarende 
titel en vice versa. het rechtstreeks economisch belang kan in ieder geval bestaan 
uit de beschikking die de aanbestedende dienst over de gerealiseerde werken ver
krijgt, alsook uit economische voor of nadelen voor de aanbestedende dienst die 
mogelijk zullen optreden in samenhang met het gebruik en de overdracht van het 
werk. aannemelijk is dat een rechtstreeks economisch belang ook kan voortvloei
en uit de omstandigheid dat de overeenkomst in kwestie de aanbestedende dienst 
in staat stelt te voldoen aan een op hem rustende verplichting; deze situatie zal zich 
naar verwachting in de praktijk evenwel niet snel voordoen bij gronduitgifte. in 
alle omstandigheden moet worden aangenomen dat alleen als de werken ook voor 
een private opdrachtgever een economische waarde zouden vertegenwoordigen, 
deze waarde voldoende is om een rechtstreeks economisch belang voor de aanbe
stedende dienst op te leveren.

het element ‘uitvoeren van werken’ is aanwezig als de overeenkomst betrekking 
heeft op werkzaamheden uit bijlage 1 of op het uitvoeren van een ‘werk’. in bei
de gevallen moeten de werkzaamheden c.q. moet het werk voldoen aan de eisen 
van de aanbestedende dienst. Bij de uitvoering van een ‘werk’ is dat het geval 
als de aanbestedende dienst maatregelen heeft genomen om de kenmerken van 
het werk te definiëren of althans een beslissende invloed op het ontwerp ervan 
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uit te  oefenen. De geraamde waarde moet worden berekend van ten minste alle 
werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van (werkzaamheden 
aan) hetzelfde ‘werk’. De omvang van het werk wordt gevormd door het geheel 
aan werkzaamheden dat samen één technische of economische functie vervult. 
De technische functie houdt in voor welk doel het product van de werkzaamhe
den bestemd is; bij de economische functie gaat het erom wie de kosten voor het 
uitvoeren daarvan uiteindelijk betaalt en hoe die kosten worden (door)berekend. 
werken die naar hun aard dezelfde technische en economische functie hebben, 
kunnen evenwel gescheiden zijn naar plaats of naar tijd en coördinatie, in welk 
geval zij alsnog afzonderlijke werken vormen. hierboven is uiteengezet hoe met 
gebruik van de geformuleerde Vendéetest in die gevallen kan worden bepaald of 
sprake is van verschillende werken dan wel of de werken toch onderdeel uitmaken 
van een en hetzelfde ‘werk’ in de zin van de aanbestedingswetgeving.

aan de hand van het bovenstaande kan systematisch worden nagegaan of een 
gronduitgifteovereenkomst alle elementen bevat van een overheidsopdracht voor 
werken en zo ja, van welke werken de geraamde waarde gezamenlijk moet worden 
berekend. Zijn bij een gronduitgifteovereenkomst niet alle bovenstaande elemen
ten aanwezig, dan vormt deze geen overheidsopdracht voor werken en is de over
heid niet uit dien hoofde verplicht om gelijke kansen te bieden.
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hoofdstuk 6

concessieovereenkomsten voor werken

in hoofdstukken 3 en 4 is gebleken dat behalve voor overheidsopdrachten ook 
voor concessieovereenkomsten voor werken een expliciete verplichting bestaat tot 
het bieden van gelijke kansen, mits de geraamde waarde boven de drempelwaarde 
uitkomt of de concessieovereenkomst niettemin duidelijk grensoverschrijdend 
belang vertoont. een concessieovereenkomst is in feite een overheidsopdracht 
waarbij de tegenprestatie van de aanbestedende dienst eruit bestaat dat de aan
nemer de gerealiseerde werken gedurende een bepaalde periode mag exploiteren 
en op die manier de door hem voor de uitvoering van de werken gemaakte kosten 
kan terugverdienen. Vanwege het (historische) verschil tussen de begrippen con
cessieovereenkomst en overheidsopdracht in de aanbestedingswetgeving, moeten 
beide als afzonderlijke soorten opdrachtverstrekking worden onderscheiden. ten 
opzichte van de overheidsopdracht is de concessieovereenkomst voor werken in 
Nederland betrekkelijk onbekend; deze figuur wordt nauwelijks toegepast in de 
praktijk en heeft ook op maar weinig belangstelling in de literatuur kunnen reke
nen. het belang van de concessieovereenkomst voor werken is echter recentelijk 
sterk toegenomen omdat de commissie in inbreukprocedures tegen het Verenigd 
Koninkrijk en nederland stelde dat bij gronduitgifte sprake was een dergelijke 
concessieovereenkomst en deze ten onrechte niet europees was aanbesteed.1

nu in het vorige hoofdstuk is uiteengezet wanneer een overeenkomst moet worden 
beschouwd als een overheidsopdracht voor werken, is in dit hoofdstuk de beurt aan 
de concessieovereenkomsten voor werken. De opzet is daarbij dezelfde als in het 
vorige hoofdstuk. eerst wordt ingegaan op de ontwikkeling van de concessieover
eenkomst voor werken. Die ontwikkeling begint bij het ontstaan van de definitie 
(paragraaf 6.1) en loopt dan via het onderscheid met de overheidsopdracht voor 
werken (paragraaf 6.2) naar het recente voorstel voor een afzonderlijke richtlijn 
voor concessies (paragraaf 6.3). aan de hand daarvan kunnen de cumulatieve ele
menten van een concessieovereenkomst voor werken worden geformuleerd (pa
ragraaf 6.4) en achtereenvolgens nader worden geanalyseerd (paragrafen 6.56.9). 
Dit leidt tot een conclusie waarin de belangrijkste resultaten van deze paragrafen 
worden samengevat (paragraaf 6.10).

De begrippen ‘concessie’ en ‘concessieovereenkomst’ worden veelal door elkaar 
heen gebruikt. op zichzelf kunnen deze begrippen weliswaar van elkaar worden 

1 het betreft de inbreukprocedures osbaldwick, het nieuwe Landgoed en Doornakkers.
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onderscheiden,2 maar in de hier relevante, specifieke aanbestedingsrechtelijke 
context bestaat dit verschil niet. Dit volgt uit de verschillende taalversies van de 
aanbestedingsrichtlijnen. in de richtlijn werken is in de nederlandse, franse, 
Duitse en engelse taalversie sprake van een ‘concessieovereenkomst’. in de 
wijzigingsrichtlijn werken geldt dit nog alleen voor de nederlandse taalversie; in 
de overige drie taalversies wordt enkel gesproken over een ‘concessie’. Dit verschil 
komt ook terug in de aanbestedingsrichtlijn, maar is in het commissievoorstel 
voor de concessierichtlijn recht getrokken: ook in de nederlandse taalversie 
wordt nu enkel nog het begrip ‘concessie’ gehanteerd. teneinde aan te sluiten bij 
de terminologie uit de thans geldende nederlandse taalversie, wordt hier enkel het 
begrip ‘concessieovereenkomst’ gebruikt.

6.1 Het ontstaan van Het beGrip ‘concessieovereenkomst 
voor werken’

concessieovereenkomsten voor werken zijn vanaf het begin in het europese aan
bestedingsrecht aanwezig. net als bij overheidsopdrachten voor werken is de 
eerste vermelding te vinden in de algemene Programma’s uit 1961. Die noemen 
namelijk als een van de beperkingen die lidstaten dienen op te heffen, beperkin
gen met betrekking tot de bevoegdheid “concessies (…), verleend door de Staat 
of andere publiekrechtelijke lichamen, te verkrijgen”.3 hetzelfde geldt voor de 
daaropvolgende Liberalisatierichtlijn werken uit 1971.4 in het oorspronkelijke 
commissievoorstel voor die richtlijn is in de overwegingen opgenomen dat open
bare werken niet alleen in eigen beheer en door middel van overheidsopdrachten, 
maar ook door middel van concessies kunnen worden uitgevoerd.5 De richtlijn 
moest derhalve ook betrekking hebben op de ‘concessies van openbare werken’, 
die een aanzienlijk gedeelte van deze werken omvatten.6 een nadere omschrijving 

2 Zie daarover onder meer Dankers-Hagenaars 2000. Naar Nederlands recht bestaan er 
ook concessies, al zijn voorbeelden daarvan schaars. het bekendste voorbeeld is de con
cessie met betrekking tot het verrichten van openbaar personenvervoer op grond van de 
wp2000. in het verleden werden op basis van de mijnwet 1810 ook concessies verleend 
voor het ontginnen van delfstoffen; op basis van de huidige mijnbouwwet gebeurt dat 
nu niet langer met concessies, maar met behulp van een winningsvergunning.

3 algemeen Programma Diensten, PbEG 15 januari 1962, p. 32 en algemeen Programma 
Vestiging, PbEG 15 januari 1962, p. 36. De betreffende bepaling kwam (nog) niet voor 
in het commissievoorstel voor het algemeen Programma Vestiging, zie commissie
voorstel d.d. 22 maart 1960, “Programma general pour la suppression des restrictions 
a la liberté d’etablissement”, document iii/c/754/60 – f, in het bijzonder p. 4.

4 richtlijn 71/304/eeg.
5 Eerste overweging Commissievoorstel, COM(1964) 57 def. Zie over de aandacht 

voor de concessie in deze richtlijn ook Van garsse 2007, p. 618 e.v.
6 Zou dat niet het geval zijn, dan zou “de draagwijdte van de richtlijn (…) ten zeerste 

(…) worden beperkt”. Deze overwegingen waren uitgewerkt in de bepaling dat de 
opheffing van bepaalde beperkingen geschiedt ten behoeve van onder meer aanne
mers, die handelen als contractant, cocontractant, of concessiehouder. uit de toelich
ting, p. 19, blijkt dat de commissie dit noodzakelijk achtte omdat de lidstaten steeds 
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of definitie van de dergelijke concessies ontbrak echter in het Commissievoorstel. 
In de definitieve richtlijn is enkel in de considerans nog een verwijzing naar con
cessies terug te vinden, maar wordt geen zicht gegeven op wat daaronder moet 
worden verstaan.7 Deze verduidelijking volgt voor het eerst in de richtlijn werken.

6.1.1 Richtlijn Werken (71/305/EEG)

in haar oorspronkelijke voorstel had de commissie de volgende uitzondering op
genomen op de aanbestedingsverplichting voor overheidsopdrachten voor de uit
voering van werken:8

“d) het gebruiken van de aanbestedingsprocedures is verplicht, met uitzonde
ring van het geval waarin de tegenprestatie van de uit te voeren werken niet be
staat in een prijs maar in het verlenen van het recht het werk tijdens een bepaalde 
periode te exploiteren, al dan niet vergezeld gaande van een prijs. in dat geval 
kan een aanbestedende dienst een concessie verlenen. (…).”9

meer geneigd zijn een aanzienlijk gedeelte van de openbare werken door middel van 
concessies te doen uitvoeren. met deze bepaling werd volgens de commissie uit
voering gegeven aan een bijzonder punt van titel iii van de algemene Programma’s 
(zie hierboven). Daarnaast was opgenomen dat – voor wat betreft het in de richtlijn 
opgenomen quotumsysteem – als overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 
werden beschouwd: “de concessies die zijn verleend aan privaatrechtelijke personen 
voor de uitvoering van de in artikel 2, b, bedoelde werken, alsmede de contracten 
die zijn gesloten tussen deze concessiehouders en de aannemers”. het economisch 
en Sociaal comité heeft vervolgens een uitbreiding van deze bepaling voorgesteld, 
waarmee deze bepaling op alle concessies van toepassing werd verklaard. Daarmee 
werden ook concessies die aan publiekrechtelijke rechtspersonen worden verleend 
aangemerkt als overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken; zie het advies 
van 9 december 1964, PbEG 1965, p. 150. na kritiek van het europees Parlement op 
het quotumsysteem als zodanig, wordt onder meer deze bepaling geschrapt; zie PbEG 
1965, p. 883.

7 De betreffende overweging luidt als volgt: “overwegende dat de opdrachten voor de 
uitvoering van werken van klasse 40 van de c.i.t.i. kunnen worden gegund of uitge
voerd door organen waaraan concessies zijn verleend door de [overheid] (…); dat de 
richtlijn zich derhalve ook moet uitstrekken tot deze opdrachten, die een aanzienlijk 
volume uit te voeren werken vertegenwoordigen; dat de draagwijdte van de richtlijn 
anders sterk zou worden beperkt;”

8 commissievoorstel, Voorstel voor een eerste richtlijn van de raad betreffende de co
ordinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uit
voering van werken, 23 juli 1964, com(64) 233 def., art. 1 lid 1 sub d.

9 Bovenstaande bepaling lijkt erop te wijzen dat een aanbestedende dienst enige vrij
heid heeft om in dergelijke gevallen al dan niet te kiezen voor het verlenen van een 
concessie (hij kan immers een concessie verlenen). het komt echter onwaarschijnlijk 
voor dat een dergelijke ruimte was beoogd. een andere uitleg zou namelijk een derde 
soort opdracht in het leven roepen, anders dan de overheidsopdracht voor de uitvoe
ring van werken en de concessie. hiervoor is in het voorstel geen basis te vinden en 
dit zou ook op gespannen voet staan met het uitzonderingskarakter van deze bepaling. 
Zie over de (eventuele) keuzevrijheid ook de Franse en Duitse tekst van dit artikel 
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Volgens de commissie vloeit een zekere beperking van de verlening van conces
sies voort uit de voorwaarde dat de wederprestatie bestaat in het recht tot ex
ploitatie van het voorgenomen werk. Praktisch is de exploitatie slechts bij be
paalde soorten van werken mogelijk, aldus de commissie.10 De coördinatie van 
de concessieverlening, zoals dat het geval is bij overheidsopdrachten, achtte de 
commissie niet mogelijk, gezien de aard van de verhouding tussen de concessie
verlener en houder.11 Voor zover de concessiehouder niet kwalificeerde als aanbe
stedende dienst,12 moest dan ook worden teruggevallen op het discriminatieverbod 
uit het eegVerdrag, zoals uitgewerkt in de Liberalisatierichtlijn werken.

waarin is opgenomen dat de aanbestedende dienst kan terugvallen op het regime van 
concessieverlening. Dit benadrukt mijns inziens meer dat in die gevallen geen sprake 
is van een overheidsopdracht, maar van een concessie (waarvoor geen aanbestedings
verplichting geldt). in de franse tekst wordt gesteld dat de aanbestedende dienst “peut 
avoir recours au régime de la concession”; op grond van de Duitse tekst “kann der öf
fentliche Auftraggeber auf das System der Konzessionserteilung zurückgreifen”. Zie 
over het uitzonderingskarakter van de bepaling (waaraan een ruime uitleg afbreuk zou 
doen) het commissievoorstel, toelichting bij art. 1, p. 3: “onder deze omstandigheden 
moet de richtlijn tot de sub d genoemde mogelijkheid beperkt blijven en aan de andere 
kant het uitzonderingskarakter daarvan worden onderstreept.”

10 toelichting op het commissievoorstel, p. 3.
11 De commissie lichtte dit als volgt toe: “het betreft hier een juridisch begrip dat vol

komen verschilt van de aanbesteding van overheidsopdrachten. De daarop betrekking 
hebbende regels vallen niet onder deze richtlijn. (…) Zonder twijfel zou een coördi
nering van de verschillende soorten van concessieverlening voor de uitvoering van 
openbare werken, zoals zij voor de aanbesteding van deze opdrachten geregeld is, de 
inachtneming van het beginsel van nondiscriminatie het beste waarborgen. hierbij 
zou men echter op zeer grote moeilijkheden stuiten. in de verhouding tussen hem die 
de concessie verleent en de concessiehouder vloeien deze moeilijkheden voort uit 
het feit dat het bij concessie uiteraard niet mogelijk is de concessionaris te kiezen op 
grond van regels die min of meer op mededinging zijn afgestemd.”

12 hiervan was blijkens de toelichting sprake bij een concessieverlening aan een “par
ticuliere of aan een onderneming van gemengde aard”. De commissie noemde in 
dit verband “het principe van de vrije keus door de concessionaris” en stelde: “wat 
betreft door particulieren aanbestede opdrachten, kan een coördinering uiteraard 
niet plaatshebben.” in het kader van de uitzonderingsbepaling voor werken die door 
spoorwegen worden aanbesteed stelt de commissie: “Bovendien is het in juridisch 
opzicht onmogelijk om werken die voor rekening van particulieren worden uitge
voerd aan hetzelfde systeem te onderwerpen als die welke voor rekening van een 
publiekrechtelijke opdrachtgever worden aanbesteed.”; zie commissievoorstel, toe
lichting bij art. 1, p. 4. het economisch en Sociaal comité was het niet eens met deze 
opvatting van de commissie dat coördinatie niet mogelijk zou zijn; zie PbEG 1965, 
p. 940. Volgens het comité kan een aanbestedende dienst in het bestek van de conces
sie aan de concessiehouder opleggen dat hij zich aan de richtlijn dient te onderwerpen. 
Zonder een dergelijke verplichting verwachtte het Comité een toename van het ge
bruik van de concessie tot een “onrustbarende omvang” met als gevolg een omzeiling 
van de procedures uit de richtlijn. Zie ook Van Marissing 1995, p. 72, eindnoot 19.
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hoewel de hierboven geciteerde uitzonderingsbepaling na lezing door het europees 
Parlement13 ongewijzigd is overgenomen in het gewijzigde commissievoorstel,14 
is nadien niettemin ruim vijf jaar verstreken voordat de raad de richtlijn werken 
vaststelde.15 naar verluidt was een van de twistpunten binnen de raad de regeling 
voor concessies in de richtlijn.16 het resultaat is in ieder geval de volgende bepa
ling uit de definitieve Richtlijn Werken:

“indien de aanbestedende diensten een overeenkomst sluiten, soortgelijk aan die 
bedoeld in artikel 1 sub a) [d.w.z. overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werken – Ph], met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie van de uit te 
voeren werken bestaat uit hetzij uitsluitende het recht het werk te exploiteren, 
hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs, is deze richtlijn niet van toepas
sing op deze zogenaamde “concessie”overeenkomst. in alle andere gevallen, 
is de toepassing van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
verplicht.”

Deze bepaling bevat aldus een definitie van een concessieovereenkomst voor wer
ken. Verder valt op dat niet langer is opgenomen dat het de exploitatie ‘tijdens 
een bepaalde periode betreft’. het schrappen van die zinsnede bleek later voor 
onduidelijkheid te zorgen. het heeft evenwel tot het huidige commissievoorstel 
voor de concessierichtlijn uit 2011 – dertig(!) jaar later – moeten duren voordat 
deze ‘bepaalde periode’ zijn retour maakte in de europese wetgeving (zie verder 
paragrafen 6.3 en 6.9.2 hieronder).

6.1.2 Wijzigingsrichtlijn Werken (89/440/EEG)

De commissie was in eerste instantie niet van plan om met de wijzigingsrichtlijn 
werken ook een wijziging aan te brengen in bovenstaande bepaling over con
cessieovereenkomsten uit de richtlijn werken.17 het Parlement wilde echter een 
wijziging, teneinde de richtlijn ook van toepassing te laten zijn op concessieover
eenkomsten voor werken.18 in het daarop volgende gewijzigde commissievoorstel 

13 PbEG 1965, p. 883.
14 com(66) 59 def.
15 PbEG 1971, L185/5.
16 Zie Van Garsse 2007, p. 620.
17 Zie het Commissievoorstel, COM(86) 679 def. Hetzelfde gold voor het Economisch 

en Sociaal comité; zie PbEG 1965, p. 929.
18 wijzigingen en wetgevingsresolutie europees Parlement van 18 mei 1988, PbEG 

1988, c167/64. De gewijzigde bepaling luidde: “wanneer de aanbestedende dien
sten een overeenkomst sluiten met dezelfde kenmerken als die bedoeld in artikel 1, 
sub a) [d.w.z. overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken], met uitzondering 
van het feit dat de tegenprestatie voor de werken bestaat hetzij uit enkel het recht op 
exploitatie van de werken, hetzij uit dit recht en een bepaalde vergoeding, zijn de 
bepalingen van deze richtlijn van toepassing op deze overeenkomst, die ‘concessie 
van openbare werken’ wordt genoemd.” Deze wijziging is overigens niet ter sprake 
gekomen in de voorbereidingen van de raadswerkgroep. aangenomen moet dan ook 
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heeft de Commissie gekozen voor enerzijds een definitie van het begrip ‘con
cessieovereenkomst voor openbare werken’ en anderzijds een afzonderlijk artikel 
waarin het aanbestedingsregime voor die concessieovereenkomst werd voorge
schreven.19 Met de aldus geformuleerde definitie is volgens de Commissie geen 
inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de richtlijn werken.20 Deze defi
nitie is nagenoeg ongewijzigd overgenomen in het gemeenschappelijk Standpunt 
van de raad21 en vervolgens ook in de wijzigingsrichtlijn werken die in 1989 
werd vastgesteld.22 De definitie luidt als volgt:

worden dat het een initiatief van het Parlement betrof. een toelichting op deze wijzi
gingen ontbreekt evenwel.

19 gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de raad tot wijziging van richtlijn 71/305/
eeg betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsop
drachten voor de uitvoering van werken, 21 juni 1988, COM(88) 354 def. De definitie 
luidde: “een ‘concessieovereenkomst voor openbare werken’ is een overeenkomst 
soortgelijk aan die bedoeld [onder] sub a), met uitzondering van het feit dat de tegen
prestatie van de uit te voeren werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk 
te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs;” Deze definitie was 
voor het eerst opgenomen in het voorontwerp voor het gewijzigde commissievoorstel 
dat op 7, 8, 16 en 17 juni is besproken door de raadswerkgroep economische 
Vraagstukken (Vestigingen en Diensten); zie Zie toezending van teksten, document 
7368/88 (maP 15).

20 Op pagina 5 van de toelichting vermeldt de Commissie dat deze definitie gelijklui
dend is met die van art. 3 lid 1 van richtlijn 71/305/eeg.

21 tijdens de zitting heeft de raad aangenomen het document ‘gemeenschappelijk 
standpunt bepaald door de raad op … met het oog op de vaststelling van de richtlijn 
van de raad tot wijziging van richtlijn 71/305/eeg betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van wer
ken’ d.d. 31 oktober 1988, document 8970/88 (maP 30). in de motivering is overi
gens geen aandacht besteed aan de definitie van concessieovereenkomsten voor open
bare werken; zie de motivering van de raad van 8 november 1988, document 8970/88 
aDD 1 (maP 30).

22 richtlijn van de raad van 18 juli 1989 tot wijziging van richtlijn 71/305/eeg betref
fende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken (89/440/eeg), PbEG 1989, L 210/1. opmerkelijk is 
dat de italiaanse delegatie in de raadsnotulen een eenzijdige verklaring heeft laten 
opnemen met betrekking tot concessieovereenkomsten: “op andere concessieover
eenkomsten dan die welke in artikel 1, onder d), worden gedefinieerd, is deze richtlijn 
niet van toepassing, onverminderd de verplichting van de concessiehouder om, indien 
hij niet zelf een aanbestedende dienst is, de in artikel 12, leden 4, 6, 7, en 9, en in ar
tikel 15 ter van de richtlijn neergelegde regels inzake de bekendmaking na te leveren, 
wanneer hij, in het kader van de concessie, opdrachten voor de uitvoering van werken 
bij derden plaatst waarvan de waarde 5 miljoen ecu of meer bedraagt.” Zie het docu
ment ‘nota apunt’ van het Secretariaatgeneraal van de raad aan de raad d.d. 5 juli 
1989, 7765/89 (maP 38). hieruit blijkt dat volgens italië concessieovereenkomsten 
bestaan op grond waarvan de concessiehouder opdrachten voor werken bij derden 
plaatst die niet kwalificeren als ‘concessie-overeenkomst voor openbare werken’.
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“een ‘concessieovereenkomst voor openbare werken’ is een overeenkomst met 
dezelfde kenmerken als die bedoeld onder a ) [d.w.z. overheidsopdrachten voor 
de uitvoering van werken – Ph], met uitzondering van het feit dat de tegenpres
tatie voor de uit te voeren werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk 
te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs;”

Sindsdien is de definitie van een concessieovereenkomst voor werken inhoude
lijk niet meer gewijzigd. het begrip ontwikkelde zich niettemin verder, omdat 
met name de commissie aandacht ging besteden aan het onderscheid tussen over
heidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

6.2 onderscHeid met overHeidsopdracHten: 
exploitatierisico

in de jaren na de vaststelling van de wijzigingsrichtlijn werken heeft de 
commissie een aantal maal haar visie gegeven op het onderscheid tussen een 
concessieovereenkomst en een overheidsopdracht voor werken, in het bijzonder 
in de handleiding werken uit 1997 en in een interpretatieve mededeling over 
concessieovereenkomsten uit 2000.23 Zoals hierna zal blijken, heeft zij daarbij als 
onderscheidend element van een concessieovereenkomst het ‘exploitatierisico’ 
geïntroduceerd. Dit criterium is later overgenomen door het hof en komt terug in 
het recente voorstel voor de concessierichtlijn.

6.2.1 Handleiding Werken (1997)

in haar handleiding werken besteedde de commissie voor het eerst aandacht aan 
het onderscheid tussen een concessieovereenkomst en een overheidsopdracht voor 
werken.24 De vorm van de beloning acht zij daarbij bepalend:

23 Daarnaast noemde de commissie in haar brochure ‘overheidsopdrachten en com
munautaire financiering’ uit 1991 als voorbeeld van een concessieovereenkomst voor 
werken: “een overheid verleent een concessie voor de bouw en de exploitatie van 
een tolweg, brug of tunnel, sportaccommodatie enz.”; zie europese commissie, 
Overheidsopdrachtenencommunautairefinanciering, 1991, p. 4950. in 1996 sig
naleerde de commissie vervolgens dat aanbestedende diensten voor de totstandbren
ging en/of het beheer van grote infrastructuren steeds meer gebruikmaakten van ju
ridische instrumenten zoals concessieovereenkomsten of soortgelijke contracten, of 
van andere wijzen van toekenning van speciale of exclusieve rechten; zie groenboek 
overheidsopdrachten, com(1996)583 def., p. 14. Volgens de commissie was de toe
kenning van concessies voor openbare werken destijds de gebruikelijke weg voor 
de particuliere sector om, op eigen risico, te participeren in de bouw en exploitatie 
van infrastructuurwerken, in samenwerking met de publieke sector; zie groenboek 
overheidsopdrachten, p. 39.

24 handleiding werken, p. 62/63. De op dat moment geldende richtlijn werken uit 1993 
bevatte een identieke definitie van concessieovereenkomsten voor openbare werken 
als de wijzigingsrichtlijn werken uit 1989.
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“als het gaat om een concessie, moet deze beloning ten minste gedeeltelijk be
staan in het recht om het werk te exploiteren, d.w.z. in de winst die de conces
siehouder, naargelang van zijn capaciteiten om het werk te beheren, daaruit zal 
halen.”

wie de ontvangsten uit het beheer int, is daarentegen volgens de commissie niet 
relevant. De beloning moet wel op enigerlei wijze evenredig zijn met de opbrengst 
van het beheer. indien dat niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer de aanbesteden
de dienst een vast bedrag betaalt als tegenprestatie, zou de aanbestedende dienst 
“in werkelijkheid de aan de exploitatie verbonden risico’s en voordelen voor zich 
houden.” alsdan is volgens de commissie geen sprake (meer) van een concessie
overeenkomst, maar van een overheidsopdracht voor werken.

6.2.2 Interpretatieve Mededeling (2000)

enkele jaren later publiceerde de commissie een uitgebreidere toelichting, in 
de vorm van een interpretatieve mededeling.25 Op basis van de definities in de 
consolidatierichtlijn werken komt de commissie tot de conclusie dat het belang
rijkste onderscheidende kenmerk tussen een concessieovereenkomst en een over
heidsopdracht voor werken is dat bij de eerste “de verlening van het recht het werk 
te exploiteren een tegenprestatie vormt voor de bouw ervan; dit exploitatierecht 
kan gepaard gaan met een prijs”. 26 hieruit kan volgens de commissie een aantal 
kenmerken worden afgeleid, aan de hand waarvan een nader onderscheid tussen 
beide begrippen kan worden gemaakt. Zo heeft de concessiehouder gedurende een 
bepaalde periode de mogelijkheid geld te vorderen van de gebruiker van het werk. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een overeenkomst waarbij een staat een bedrijf 
het recht geeft een autosnelweg aan te leggen, en deze te exploiteren door middel 
van een tolheffing. Ook brengt het recht op exploitatie mee dat de concessiehouder 
de verantwoordelijkheid van de exploitatie draagt, bestaande uit de technische en 
financiële aspecten van het werk, alsook de bedrijfsvoering.27

25 interpretatieve mededeling van de commissie over concessieovereenkomsten in het 
communautaire recht, PbEG 2000, C-121/02. Zie ook het concept voor deze mede
deling, PbEG 1999, c94/4. De commissie had deze mededeling in 1998 al aange
kondigd in haar mededeling over overheidsopdrachten in de europese unie uit 1998, 
com(1998) 143. hierin stelde de commissie te streven naar vereenvoudiging en 
verduidelijking. in dat kader kondigde zij aan op basis van reeds door haar behandelde 
gevallen een toelichting op te stellen waarin zij de regels en de beginselen die volgens 
haar op concessieovereenkomsten van toepassing zijn, uiteen zou zetten en een en 
ander zou definiëren. 

26 opmerkelijk is dat commissie in haar concept mededeling nog van mening was dat 
uit de definitie ook blijkt dat het exploitatierisico voor een belangrijk deel voor reke
ning van de concessiehouder komt; zie over het exploitatierisico ook hierna.

27 Zo behoort het volgens de Commissie tot de taken van de concessiehouder om te zor
gen voor de nodige investeringen die het werk nuttig voor de gebruikers maken. ook 
de afschrijving komt voor zijn rekening. Bovendien draagt de concessiehouder niet 
alleen het aan de bouw verbonden risico, maar moet hij eveneens de risico’s dragen 



Hoofdstuk 6 

231

De commissie concludeert op grond van het bovenstaande dat bij een concessie
overeenkomst voor werken “de exploitatierisico’s door de concessiehouder wor
den gedragen”.28 Dat het exploitatierecht gepaard kan gaan met een prijs (dat wil 
zeggen: een betaling van de aanbestedende dienst) doet hier niet aan af, zolang 
deze prijs maar niet een belangrijk deel van het exploitatierisico wegneemt. Dit 
exploitatierisico bestaat volgens de commissie uit de risico’s “die verbonden zijn 
aan de financiële constructie van de operatie – die men de ‘economische risico’s’ 
zou kunnen noemen” en hangen rechtstreeks samen met de inkomsten die de con
cessiehouder kan halen uit de exploitatie.29 Deze visie wordt enkele maanden later 
gedeeld door advocaatgeneraal fennelly met betrekking tot concessieovereen
komsten voor diensten.30 hij meent dat de concessiehouder zelf het grootste of 
althans het substantiële economische risico verbonden aan de verrichting van de 
diensten heeft te dragen. hij verwacht bovendien dat een essentieel kenmerk van 
een concessieovereenkomst is, dat de concessiehouder genoodzaakt is tot exploi
tatie over te gaan teneinde een vergoeding te verkrijgen. 

die inherent zijn aan het beheer en de onzekerheid omtrent het gebruik van de voor
ziening.

28 overigens maakt de commissie hierbij de volgende opmerking in een voetnoot: 
“Indien de aanbestedende dienst de financiering terugbetaalt zonder dat de onder
nemer risico’s loopt in verband met het beheer van het werk, wordt het contract als 
een opdracht voor de uitvoering van werken en niet als een concessieovereenkomst 
beschouwd, omdat het risicoelement ontbreekt. Bovendien kan de opdracht niet als 
een concessie worden beschouwd wanneer de concessiehouder tijdens de duur van 
de overeenkomst of zelfs na afloop ervan, op directe of indirecte wijze een belo
ning ontvangt (als terugbetaling, dekking van verliezen, enz.) die niet verbonden 
is met de exploitatie van het werk. in een dergelijke situatie moet de voorafgaande 
financiering worden beoordeeld in het licht van alle relevante bepalingen van het 
gemeenschapsrecht.” het Auroux/Roannearrest dat het hof vele jaren later wees, 
sluit hierop aan; zie over dat aspect van het arrest met name paragraaf 5.6.4.

29 Deze visie wordt enkele maanden later gedeeld door ag fennely in zijn conclusie 
van 18 mei 2000 bij het Telaustriaarrest, zaak c324/98, dat ging over concessie
overeenkomsten voor diensten. hij stelt in zijn conclusie onder meer (para. 30 e.v.): 

 “Een goed uitgangspunt lijkt me de definitie die is gegeven in de richtlijnen inzake 
werken, aangezien het tot op heden de enige door de gemeenschapswetgever goedge
keurde definitie is. (…) De gemeenschapswetgever zag kennelijk het ontbreken van 
een tegenprestatie of althans een volledige tegenprestatie van de kant van de aanbe
stedende dienst aan de concessiehouder als de essentie van een concessie. ook ik ben 
van mening dat dit een elementair kenmerk is van een concessie, waarvan het belang 
niet is beperkt tot concessies voor openbare werken. Dit kenmerk is mijns inziens 
gelegen in de omstandigheid dat de concessiehouder zelf het grootste of althans het 
substantiële economische risico verbonden aan de verrichting van de diensten heeft te 
dragen. (…) De allerbelangrijkste indicatie of de concessiehouder het economische ri
sico draagt, is mijns inziens de aard van de exploitatie die de vermeende concessie van 
de concessiehouder verlangt. het arrest Bfi holding geeft een duidelijke aanwijzing 
dat het hof de noodzaak van exploitatie van het overgedragen recht ter verkrijging 
van een vergoeding, als essentieel kenmerk van een concessie beschouwt.”

30 conclusie van de ag van 18 mei 2000, zaak c324/98 (Telaustria), para. 30 e.v.
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6.2.3 Kritiek Economisch en Sociaal Comité (2001)

Kort na publicatie van de interpretatieve mededeling uitte het economisch en 
Sociaal comité kritiek.31 Volgens het Comité kunnen de specifieke kenmerken van 
concessies niet worden samengevat in één criterium: het risico of de betaling, zo
als vastgelegd in de consolidatierichtlijn werken.32 het comité achtte een op maat 
gesneden juridisch kader voor concessies van essentieel belang voor de uitvoering 
van concessieovereenkomsten of vormen van PPS; concessieovereenkomsten en 
andere vormen van PPS zouden in een richtlijn moeten worden gedefinieerd.33 het 
Comité gaf alvast de volgende, eigen definitie van het begrip concessieovereen
komst voor openbare werken:34

“een concessieovereenkomst voor openbare werken is een rechtshandeling (bij 
overeenkomst dan wel eenzijdig) waarmee een overheidsinstantie aan een par
ticuliere rechtspersoon het recht delegeert om een bepaalde infrastructuur of 
dienst gedurende een lange en van te voren vastgestelde periode te ontwerpen, 
bouwen, onderhouden en exploiteren.” 

het comité gaf daarbij de volgende toelichting:

“het betreft in het algemeen een contract waarmee een overheidsinstantie een 
onderneming ermee belast op eigen kosten investeringen te doen die nodig zijn 
om een bepaalde dienst op te richten en deze gedurende een lange periode te 

31 advies van het economisch en Sociaal comité over het onderwerp ‘naar een eu
regelgeving inzake concessieovereenkomsten en contracten voor publiekprivate sa
menwerking (PPS)’, PbEG 2001, c 14/91.

32 alinea 4.1.2 van het advies.
33 alinea 4.3.1 en 4.3.2 van het advies.
34 Alinea 4.1.3 van het advies. Het Comité herhaalde deze definitie later in het advies naar 

aanleiding van het commissievoorstel voor (uiteindelijk) de aanbestedingsrichtlijn, 
PbEG 2001, c 193/7, alinea 3.5. het comité stelde daarin dat de commissie er goed 
aan had gedaan om een realistischer definitie op te nemen van concessieovereenkom
sten. Zij zou bovendien een duidelijker standpunt in moeten nemen: ofwel betere 
definities opnemen in de richtlijn, ofwel deze opdrachten uitsluiten van de richtlijn en 
ze in een later op te stellen richtlijn regelen. het comité voegde nog daaraan toe: “het 
comité (…) betreurt dat de commissie de herziening van de richtlijnen niet heeft aan
gegrepen om een nieuwe definitie van concessieovereenkomsten en van contracten 
voor publiekprivate samenwerking te geven, zoals het comité meermalen, laatst nog 
in zijn advies ‘naar een euregelgeving inzake concessieovereenkomsten en con
tracten voor publiekprivate samenwerking (PPS)’, heeft voorgesteld: ‘een conces
sieovereenkomst voor openbare werken is een rechtshandeling (bij overeenkomst dan 
wel eenzijdig) waarmee een overheidsinstantie aan een particuliere rechtspersoon het 
recht delegeert om een bepaalde infrastructuur of dienst gedurende een lange en van 
tevoren vastgestelde periode te ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren.’” in 
datzelfde advies stelde het Comité bovendien dat “Over het algemeen (…) de defi
nities van de oorspronkelijke richtlijnen niet [zouden] moeten worden overgenomen, 
omdat zij o.m. op het gebied van concessieovereenkomsten  waarop het comité hier
onder nader zal ingaan  onduidelijk zijn.”
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laten functioneren. De onderneming kan haar kosten vergoed krijgen door een 
prijs in rekening te brengen aan de gebruikers en/of de overheid, zonder dat dit 
iets verandert aan de aard van de concessieovereenkomst.” 35

De kritiek en het voorstel van het comité hebben echter geen navolging gekregen 
in het wetgevingstraject dat uiteindelijk resulteerde in de aanbestedingsrichtlijn.

6.2.4 Aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG)

Zoals gezegd, is de definitie van concessieovereenkomsten voor werken in de 
aanbestedingsrichtlijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van die uit de 
wijzigingsrichtlijn werken.36 opmerkelijk is dat de commissie in haar voorstel 
voor de aanbestedingsrichtlijn niet ervoor heeft gekozen het exploitatierisico als 
onderscheidend element te codificeren; een motivering van die keuze ontbreekt 
in de toelichting op dat voorstel.37 Deze codificatie heeft ook in het latere wetge
vingstraject niet plaatsgevonden, ondanks dat de franse delegatie daar nog voor 
pleitte.38 hiermee heeft de europese wetgever nagelaten om meer duidelijkheid 
te bieden over de definitie van een concessieovereenkomst voor werken, terwijl 
die mogelijkheid zich juist bij uitstek voordeed. De definitie zoals opgenomen in 
artikel 1 lid 3 van de aanbestedingsrichtlijn luidt:

“De ‘concessieovereenkomst voor openbare werken’ is een overeenkomst met 
dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor werken, met uitzondering 
van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat hetzij uit 
uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande 
met een prijs.”

6.2.5 Groenboek PPS (2004)

De commissie hield niettemin vast aan het onderscheid op basis van het exploi
tatierisico. in haar groenboek PPS wijst zij erop dat het onderscheid tussen over

35 De laatste zin impliceert dat volgens het comité de vergoeding ook volledig afkom
stig kan zijn van de overheid. aangenomen moet worden dat ook in dergelijke om
standigheden de vergoeding wel afhankelijk moet zijn van het gebruik, zoals het geval 
is bij schaduwtolheffing.

36 De amendementen die in dit kader werden ingediend in het europees Parlement wer
den uiteindelijk niet overgenomen. Zie Van Garsse 2007, p. 626 en de daar opgeno
men voetnoten 2513 en 2514. 

37 commissievoorstel aanbestedingsrichtlijn van 30 augustus 2000, com(2000)275 
def./2, art. 1 lid 10 en de toelichting op p. 15.

38 De Franse delegatie stelde voor om aan de definitie toe te voegen: “provided that the 
concessionaire bears a substantial proportion of the economic risks connected with 
the exploitation of the service”; dit voorstel werd niet gesteund, met name omdat de 
commissie en de andere delegaties van mening waren dat voor eventuele gewijzigde 
regels over concessies een afzonderlijk wetgevingstraject zou moeten worden doorlo
pen. Zie Hebly 2007, p. 327-334.
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heidsopdrachten en concessieovereenkomsten gemaakt moet worden op grond 
van het criterium dat bij concessieovereenkomsten het exploitatierecht, met de 
daaruit voortvloeiende risico’s, wordt overgedragen. Verder overwoog zij de 
mogelijkheid om één aanbestedingsregime van toepassing te verklaren op “alle 
soorten contractuele PPS, ongeacht of deze als overheidsopdrachten of conces
sieovereenkomsten zijn gekwalificeerd”.39 in dat geval zou het onderscheid tussen 
een overheidsopdracht en een concessieovereenkomst bij contractuele PPS niet 
meer relevant zijn. Deze gedachte is echter nooit uitgewerkt in een concreet wet
gevingsvoorstel.

het europees economisch en Sociaal comité reageerde wederom kritisch.40 
Volgens het comité was de eu er niet in geslaagd om in het europese recht de 
“broodnodige, realistische definities van PPS en concessieovereenkomsten” op te 
nemen. Zo kunnen concessieovereenkomsten niet aan “één enkel criterium wor
den opgehangen: het bedrijfsrisico of de betaling”, zoals dat het geval is in de 
aanbestedingsrichtlijnen, aldus het comité. het comité heeft dan ook (opnieuw) 
zelf een voorstel gedaan voor een nieuwe definitie voor concessieovereenkomsten 
en PPS.41 Dit voorstel is echter nooit overgenomen.

39 europese commissie, Groenboek over publiekprivate samenwerking en het gemeen
schapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, com(2004) 
327 def., p. 13. aanleiding daarvoor zou kunnen zijn dat blijkt “dat in veel gevallen 
rechtsonzekerheid bestaat in verband met de moeilijkheid om vooraf de verdeling van 
de exploitatierisico’s tussen de partijen vast te stellen bij de gunning van bepaalde 
soorten strikt contractuele PPSprojecten”.

40 europees economisch en Sociaal comité, Advies van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over het “Groenboek over publiekprivate samenwerking en het ge
meenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten”, PbEU 
2005, c120/103.

41 te weten: “De overeenkomst of de unilaterale akte waarmee een bestuurlijke overheid 
aan een niet onder haar ressorterende organisatie specifieke rechten toekent, nl. om 
een infrastructuurvoorziening of een dienst voor een lange, welbepaalde periode te 
‘ontwerpen, bouwen/totstandbrengen, financieren, onderhouden en beheren’:

   is een concessie als die organisatie een bedrijf is dat zijn beloning voornamelijk haalt 
uit de prijs die door de gebruikers voor die infrastructuurvoorziening of die dienst 
wordt betaald;

   is PPS als het betrokken bedrijf zijn beloning voornamelijk van de bestuurlijke over
heid krijgt.” 

 het gaat voor het comité daarbij om twee criteria: de noodzaak om de verantwoor
delijkheid van de overheid op de wederpartij over te dragen en het allesomvattende 
karakter van de overeenkomst (bouw, financiering, exploitatie, onderhoud, etc.) over 
een lange periode (doorgaans 10 tot 75 jaar).
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het comité van de regio’s was milder en merkte met name op dat de tijd nog 
niet rijp was voor europese wetgeving42 voor PPS en concessieovereenkomsten, 
omdat nog geen duidelijke definitie van PPS voorhanden was.43

6.2.6 Bevestiging door Hof (2008)

het hof heeft in 2008 in het L’Aquilaarrest bevestigd dat het exploitatierisico 
het onderscheidende criterium is tussen overheidsopdrachten en concessieover
eenkomsten voor werken.44 Volgens het hof impliceert het exploitatierecht van 
de concessiehouder dat de exploitatierisico’s bij de concessiehouder liggen. ook 
wijst de afwezigheid van de overdracht van exploitatierisico’s erop dat sprake 
is van een overheidsopdracht en niet van een concessieovereenkomst. het hof 
verwijst hierbij naar eerdere jurisprudentie over het onderscheid tussen overheids
opdrachten en concessieovereenkomsten voor diensten.45 in het recentere Müller
arrest onderstreepte het hof in lijn hiermee dat “de concessie er in wezen in be
staat dat de concessiehouder zelf het voornaamste economische en in elk geval 
wezenlijke risico van de exploitatie draagt”.46

6.3 concessiericHtlijn (20..)

anders dan bij de totstandkoming van de aanbestedingsrichtlijn, komt het on
derscheid tussen overheidsopdrachten en concessieovereenkomst (gelukkig) 
wel terug in het recente moderniseringstraject van de aanbestedingsregels. De 
commissie had in 2005 al nieuwe wetgeving aangekondigd voor de gunning van 

42 Dit zou (deels) andere wetgeving moeten zijn dan de aanbestedingsrichtlijnen, aan
gezien concessieovereenkomsten, in de visie van het Comité, een flexibeler aanpak 
vergen en de bestaande wetgeving voor overheidsopdrachten daarentegen ingewik
keld was en niet aanzette tot flexibiliteit en vernieuwende ideeën.

43 Een dergelijke definitie van PPS zou volgens het Comité de aspecten “langdu
rige relaties, gemeenschappelijke risico’s en grote economische impact” dienen te 
omvatten. comité van de regio’s, Advies van het Comité van de Regio’s over het 
Groenboek van de Europese Commissie over publiekprivate samenwerking en het 
Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, PbEU 
2005, c71/19, para. 2.2 en 2.13. in 2010 herhaalde het comité dit standpunt voor wat 
betreft wetgeving voor dienstenconcessies; zie PbEU 2011, c 15/23.

44 hvJ eu 13 november 2008, zaak c437/07 (L’Aquila), r.o. 29-30. Zie voor de 
voorafgaande inbreukprocedure (zaaknummer 2004/4963) het persbericht van de 
Europese Commissie IP/06/886 van 29 juni 2006. Zie over dit arrest ook A. Brown, 
‘incorrect categorisation of a tramway contract as a works concessions by an italian 
 municipality: commission v italy (c437/07)’, PPLr 2009, 2, na5558.

45 hvJ eg 27 oktober 2005, zaak c234/03 (Contse) en hvJ eg 18 juli 2007, zaak 
c382/05 (Commissie/Italië) .

46 Bij die overweging verwees het hof naar het eurawasserarrest, dat betrekking had op 
het onderscheid tussen overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor dien
sten; zie hvJ eg 10 september 2009, zaak c206/08 (Eurawasser), r.o. 59 en 77.
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concessieovereenkomsten.47 Deze wetgeving zou een duidelijke scheiding moe
ten aanbrengen tussen concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten.48 het 
Parlement reageerde positief en achtte dergelijke wetgeving zelfs noodzakelijk.49 
Verder zouden concessieovereenkomsten volgens het Parlement (slechts) een be
perkte, maar variabele, looptijd moeten hebben. het doel daarvan zou zijn om ze
ker te stellen dat de mededinging slechts zo ver wordt beperkt “als nodig is om de 
afschrijving van de investeringen, een passende rentabiliteit van het ingebrachte 
kapitaal en herfinanciering van toekomstige investeringen te garanderen”.

het duurde niettemin nog tot eind 2011 voordat een concreet wetgevingsvoor
stel het licht zag:50 het commissievoorstel voor de concessierichtlijn.51 Dit wet
gevingstraject is weliswaar strikt genomen gescheiden van het traject voor de 

47 europese commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement 
over PPS en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessie
overeenkomsten, COM(2005) 569 def., hierna: Mededeling PPS. Zie hierover ook 
williams 2006.

48 mededeling PPS, p. 810.
49 europees Parlement, Resolutie van het Europees Parlement over publiekprivate sa

menwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessie
overeenkomsten (2006/2043(INI)), P6_ta(2006)0462, 26 oktober 2006. enkele jaren 
later heeft het Parlement aangegeven dat het terughoudend is ten aanzien van een 
wetgevingsinitiatief voor concessieovereenkomsten voor diensten; zie PbEU 2011 
c 161e/38. het stelde met klem: “dat eventuele wetsvoorstellen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten voor diensten alleen gerechtvaardigd zijn als middel tegen 
verstoringen van het functioneren van de interne markt; [het Parlement] merkt op dat 
dergelijke verstoringen tot op heden nog niet geconstateerd zijn en dat rechtshandelin
gen ten aanzien van concessieovereenkomsten voor diensten dan ook niet nodig zijn 
zolang deze niet bedoeld zijn voor een aantoonbare verbetering van het functioneren 
van de interne markt”.

50 in de tussentijd vond wel overleg plaats binnen de commissie over de inhoud van 
dergelijke wetgeving. in 2009 kondigde de commissie aan dat zijn in 2010 een 
wetsvoorstel op het gebied van concessies zou indienen; zie europese commissie, 
De mobilisering van particuliere en openbare investeringen voor herstel en struc
turele verandering op lange termijn: de ontwikkeling van publiek-private partner
schappen, com(2009) 615 def., 19 november 2009. in 2010 hield de commissie 
een openbare consultatie in het kader van haar lopende onderzoek naar de noodzaak 
voor en de impact van een wetgevingsvoorstel voor concessies. Zie verder de ‘Akte 
voor de interne markt: twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het ver
sterken van het vertrouwen’ van de commissie uit april 2011, com(2011) 206 def.: 
“concessieovereenkomsten voor diensten vertegenwoordigen een groot economisch 
gewicht en zijn goed voor het merendeel van de contracten voor publiekprivate part
nerschappen. een rechtskader ter zake moet meer rechtszekerheid bieden voor het 
aangaan van dergelijke partnerschappen.”

51 Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betreffende de gun
ning van concessieopdrachten, com(2011) 897 def.
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nieuwe aanbestedingsrichtlijn, maar inhoudelijk bestaan er veel overeenkomsten 
tussen beide commissievoorstellen.52

in de toelichting op het voorstel voor de concessierichtlijn concludeert de 
Commissie dat de definitie van concessies in de huidige situatie onduidelijk blij
ven.53 het hoofddoel van de richtlijn is dan ook om te voorzien in helderheid 
van het op de gunning van concessies toepasselijke rechtskader, maar ook om het 
toepassingsgebied van dit kader duidelijk af te bakenen.54 in dat verband bevat het 
voorstel een preciezere definitie van concessies en wordt ook naar het exploitatie
risico verwezen (zie verder paragraaf 6.9.3). Vergelijkbaar met het voorstel voor 
de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, is de concessierichtlijn van toepassing op de 
verwerving van werken van ondernemers die gekozen worden door aanbestedende 
diensten, ongeacht of de werken een publiek doel beogen.55 Daarnaast is een bepa
ling opgenomen over de maximumduur van concessies.56

6.4 cumulatieve elementen van een 
concessieovereenkomst voor werken

uit de hiervoor beschreven ontwikkeling van het begrip ‘concessieovereenkomst 
voor werken’ blijkt dat een groot aantal overeenkomsten bestaat met een over
heidsopdracht voor werken. het onderscheid wordt gevormd door de tegenpres
tatie, te weten het verlenen van een exploitatierecht, die impliceert dat ook het 
bijbehorende exploitatierisico wordt overgedragen aan de concessiehouder. ten 
aanzien van de tegenprestatie, oftewel het element ‘overeenkomst onder bezwa
rende titel’, gelden voor een concessieovereenkomst voor werken aldus andere 
vereisten dan bij een overheidsopdracht voor werken. De overige elementen zijn 
gelijk; dit wordt in de komende paragrafen toegelicht.

52 het groenboek uit 2011 heeft geen betrekking had op concessies; daarvoor zou de 
commissie een wetsvoorstel indienen “dat een grotere rechtszekerheid beoogt voor 
regionale en lokale autoriteiten en ondernemingen in heel europa en de ontwikkeling 
van publiek-private partnerschappen tracht te bevorderen”. Zie Europese Commissie, 
‘groenboek betreffende de modernisering van het eubeleid inzake overheidsop
drachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt’, d.d. 27 januari 
2011, COM(2011) 15 def. Zie ook de ‘Akte voor de interne markt: Twaalf hefbo
men voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen’ van de 
commissie uit april 2011, com(2011) 206 def.: “concessieovereenkomsten voor 
diensten vertegenwoordigen een groot economisch gewicht en zijn goed voor het me
rendeel van de contracten voor publiekprivate partnerschappen. een rechtskader ter 
zake moet meer rechtszekerheid bieden voor het aangaan van dergelijke partnerschap
pen.” overigens sluiten beide trajecten inhoudelijk elkaar aan.

53 Commissievoorstel Concessierichtlijn, p. 3. Zie ook overweging 2.
54 commissievoorstel concessierichtlijn, p. 5.
55 Zie verder paragraaf 6.7 hieronder.
56 Zie verder paragraaf 6.9.2 hieronder.
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gelet hierop, is sprake van een ‘concessieovereenkomst voor werken’ indien:
a) een aanbestedende dienst;
b) en een aannemer;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
 i.  bestaande uit het verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd aan 

de aannemer; 
 ii.  waarbij de aanbestedende dienst het op hem rustende exploitatierisico voor 

ten minste een aanzienlijk deel overdraagt op de aannemer; 
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren van:
 i. werkzaamheden uit bijlage 1; of
 ii. een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst.

Voordat deze elementen afzonderlijk worden toegelicht, eerst nog kort aandacht 
voor de toevoeging ‘openbare’ werken in de definitie van een concessieovereen
komst en de cumulatieve verhouding tussen bovenstaande elementen. 

6.4.1 Irrelevantie ‘openbare’ werken

in de nederlandse taalversie van de wijzigingsrichtlijn werken is gekozen voor 
de formulering ‘concessieovereenkomst voor openbare werken’. De toevoeging 
‘openbare’ was nog niet terug te vinden in de richtlijn werken, maar is gehand
haafd in de aanbestedingsrichtlijn. op het eerste gezicht lijkt hiermee een ver
schil te zijn ontstaan tussen het soort werken waarop overheidsopdrachten res
pectievelijk concessieovereenkomsten betrekking hebben, namelijk al dan niet 
‘openbare’ werken. Ditzelfde verschil lijkt te bestaan in de franse versie van de 
wijzigingsrichtlijn werken, waarin sprake is van ‘les marchés publics de travaux’ 
en ‘la concession de travaux publics’.

een dergelijk onderscheid in twee typen werken verdraagt zich echter niet met de 
andere taalversies. Zo is in de Duitse, Engelse, Italiaans en Spaanse versie de for
mulering bij overheidsopdrachten voor werken gelijk aan die van concessieover
eenkomsten voor werken.57 het type werken waarop een concessieovereenkomst 
betrekking heeft, is daarbij dus niet anders dan bij een overheidsopdracht.58 het 
ligt voor de hand dat de toevoeging ‘openbare’ enkel is gekozen om uit te drukken 
dat de concessieverlener een openbare c.q. publieke hoedanigheid heeft, zijnde 

57 respectievelijk: ‘öffentliche Bauaufträge’ en ‘öffentliche Baukonzessionen’; ‘public 
works contracts’ en ‘public works concession’; ‘appalti di lavori pubblici’ en ‘conces
sione di lavori pubblici’; ‘contratos de obras públicas’ en ‘concesión de obras  públicas’.

58 Zie overigens ook art. 56 Aanbestedingsrichtlijn waar zich het omgekeerde voordoet. 
in dat art. wordt namelijk verwezen naar “overheidsopdrachten voor openbare wer
ken [cursivering Ph]” en de wijze waarop de waarde daarvan wordt berekend over
eenkomstig art. 9.
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een overheid of een daaraan nauw verbonden publiekrechtelijke instelling. Bij 
de overheidsopdrachten is dat kenmerk naar voren gekomen door niet te spreken 
over ‘opdrachten’ maar over ‘overheidsopdrachten’; bij concessieovereenkomsten 
is daarentegen niet gekozen voor ‘overheidsconcessieovereenkomsten’ maar voor 
‘concessieovereenkomsten voor openbare werken’. Deze verklaring wordt onder
steund door de formulering in het commissievoorstel voor de concessierichtlijn, 
waarin sprake is van ‘concessieovereenkomsten voor openbare werken’ als de 
concessieverlener een aanbestedende dienst is en van ‘concessieovereenkomsten 
voor werken’ als de concessieverlener ook een nietoverheid, maar een nutsbedrijf 
kan zijn.59 Sinds het latere compromisvoorstel is de toevoeging ‘openbare’ in zijn 
geheel uit het richtlijnvoorstel geschrapt en is het onderscheid tussen overheids 
en nutsconcessies verdwenen.60

op grond van het voorgaande moet dan ook worden geconcludeerd dat de toevoe
ging ‘openbare’ in feite overbodig en derhalve irrelevant is, aangezien de hoeda
nigheid van de concessiehouder al wordt ‘gedekt’ door het element ‘aanbesteden
de dienst’ en diens verbondenheid met de werken door het element ‘rechtstreeks 
economisch belang’.61 het valt dan ook toe te juichen dat deze toevoeging in het 
compromisvoorstel is vervallen.

6.4.2 Cumulatieve elementen en functionele benadering

evenals bij overheidsopdrachten voor werken zijn bovenstaande elementen cumu
latief. aangenomen moet worden dat de functionele benadering zoals het hof die 
vereist bij het begrip ‘overheidsopdrachten voor werken’ ook geldt voor de uitleg 
van concessieovereenkomsten voor werken.62 aangezien deze concessieovereen
komsten in de Aanbestedingsrichtlijn zijn gedefinieerd, ligt immers voor de hand 
dat ook hier het nuttig effect van die richtlijn moet worden verzekerd door gebruik 
te maken van een functionele uitleg.63

gelet hierop, wordt herhaald dat een functionele benadering zich verzet tegen een 
restrictieve uitleg van bovenstaande cumulatieve elementen.64 ten eerste kan het 

59 art. 2 lid 1 sub 2 resp. sub 4 commissievoorstel concessierichtlijn.
60 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 

concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, art. 2.

61 Dat aan de toevoeging ‘openbare’ geen inhoudelijk belang moet worden toegekend, 
wordt – zij het om enigszins andere redenen – ook bepleit in de literatuur. Zie met 
name Ritsema van Eck 2009b en de daar aangehaalde bronnen. Zie ook Essers 2007; 
Boot & wuijster 2008a; Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, p. 96.

62 Zie paragrafen 5.1.2.3 en 5.1.3.
63 Zie ook Europese Commissie, Groenboek over publiekprivate samenwerking en 

het gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, 
com(2004) 327 def., p. 6.

64 Zie paragraaf 5.2.



ConCessieovereenkomsten voor werken

240

zijn dat verschillende, opeenvolgende overeenkomsten die ieder op zich niet vol
doen aan alle elementen, als geheel moeten worden beoordeeld en als zodanig wél 
een concessieovereenkomst voor werken vormen. ten tweede kan de functionele 
benadering impliceren dat als een van bovenstaande elementen strikt genomen 
weliswaar ontbreekt, maar de facto daar toch sprake van is, dit element niettemin 
aanwezig moet worden geacht. ook als in een bepaald geval op het eerste gezicht 
niet aan alle elementen lijkt te zijn voldaan, zal dus moeten worden beoordeeld of 
sprake is van een rechtmatige vormgeving van de overeenkomst als nietconces
sieovereenkomst dan wel van een onrechtmatige omzeiling van de aanbestedings
wetgeving.

tegen deze achtergrond worden de afzonderlijke elementen in het navolgende be
sproken, te beginnen met de elementen die gelijk zijn aan die bij een overheidsop
dracht voor werken.

6.5 scHriftelijke overeenkomst tussen aanbestedende 
dienst en aannemer

ook voor een concessieovereenkomst voor werken is vereist dat een schriftelijke 
overeenkomst wordt gesloten tussen een aanbestedende dienst en een aannemer.65 
in het kader van concessieovereenkomsten wordt evenwel de term ‘concessie
houder’ gebruikt in plaats van ‘aannemer’; inhoudelijk gaat het niettemin om het
zelfde. teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen overheidsopdrachten 
en concessieovereenkomsten, zal in het navolgende over een ‘concessiehouder’ 
worden gesproken als het een aannemer bij een concessieovereenkomst betreft.

6.6 verplicHtinG tot Het uitvoeren van werken

evenals bij overheidsopdrachten verbindt de concessiehouder zich voor een te
genprestatie tot de bij de overeenkomst beschreven prestatie, hetgeen juridisch 
moet kunnen worden afgedwongen.66 Deze verplichting tot het uitvoeren van wer
ken bij concessieovereenkomsten is ook expliciet erkend door advocaatgeneraal 

65 Zie voor die criteria verder paragraaf 5.3-5.5. Ook in het Commissievoorstel voor de 
Concessierichtlijn is een definitie van ‘schriftelijk’ opgenomen; zie art. 2 lid 1 sub 3 
commissievoorstel concessierichtlijn.

66 Vgl. hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 60 en 62.
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mengozzi,67 in het voorstel voor de concessierichtlijn68 en door de nederlandse 
rechter.69

Deze verplichting van de concessiehouder betreft enkel de uit te voeren werken. 
Dat neemt evenwel niet weg dat in aanvulling daarop een aanbestedende dienst 
in de praktijk voor de exploitatie van de gerealiseerde werken dikwijls niet alleen 
een (hierna te bespreken) recht zal verlenen, maar de aannemer daartoe ook zal 
verplichten, of ten minste voorwaarden zal verbinden aan die exploitatie.

6.7 in Het recHtstreeks economiscH belanG van de 
aanbestedende dienst

hoewel dat momenteel nog onduidelijk is, ligt het voor de hand dat de uitvoering 
van de werken – net als bij overheidsopdrachten – in het rechtstreeks economisch 
belang van de aanbestedende dienst dient te zijn. immers, ook bij concessieover
eenkomsten geldt dat de concessiehouder een prestatie verricht (te weten: het uit
voeren van werken) in ruil voor een tegenprestatie van de aanbestedende dienst 
(te weten: het hierna te bespreken exploitatierecht). aangenomen moet worden 
dat de overwegingen van het hof op grond waarvan het bij overheidsopdrachten 

67 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 76: 
“mijns inziens is het evenwel duidelijk dat deze vragen bevestigend moeten worden 
beantwoord en dat, wil er van een overheidsopdracht voor werken of van een conces
sieovereenkomst voor openbare werken sprake zijn, van de verplichting tot uitvoering 
van de werkzaamheden en/of de werken niet kan worden afgezien.”

68 Zie overweging 6 uit het Commissievoorstel voor de Concessierichtlijn: “De uitvoe
ring van deze werken of diensten zijn onderworpen aan specifieke door de aanbeste
dende dienst of aanbestedende entiteit bepaalde bindende verplichtingen die juridisch 
afdwingbaar zijn.” Deze overweging is later enigszins gewijzigd, maar de strekking 
is gelijk gebleven. meest recentelijk luidt de overweging als volgt: “concession con
tracts provide for mutually binding obligations where the execution of these works or 
services are subject to specific binding obligationsrequirements defined by the con
tracting authority or entity which are legally enforceable.”; zie Proposal for a Directive 
of the european Parliament and of the council on the award of concession con
tracts  consolidated Presidency compromise proposal (tweede compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, overweging 6a.

69 Vzr. rb. arnhem 10 november 2010, LJN Bo4451 (P1/Ede II), r.o. 4.11: “uit de 
hiervoor onder 4.8 tot en met 4.10 weergegeven overwegingen volgt dat indien aan de 
zijde van de aannemer geen verplichting bestaat de betrokken werken uit te voeren of 
te laten uitvoeren, de bezwarende titel als bedoeld in de definitie van een overheids
opdracht voor werken en dus ook in de definitie van een concessieovereenkomst voor 
openbare werken ontbreekt. in dat geval is er dus geen sprake van een overheidsop
dracht voor een werk of een concessieovereenkomst voor een openbaar werk, hetgeen 
betekent dat er geen aanbestedingsplicht op grond van het Bao bestaat.”
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voor werken het criterium rechtstreeks economisch belang aannam, om die reden 
eveneens toepasbaar zijn op concessieovereenkomsten voor werken.70 

het aannemen van het element ‘rechtstreeks economisch belang’ bij concessieover
eenkomsten voor werken sluit ook aan bij de in de reiswijzer gebiedsontwikkeling 
2011 geformuleerde gedachte dat de aannemer het recht verkrijgt het gerealiseerde 
werk te exploiteren ‘ten behoeve van de overheid’.71 Daarnaast kan uit haar voor
stel voor de concessierichtlijn worden afgeleid dat de commissie van mening is 
dat het uitvoeren van werken in het rechtstreeks economisch belang van de aanbe
stedende dienst moet zijn.72 in het voorstel is namelijk opgenomen dat de richtlijn 
van toepassing is “op de verwerving van werken”.73 in de considerans wordt dat 
als volgt toegelicht:74 

“‘Verwerving’ moet breed opgevat worden in de zin van het verkrijgen van de 
voordelen van de betrokken werken of diensten die niet in alle gevallen een 
overdracht van eigendom aan de aanbestedende diensten of aanbestedende en
titeiten vereisen.” 

overeenkomsten waarbij een exploitatierecht wordt verleend zonder dat de aan
bestedende dienst bepaalde werken verwerft, vallen blijkens de considerans dan 
ook buiten de concessierichtlijn.75 het voorstel is wat betreft de beperking tot de 
verwerving van werken (of diensten) tot op heden ongewijzigd gebleven.76

overigens verschillen in de nederlandse taalversie de in dit kader gebruikte ter
men in de voorstellen voor de concessierichtlijn (‘verwerving’) en de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn (‘verkrijging’). uit bijvoorbeeld de franse en Duitse taal
versies blijkt evenwel dat het om hetzelfde gaat (in beide voorstellen resp. ‘acqui
sition’ en ‘Erwerb’). net als bij overheidsopdrachten voor werken in het voorstel 
voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, moet derhalve worden aangenomen dat 

70 Vgl. hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 4849, zoals besproken in 
paragraaf 5.8.

71 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 69. Deze gedachte lijkt ook ten grondslag 
te liggen aan het oordeel van de haagse voorzieningenrechter dat geen sprake was 
van een concessieovereenkomst voor werken omdat geen sprake was van ‘openbare 
werken’; zie Vzr. rb. Den haag 28 december 1994, Jaan 2007/0105 (Camping 
Ockenburg).

72 Vergelijk de redenering met betrekking tot dit element bij overheidsopdrachten voor 
werken in paragraaf 5.8.5.

73 commissievoorstel concessierichtlijn, com (2011) 897 def., art. 1 lid 2.
74 commissievoorstel concessierichtlijn, com (2011) 897 def., overweging 9.
75 commissievoorstel concessierichtlijn, com (2011) 897 def., overweging 6.
76 Zie Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

award of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal 
(tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012, over
weging 6 en 6b, alsook art. 2 lid 1.
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de commissie hiermee heeft beoogd het element ‘rechtstreeks economisch be
lang’ te codificeren in haar voorstel voor de Concessierichtlijn.77

6.7.1 Voorbeelden van een rechtstreeks economisch belang

in het vorige hoofdstuk werden drie voorbeelden genoemd waarin de werken 
worden uitgevoerd in het rechtstreeks economische belang van de aanbestedende 
dienst.78 het betreft kort gezegd: i) eigendom, ii) beschikking en iii) economische 
voor of nadelen bij de uit te voeren werken.

het risico op economische voor of nadelen voor de aanbestedende dienst bij 
de uit te voeren werken is bij een concessieovereenkomst voor werken niet erg 
waarschijnlijk. Zoals hierna zal blijken, zullen bij een concessieovereenkomst de 
uitgevoerde werken doorgaans niet worden overgedragen aan derden79 en kiest 
een aanbestedende dienst juist voor deze vorm van opdrachtverlening als hij geen 
financiële risico’s wenst te lopen maar deze bij de concessiehouder wil leggen.80

Daarentegen zal de aanbestedende dienst bij een concessieovereenkomst voor 
werken de eigendom of anderszins de beschikking verkrijgen van de uitgevoerde 
werken. hieronder wordt uiteengezet dat het verlenen van het exploitatierecht voor 
bepaalde tijd moet zijn, hetgeen vereist dat de aanbestedende dienst uiteindelijk de 
beschikking zal krijgen over de uitgevoerde werken.81 aangenomen moet worden 
dat voor het rechtstreeks economisch belang niet relevant is of de aanbestedende 
dienst deze beschikking (door eigendom of anderszins) reeds direct na uitvoering 
van de werken en dus tijdens de exploitatieperiode heeft, dan wel dat hij eerst na 
afloop van die periode de beschikking over de uitgevoerde (en geëxploiteerde) 
werken verkrijgt. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de concessiehouder 
de werken gedurende de exploitatie in eigendom heeft. ook in dat geval is het 
evenwel de aanbestedende dienst die besluit de werken door de concessiehouder 
gedurende een bepaalde periode te laten exploiteren, waarbij de aanbestedende 
dienst voorwaarden kan stellen aan die exploitatie. Vanwege deze invloed heeft 
de aanbestedende dienst dan gedurende de exploitatie al materieel een (aanzien
lijke) mate van beschikking over het werk. Daarnaast is aannemelijk dat het enkele 
vooruitzicht op de toekomstige beschikking over het werk reeds voldoende is om 
een rechtstreeks economisch belang voor de aanbestedende dienst op te leveren, 
mits het werk dan nog een economische waarde voor de aanbestedende dienst 
vertegenwoordigt.82

77 Zie paragraaf 5.8.5.
78 Zie paragraaf 5.8.2.
79 Zie paragraaf 6.9.2.
80 Zie paragraaf 6.9.3.
81 Zie paragraaf 6.9.2.
82 Vergelijk het hierboven weergegeven standpunt van het Kenniscentrum PPS dat 

sprake is van ‘overheidsconsumptie’ als de door de marktpartij gerealiseerde wer
ken uiteindelijk aan de overheid (bijvoorbeeld een gemeente) worden overgedragen 



ConCessieovereenkomsten voor werken

244

6.8 uitvoeren van werken

een concessieovereenkomst voor werken moet betrekking hebben op het uit
voeren van werken en verschilt op dit punt niet van een overheidsopdracht voor 
werken. Dit wordt ook ondersteund door het voorstel voor de concessierichtlijn 
waarin de definitie van een concessieovereenkomst voor werken op dit punt gelijk 
is aan die van een overheidsopdracht voor werken in de aanbestedingsrichtlijn.83 
Hierboven werd al uiteengezet dat de toevoeging ‘openbare’ werken in de definitie 
inhoudelijk geen verschil maakt.84

het uitvoeren van werken kan bestaan uit het (ontwerpen en) uitvoeren van een 
‘werk’ overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst, zoals het aanleggen 
van een snelweg.85 Daarbij zal het in de praktijk van de aard van het werk afhan
gen of het zich leent voor een concessieovereenkomst; de concessiehouder moet 
immers door middel van de exploitatie van het werk zijn kosten terug kunnen 
verdienen.86 Voor de uitleg van de eisen van de aanbestedende dienst daaraan en de 
omvang van een ‘werk’ wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.87

De vraag is of een concessieovereenkomst voor werken ook betrekking kan heb
ben op het (ontwerpen en) uitvoeren van werkzaamheden uit bijlage 1 bij de 
Aanbestedingsrichtlijn, zoals sloop- of reparatiewerkzaamheden. In de definitie 
uit de aanbestedingsrichtlijn is enkel opgenomen dat de tegenprestatie bestaat uit 
het recht het werk te exploiteren. Dit lijkt erop te duiden dat een concessieovereen
komst alleen het uitvoeren van een ‘werk’ kan omvatten en niet het uitvoeren van 
werkzaamheden uit de bijlage. in het huidige voorstel voor de concessierichtlijn 
is de definitie op dit punt echter aangepast, in die zin dat een concessieovereen
komst voor werken betrekking heeft op de uitvoering van werken en de tegenpres
tatie bestaat uit het recht ‘de werken’ waarop de overeenkomst betrekking heeft, te 
exploiteren.88 De uitvoering van werken omvat het uitvoeren van werkzaamheden 

zonder verdere betaling en deze werken nog enige waarde vertegenwoordigen. Zie 
Kenniscentrum PPS, Handleiding PPS en aanbesteden, 2001, § 3.4, zoals besproken 
in paragraaf 5.8.1.

83 art. 2 lid 1 sub 2 en sub 5 commissievoorstel concessierichtlijn.
84 Zie paragraaf 6.4.
85 Zie hierover paragraaf 5.9.
86 Dit past ook binnen de hierboven aangehaalde opmerking van de commissie dat ex

ploitatie slechts bij bepaalde soorten van werken mogelijk is; zie de toelichting op het 
commissievoorstel voor de richtlijn werken, com(64) 233 def., p. 3.

87 Zie paragraaf 5.9.4 resp. 5.9.5. Zie ook de definitie van het uitvoeren van werken 
in art. 2 lid 1 sub 5 van het meest voorstel voor de concessierichtlijn, te weten 
Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (tweede 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012.

88 Zie meest recentelijk: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
council on the award of concession contracts  consolidated Presidency  compromise 
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uit bijlage 1, zo bepaalt het richtlijnvoorstel expliciet.89 een dergelijke situatie 
is ook wel voor te stellen, bijvoorbeeld als de concessiehouder aanzienlijke re
paratiewerkzaamheden moet uitvoeren aan een gedeelte van een snelweg en in 
ruil daarvoor dat deel van de snelweg als tolweg mag exploiteren gedurende een 
bepaalde periode. 

hoewel een dergelijke situatie in de praktijk niet erg waarschijnlijk lijkt, moet 
niettemin worden aangenomen dat ook dan de aanbestedende dienst een con
cessieovereenkomst voor werken sluit. Dit geldt zeker op grond van de voorge
stelde concessierichtlijn, maar naar verwachting ook op grond van de huidige 
aanbestedingsrichtlijn. het alternatief is namelijk dat een dergelijke situatie in 
het geheel buiten de aanbestedingsrichtlijn zou vallen – hetgeen het nuttig effect 
daarvan in gevaar brengt – dan wel dat sprake zou zijn van een overheidsopdracht 
in plaats van een concessieovereenkomst – hetgeen ongerechtvaardigd voorkomt 
gezien de gekozen wijze van vergoeding van de aannemer en diens exploitatie
risico. De huidige definitie in de Aanbestedingsrichtlijn dient derhalve geacht te 
worden als tegenprestatie ook te omvatten de exploitatie van het werk waaraan de 
concessiehouder werkzaamheden moet uitvoeren.90

6.9 overeenkomst onder bezwarende titel

het kenmerkende verschil tussen een overheidsopdracht en een concessieover
eenkomst voor werken is gelegen in de aard van de tegenprestatie. Dit laat echter 
onverlet dat in beide gevallen vereist is dat de aanbestedende dienst een op geld 
waardeerbare tegenprestatie levert, oftewel dat het een overeenkomst onder be
zwarende titel betreft (in enge zin).91 Dit zal nader uiteengezet worden in paragraaf 
6.9.1. Vervolgens wordt ingegaan op de aard van de tegenprestatie, te weten het 
verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd (paragraaf 6.9.2), waarbij de 
aanbestedende dienst het op hem rustende exploitatierisico voor ten minste een 
aanzienlijk deel overdraagt op de concessiehouder (paragraaf 6.9.3).

proposal (tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 
2012, art. 2 lid 1 sub 2.

89 Zie meest recentelijk: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
council on the award of concession contracts  consolidated Presidency compro
mise proposal (tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 
2012, art. 2 lid 1 sub 5.

90 in een nog theoretischer – en daarmee nagenoeg hypothetisch – geval zou de tegen
prestatie ook kunnen bestaan uit de exploitatie van een werk dat op zichzelf niets met 
de uit te voeren werkzaamheden te maken heeft. ook dan lijkt het aannemelijk dat 
sprake is van een concessieovereenkomst voor werken (en niet van een overheidsop
dracht).

91 Zie paragraaf 5.8.4 over de keuze voor de enge benadering van het element ‘overeen
komst onder bezwarende titel’.
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6.9.1  Concessieovereenkomsten zijn overeenkomsten onder bezwarende 
titel

in het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat een ‘overeenkomst onder bezwarende 
titel’ inhoudt dat de aanbestedende dienst een op geld waardeerbare tegenprestatie 
levert in ruil voor de uitvoering van de werken door de aannemer.92 Bij een conces
sieovereenkomst bestaat deze tegenprestatie van de aanbestedende dienst eruit dat 
hij een exploitatierecht voor bepaalde tijd verleent aan de concessiehouder. Zoals 
in de volgende paragraaf nader zal worden uiteengezet, stelt dit exploitatierecht de 
concessiehouder in staat zijn kosten voor de uitvoering van de werken terug te ver
dienen, bijvoorbeeld door tolheffing bij een snelweg die de concessiehouder heeft 
moeten aanleggen. een dergelijk exploitatierecht is derhalve op geld waardeer
baar, zodat de verlening daarvan een op geld waardeerbare tegenprestatie vormt 
en een concessieovereenkomst aldus een overeenkomst onder bezwarende titel is.

Dit is ook op diverse plaatsen bevestigd. Zo stelt advocaat-generaal Mengozzi in 
zijn conclusie in de zaak Müller dat aan het begrip ‘overeenkomst onder bezwa
rende titel’ het idee ten grondslag ligt van een “uitwisseling van prestaties tussen 
de aanbestedende dienst, die een prijs betaalt (of, subsidiair, een gebruiksrecht 
verleent), en de opdrachtnemer, die de werkzaamheden of werken moet uitvoe
ren [cursivering Ph]”.93 een tegenprestatie die bestaat uit het verlenen van een 
gebruiksrecht is kenmerkend voor een concessieovereenkomst, zodat deze over
weging van mengozzi impliceert dat ook een concessieovereenkomst een over
eenkomst onder bezwarende titel is. Verder wordt in het commissievoorstel voor 
de Concessierichtlijn een concessieovereenkomst voor werken gedefinieerd als 
“een contract onder bezwarende titel”;94 volgens de Commissie is deze definitie 
identiek aan de huidige definitie uit de Aanbestedingsrichtlijn, hetgeen meebrengt 
dat ook daarin een concessieovereenkomst voor werken een overeenkomst onder 
bezwarende titel is.95

Ook op nationaal niveau is bevestiging te vinden. Zo is in de nota van toelichting 
op het Bao het volgende opgenomen:96

92 Zie paragraaf 5.6.
93 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 77 (cur

sivering Ph).
94 commissievoorstel concessierichtlijn, com(2011) 897 def., art. 2 lid 1 sub 2. in het 

commissievoorstel wordt het begrip ‘concessie voor openbare werken’ gehanteerd 
in plaats van ‘concessieovereenkomst voor werken’. hierboven is reeds aangegeven 
dat omwille van de eenduidigheid hier gekozen is voor ‘concessieovereenkomst’ en 
dat de toevoeging ‘openbare’ geen inhoudelijk verschil maakt en daarom hier wordt 
weggelaten.

95 europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on the award of concession contracts  Nonpaper from the Commission 
services, 6626/12, 17 februari 2012, p. 8.

96 Stb. 2005, 408, p. 48. Vergelijk ook het voorgestelde art. 1.16a van de aanbestedingswet, 
Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11. Dit artikel beperkt de werking van de be
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“Van een overeenkomst onder bezwarende titel is niet alleen sprake als de aanbe
stedende dienst een prijs betaalt, maar ook als een andersoortige economische te
genprestatie wordt verstrekt, bijvoorbeeld een exploitatierecht [cursivering Ph].”

een ander voorbeeld is de verwijzingsbeschikking van de Duitse rechter in de zaak 
Müller. Daarin stelt de verwijzende rechter: “Die Übertragung des Nutzungsrechts 
hat entgeltersetzenden Charakter.”97 Verder heeft de franse raad van State 
(Conseil d’Etat) geoordeeld dat de verlening van het recht om inkomsten te ver
werven uit reclame die op te realiseren bushokjes mocht worden geplaatst mede 
een bezwarende titel opleverde, ook al ging dat niet ten koste van de publieke mid
delen.98 een dergelijk recht om reclame te mogen aanbrengen kan worden gezien 
als een exploitatierecht van de eenmaal gerealiseerde bushokjes.

in de literatuur is eveneens aangenomen dat concessieovereenkomsten ‘overeen
komsten onder bezwarende titel’ zijn.99 er zijn echter ook diverse auteurs die het 
standpunt hebben ingenomen dat concessieovereenkomsten – in tegenstelling 
tot overheidsopdrachten – geen overeenkomsten onder bezwarende titel zijn.100 
op grond van het bovenstaande moet dat evenwel niet juist worden geacht. De 
achtergrond van die standpunten is vermoedelijk dat als een concessieovereen
komst ook een overeenkomst onder bezwarende titel is, de concessieovereen
komst zou passen binnen de definitie van een overheidsopdracht en dus een (type) 
overheidsopdracht zou zijn. Dit laatste is echter niet het geval.101 De  systematiek 

palingen in de betreffende afdeling tot het sluiten van een schriftelijke overeenkomst 
onder bezwarende titel “tot het verrichten van werken, leveringen of diensten, die niet 
een overheidsopdracht, specialesectoropdracht of concessieovereenkomst is waarop 
artikel 1.4, onderdeel a, van toepassing is.”

97 OLG Düsseldorf, verwijzingsbeschikking van 2 oktober 2008, kenmerk ‘VII-Verg 
25/08’ (Müller), p. 20.

98 Daarnaast was de exploitant ook vrijgesteld van betaling van een vergoeding voor het 
gebruik van het openbaar domein; zie D’hooghe 2009, rnr. 255. Deze jurisprudentie 
wordt ook aangehaald in Boot & wuijster 2008a.

99 nijhoff 2000, p. 27.
100 Zie de conclusie van de A-G van 18 mei 2000, zaak C-324/98 (Telaustria), para. 24. 

De ag stelt daar dat een “noodzakelijke contextuele invulling van het begrip ‘onder 
bezwarende titel’ concessies [zou] uitsluiten.” onder verwijzing daarnaar overweegt 
arrowsmith dat concessies beschouwd zouden kunnen worden als niet zijnde on
der bezwarende titel; zie Arrowsmith 2005, p. 322. Zie verder Meesters 2011, p. 98. 
Volgens haar is in het geval van een werkenconcessie, de tegenprestatie van de aanbe
stedende dienst niet gelegen in de bezwarende titel, maar in het recht voor de conces
siehouder het werk te exploiteren.

101 Zo ook D’Hooghe 2009, rnr. 256: “Hoewel concessieovereenkomsten voor openbare 
werken op zich geen overheidsopdrachten zijn, vallen zij toch binnen het toepassings
gebied van de reglementering overheidsopdrachten.” enigszins anders: wedekind 
1993. hij stelde: “De inhoud van de concessieovereenkomst loopt parallel met de 
gewone overheidsopdracht. (…) een concessieovereenkomst in het communautaire 
recht kan men dus een species van het genus ‘overheidsopdracht’ noemen.” anders: 
Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, p. 94 en met name p. 173: 
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van de aanbestedingsrichtlijn sluit namelijk uit dat een concessieovereenkomst 
tevens als een overheidsopdracht kan worden beschouwd.102 Zou dat wel zo 
zijn, dan moet een concessieovereenkomst reeds op grond van artikel 28 van de 
aanbestedingsrichtlijn worden aanbesteed. Dit zou zich niet verdragen met de 
artikelen 56 en 58 van de aanbestedingsrichtlijn, die een zelfstandige aanbeste
dingsverplichting bevatten en derhalve niet zijn geformuleerd als uitzondering op 
artikel 28. Bovendien zou (onder meer) de bepaling in artikel 56 over de bereke
ning van de geraamde waarde van een concessieovereenkomst voor werken103 dan 
overbodig zijn, omdat artikel 9 van toepassing is op alle overheidsopdrachten en 
alsdan ook zou gelden voor concessieovereenkomsten. hetzelfde geldt voor de 
systematiek van de commissievoorstellen voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
en de concessierichtlijn. als concessieovereenkomsten een overheidsopdracht 
zouden zijn, dan zouden zij reeds onder de nieuwe aanbestedingsrichtlijn vallen 
en was de concessierichtlijn overbodig.

Het voorgaande legt een gebrek in de definitie van een overheidsopdracht voor 
werken bloot. Deze is namelijk zo geformuleerd dat concessieovereenkomsten 
voor werken, zijnde eveneens overeenkomsten onder bezwarende titel, in theo
rie binnen de definitie van een overheidsopdracht voor werken kunnen vallen. 
hierboven is vastgesteld dat een dergelijke overlap echter niet de bedoeling van de 
europese wetgever is geweest en dus niet mogelijk moet worden geacht. Bedoeld 
is dus dat een overheidsopdracht voor werken een overeenkomst onder bezwaren
de titel (etc.) is, anders dan een concessieovereenkomst voor werken. het verdient 
dan ook aanbeveling dat de europese wetgever dit verduidelijkt in de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn. Blijft die verduidelijking op europees niveau uit, dan zou 
de nederlandse wetgever alsnog daarvoor moeten zorgen in de implementatiewet
geving.

“Dat geldt ook voor de concessies voor openbare diensten, die per slot [van rekening] 
niets anders dan een subspecies van het begrip overheidsopdracht vormen.”; hof 
amsterdam 4 oktober 2011, LJN Bt8434 (Gezondheidscentrum Elst), r.o. 4.2: “het 
verschil tussen een overheidsopdracht voor diensten en een concessieovereenkomst 
voor diensten is dus gelegen in de aard van de tegenprestatie aan de zijde van de aan
bestedende dienst. De overeenstemming is daarin gelegen dat het in beide gevallen 
gaat om een overheidsopdracht.”

102 Voor wat betreft overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor diensten 
kwam het hof tot dezelfde conclusie in hvJ eg 7 december 2000, zaak c324/98 
(Telaustria), r.o. 57. telaustria had aangevoerd dat concessieovereenkomsten reeds 
onder de definitie van overheidsopdrachten voor diensten zouden vallen, omdat spra
ke was van ‘schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel’. het hof ging daar 
niet in mee. hoewel dat zo zou kunnen worden opgevat, moet worden aangenomen 
dat het hof hier niet heeft bedoeld dat concessieovereenkomsten voor diensten geen 
overeenkomsten onder bezwarende titel zouden zijn, maar slechts dat zij niet kunnen 
worden aangemerkt als ‘overeenkomsten onder bezwarende titel’ in de zin van defini
tie van een overheidsopdracht voor diensten.

103 De bepaling luidt: “Deze waarde wordt berekend volgens de regels voor overheidsop
drachten voor openbare werken van art. 9.”
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6.9.2 Verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd

De vorm van de tegenprestatie die de aanbestedende dienst levert bij een conces
sieovereenkomst voor werken is een exploitatierecht voor bepaalde tijd. Kort ge
zegd komt dit erop neer dat de aanbestedende dienst de concessiehouder de kans 
biedt om zelf zijn kosten terug te verdienen en zo mogelijk ook winst te maken.104 
op die manier wordt het door de aanbestedende dienst beoogde werk gerealiseerd, 
terwijl dat niet ten laste gaat van de publieke middelen. 

het bekendste voorbeeld van een dergelijk exploitatierecht is het recht om een 
in opdracht van de aanbestedende dienst gerealiseerde snelweg te exploiteren en 
in dat kader tol te heffen.105 een ander voorbeeld is de situatie waarin de conces
siehouder een gebouw moet renoveren, waarvan een deel zal worden gebruikt 
door de aanbestedende dienst; het overige deel staat na renovatie ter beschikking 
aan de concessiehouder om inkomsten te verwerven uit de exploitatie daarvan, 
bijvoorbeeld door winkelruimte te verhuren.106 een derde voorbeeld betreft de si
tuatie waarin een gemeente grond en water verhuurt aan een ontwikkelaar voor het 
ontwerp, de realisatie en de exploitatie van een jachthaven gedurende een aantal 
jaren.107

De aanbestedende dienst kan de verlening van het exploitatierecht ook aanvullen 
met de betaling van een bepaald bedrag. De definitie van een concessieovereen
komst voor werken in de aanbestedingsrichtlijn voorziet hier ook expliciet in door 
op te nemen dat de tegenprestatie ook kan bestaan uit het exploitatierecht “gepaard 
gaande met een prijs”. met andere woorden, een dergelijke aanvullende betaling 
behoeft nog niet te betekenen dat geen sprake meer is van een concessieovereen
komst voor werken. echter, als de tegenprestatie grotendeels zou bestaan uit een 
betaling van een geldbedrag en daarnaast ook een exploitatierecht zou worden 
verleend, is van een concessieovereenkomst geen sprake meer, maar gaat het om 
een overheidsopdracht voor werken. uit de eerder besproken ontwikkeling van 
het begrip ‘concessieovereenkomst voor werken’ bleek dat het omslagpunt tussen 
een overheidsopdracht (betaling) en een concessieovereenkomst (exploitatierecht) 

104 Zie in die zin ook Van Garsse 2007, p. 547. Overigens is niet uitgesloten dat de inkom
sten uit de exploitatie worden betaald door de aanbestedende dienst, zoals bijvoor
beeld het geval is bij schaduwtol; zie daarover onder meer interpretatieve mededeling 
van de commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire recht, PbEG 
2000, c121/02 en D’hooghe 2009, rnr. 262.

105 Zie ook HvJ EG 27 oktober 2005, gevoegde zaken C-187/04 en C-188/04 (Commissie/
Italië).

106 Zie Arrowsmith 2000. Een vergelijkbaar voorbeeld is te vinden bij Hebly 2003; hij 
noemt het voorbeeld van een gemeentelijk zwembad waarbij de aannemer na renova
tie extra voorzieningen mag aan of opbouwen, zoals een sportschool en/of woning
bouw. De verhouding tussen het onderdeel dat ten behoeve van de aanbestedende 
dienst wordt gerealiseerd en de overige onderdelen wordt besproken in het volgende 
hoofdstuk (paragraaf 7.5).

107 Kenniscentrum PPS, Handleiding PPS en aanbesteden, 2001, § 3.5.
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wordt bepaald door de mate van risicooverdracht.108 Deze risicooverdracht wordt 
in de volgende paragraaf nader geanalyseerd.

6.9.2.1 Voor bepaalde tijd

De aanbestedende dienst verleent het exploitatierecht slechts voor bepaalde tijd. 
Deze beperking in tijd is niet expliciet opgenomen in de aanbestedingsrichtlijn, 
maar er bestaan niettemin overtuigende argumenten om dat aan te nemen. Zo past 
concessieverlening voor onbepaalde tijd niet goed bij de gedachte dat het exploi
tatierecht de concessiehouder in staat moet stellen zijn kosten terug te verdienen. 
een exploitatierecht voor onbepaalde tijd impliceert dan dat ook de vereiste terug
verdienperiode onbepaald is, hetgeen uiterst onwaarschijnlijk is.

Daarnaast bevat de wetgevingsgeschiedenis aanwijzingen dat bedoeld is dat het 
exploitatierecht voor onbepaalde tijd wordt verleend. Zo had de Commissie in 
haar voorstel voor de richtlijn werken opgenomen dat de tegenprestatie voor het 
uitvoeren van de werken bestaat “in het verlenen van het recht het werk tijdens een 
bepaalde periode te exploiteren”.109 uiteindelijk heeft de raad een tekst aangeno
men waarin deze beperking in de tijd niet meer was opgenomen; een motivering 
hiervoor ontbreekt echter. De commissie was niettemin in 2000 nog onveranderd 
van mening dat het exploitatierecht beperkt is in tijd:110

“het recht op exploitatie [geeft] de concessiehouder de mogelijkheid gedurende 
een bepaalde periode geld te vorderen van de gebruiker van het werk [cursivering 
Ph]”.

Ook het Economisch en Sociaal Comité stelde in zijn eigen (alternatieve) definitie 
van een concessieovereenkomst als voorwaarde dat de exploitatie weliswaar lang
durig, maar niettemin beperkt is in tijd:111

“een concessieovereenkomst voor openbare werken is een rechtshandeling (bij 
overeenkomst dan wel eenzijdig) waarmee een overheidsinstantie aan een par
ticuliere rechtspersoon het recht delegeert om een bepaalde infrastructuur of 
dienst gedurende een lange en van te voren vastgestelde periode te ontwerpen, 
bouwen, onderhouden en exploiteren [cursivering Ph].” 

in 2006 sloot het Parlement zich daarbij aan door te stellen dat de looptijd van een 
concessieovereenkomst beperkt moet zijn tot zo lang “als nodig is om de afschrij

108 Zie paragraaf 6.2.
109 Cursivering PH. Zie verder paragraaf 6.1.1.
110 interpretatieve mededeling van de commissie over concessieovereenkomsten in het 

communautaire recht, PbEG 2000, c121/02.
111 advies van het economisch en Sociaal comité over het onderwerp ‘naar een eu

regelgeving inzake concessieovereenkomsten en contracten voor publiekprivate sa
menwerking (PPS)’, PbEG 2001, c 14/91.
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ving van de investeringen, een passende rentabiliteit van het ingebrachte kapitaal 
en herfinanciering van toekomstige investeringen te garanderen”.112

het verbaast dan ook niet dat de commissie in haar voorstel voor de 
concessierichtlijn de volgende beperking aan de looptijd van de concessieover
eenkomst – en derhalve van het exploitatierecht – heeft opgenomen:113

“De duur van de concessie is beperkt tot de termijn die naar schatting noodza
kelijk is voor de concessiehouder om de gedane investeringen in verband met 
het exploiteren van de werken of diensten met een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.”

met andere woorden, de looptijd is maximaal de terugverdienperiode voor de con
cessiehouder. andere criteria aan de hand waarvan de looptijd zou kunnen worden 
beperkt – zoals door verwijzing naar prestatieindicatoren of de tijd die nodig is 
om de met de concessie nagestreefde doelen te realiseren – werden moeilijk toe
pasbaar en dikwijls ongepast geacht.114

Volgens de commissie gaat het bij bovenstaande bepaling om alle investeringen 
die nodig zijn om de concessie uit te voeren, zoals investeringen in nieuwe voor
zieningen of in het in stand houden van reeds bestaande voorzieningen, alsook 
investeringen in training van personeel, intellectueel eigendom, vergunningen en 
financiering.115 het eerste compromisvoorstel noemt enkel nog als voorbeelden 
investeringen met betrekking tot infrastructuur, materieel en personeel.116 meest 
recentelijk worden echter als voorbeelden genoemd uitgaven met betrekking tot 
infrastructuur, auteursrechten, octrooien, materieel, logistiek, indienstneming en 
training van personeel om de concessie uit te voeren.117

De bepaling als zodanig is in het eerste compromisvoorstel gehandhaafd, al is 
geschrapt dat het moet gaan om een ‘redelijk’ rendement, hetgeen onduidelijk 

112 europees Parlement , Resolutie van het Europees Parlement over publiekprivate sa
menwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessie
overeenkomsten (2006/2043(INI)), P6_ta(2006)0462, 26 oktober 2006.

113 com(2011) 897 def., art. 16.
114 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 

concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, toelichting bij art. 16.

115 europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on the award of concession contracts  Nonpaper from the Commission 
services, 6626/12, 17 februari 2012, p. 20.

116 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, overweging 19a.

117 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (Vierde compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 16731/12, 30 november 2012, overweging 19a.
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werd gevonden.118 in plaats daarvan is sindsdien in de considerans opgenomen 
dat het moet gaan om een rendement op het geïnvesteerd vermogen, dat moet 
corresponderen met een rendement dat verwacht wordt onder normale marktom
standigheden.119 Daarnaast is aan de bepaling toegevoegd dat deze alleen geldt 
voor concessies met een looptijd van meer dan vijf jaar. Deze overweging en be
paling zijn in de laatste versie van het richtlijnvoorstel gehandhaafd, al is aan die 
bepaling toegevoegd dat de duur “in principe” is beperkt.120 Deze ruimte voor 
uitzonderingen moet echter zeer beperkt worden uitgelegd, gelet op de volgende 
overweging uit de considerans:121

“in exceptional circumstances, the concession may be of a longer duration than 
the one defined on the basis of the above criteria, if the contracting authority or 
entity demonstrates that, for example, this duration is required by sector specific 
legislation in accordance with the treaty and pursuant to the union’s secondary 
law.”

ook het hof lijkt het exploitatierecht in tijd te beperken. ten aanzien van over
heidsopdrachten voor diensten overwoog het hof nog dat het “gemeenschaps
recht (…) bij de huidige stand ervan evenwel niet [voorziet] in een verbod op 
voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten inzake overheidsopdrachten voor 
dienstverlening”.122 Maar in de specifieke context van de concessieovereenkomst 
voor werken kwam later in het Müllerarrest aan bod dat de Duitse wetgever in 
de definitie van een concessieovereenkomst voor werken had opgenomen dat 
de tegenprestatie bestaat uit “het recht het werk gedurende een bepaalde tijd te 
exploiteren”.123 in zijn arrest overwoog het hof dat “er hoe dan ook gegronde re
denen [zijn], waaronder met name de mededingingshandhaving, om aan te nemen 
dat concessieverlening voor onbepaalde tijd in strijd is met de unierechtsorde”.124 
advocaatgeneraal Jääskinen leidde daaruit af dat het verlenen van een exploita
tierecht voor onbepaalde tijd in strijd is met de door het Hof gegeven definitie van 

118 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, art. 16.

119 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, overweging 19a.

120 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (Vierde compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 16731/12, 30 november 2012, overweging 19a resp. art. 16.

121 geïntroduceerd in: Proposal for a Directive of the european Parliament and of the 
council on the award of concession contracts  consolidated Presidency compro
mise proposal (tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 
2012, overweging 19a.

122 hvJ eg 19 juni 2008, zaak c454/06 (Pressetext), r.o. 74.
123 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 31. cursivering Ph.
124 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 79.
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een concessieovereenkomst.125 Daarnaast kan uit het arrest Spaanse veerdiensten 
van het hof worden opgemaakt dat als concessieverlening het vrij verkeer van 
diensten beperkt, de looptijd van die concessie moet worden gerechtvaardigd van
wege dwingende redenen van algemeen belang;126 de concessieverlening mag het 
vrij verkeer dan niet verder beperken dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel 
te bereiken.127 een onbeperkte looptijd lijkt dan op voorhand niet te rechtvaardi
gen. in lijn hiermee wordt in de considerans van het compromisvoorstel de daarin 
gestelde beperking van de looptijd van een concessie toegelicht door te stellen dat 
de beperking van het vrij verkeer door de concessieverlening gerechtvaardigd is 
voor de periode die noodzakelijk is voor de concessiehouder om zijn kosten terug 
te verdienen (inclusief rendement).128 

op grond van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat vereist is dat 
het exploitatierecht voor bepaalde tijd wordt verleend en dat – ook naar huidig 
recht – de looptijd niet langer mag zijn dan gerechtvaardigd is gezien de verwachte 
terugverdienperiode (inclusief rendement). Dit brengt logischerwijs mee dat na 
afloop van de exploitatieperiode, de aanbestedende dienst dan weer volledig be
schikt over het uitgevoerde werk en (opnieuw) kan besluiten een overeenkomst 
te sluiten voor de exploitatie van het gerealiseerde werk.129 ook is denkbaar dat 
de aanbestedende dienst dan zou besluiten het werk in eigendom over te dragen 
aan bijvoorbeeld de voormalige concessiehouder. Dit wordt onderschreven door 
advocaatgeneraal mengozzi die stelt dat “de mogelijkheid voor het openbaar be
stuur om op een dag eigenaar van de bouwwerken te worden, zij het mogelijk 
slechts teneinde het recht op exploitatie daarvan opnieuw toe te wijzen” een van 
de fundamentele kenmerken van een concessieovereenkomst voor werken is.130

gelet hierop, kan de overdracht van de eigendom van het werk aan de concessie
houder als zodanig geen verlening van een exploitatierecht opleveren, aangezien 
het eigendomsrecht in beginsel onbeperkt in tijd is. Dit zou anders zijn als ten 
tijde van het sluiten van de concessieovereenkomst vaststaat dat de aanbestedende 

125 conclusie van de ag van 16 september 2010, zaak c306/08 (Commissie/Spanje), 
para. 97.

126 hvJ eg 9 maart 2006, zaak c323/03 (Spaanse veerdiensten), r.o. 37, 41 en 48. 
127 Zie onder meer HvJ EU 9 september 2010, zaak C-64/08 (Engelmann), r.o. 47-48. Zie 

hierover ook ’t hart 2012b, die uit het Spaanse veerdiensten-arrest reeds afleidt dat 
volgens het hof concessies niet langer mogen duren dan redelijkerwijs noodzakelijk 
is om de gedane investeringen en gemaakte kosten terug te verdienen.

128 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, overweging 19a.

129 een dergelijke nieuwe exploitatieovereenkomst zal – afhankelijk van de omstandighe
den – dan kwalificeren als overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor diensten.

130 conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), para. 92.
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dienst na verloop van tijd alsnog het eigendomsrecht of een soortgelijk recht op de 
werken zal (terug)krijgen of een optie daartoe heeft.131 

Dit laatste is vergelijkbaar met de uitgifte van grond in erfpacht, hetgeen in be
ginsel ook voor bepaalde tijd gebeurt.132 een voorbeeld hiervan is terug te vinden 
in een nederlandse uitspraak die ging over een overeenkomst die de gemeente 
maastricht had gesloten met een onderneming op grond waarvan deze gedurende 
een periode van dertig jaar een erfpachtrecht kreeg met betrekking tot een aantal 
parkeergarages.133 Deze marktpartij diende op grond van die overeenkomst de be
treffende parkeergarages te renoveren en te exploiteren tegen tarieven die in over
leg met de gemeente waren vastgesteld. op basis van deze afspraken oordeelde 
de rechtbank maastricht dat de overeenkomst moest worden aangemerkt als een 
concessieovereenkomst voor werken.134 het verweer van de gemeente dat slechts 
sprake was van een gewone vastgoedtransactie, waarop het europese aanbeste
dingsrecht en het Verdrag niet van toepassing waren, kon dan ook niet slagen.135 
hoewel dat niet in de uitspraak aan de orde kwam, is goed voorstelbaar dat de 

131 Vergelijk de conclusie van de ag van 17 november 2009, zaak c451/08 (Müller), 
para. 97. Zo ook ’t Hart 2012b, voetnoot 43.

132 Zo ook Kuypers & Simon 2010.
133 rb. maastricht 8 oktober 2008, LJN Bf7031, Br 2009/364 (P1/Maastricht).
134 De rechtbank voegde daar nog het volgende aan toe: “aangezien uit de considerans 

van de overeenkomst blijkt dat de gemeente de overeenkomst sluit in verband met de 
uitvoering van haar parkeerbeleid en dat de overeenkomst door haar wordt gezien als 
een vorm van publiekprivate samenwerking, oordeelt de rechtbank bovendien dat de 
overeenkomst betrekking heeft op een openbaar werk, zoals bedoeld in artikel 1 on
der d van de [consolidatierichtlijn werken] (…).” De strekking van dit oordeel blijkt 
niet duidelijk uit de uitspraak, maar het lijkt erop dat deze niet van (doorslaggevend) 
belang moet worden geacht voor de kwalificatie van de overeenkomst als concessie
overeenkomst, maar moet worden gezien in het licht van de latere overwegingen van 
de rechtbank ingeval de richtlijn niet van toepassing zou zijn.

135 in het licht van bovenstaande afspraken ten aanzien van de renovatie en exploitatie 
is weinig verrassend dat dit verweer niet is gehonoreerd. opmerkelijk zijn echter de 
volgende opmerkingen van de rechtbank over dit verweer van de gemeente: “(…) 
[het verweer] strookt bovendien niet met de eigen handelwijze van de gemeente, nu 
zij immers voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan een gerenommeerd 
advocatenkantoor in de randstad advies heeft gevraagd omtrent de vraag of de trans
actie al dan niet in strijd zou zijn met het europees mededingingsrecht. Kennelijk 
bestond er ook bij de gemeente zelf een gerede twijfel omtrent de beantwoording van 
die vraag. indien bij een overheidslichaam in redelijkheid twijfel bestaat omtrent de 
vraag of een aanbesteding valt binnen de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht, 
dan mag van haar verwacht worden dat zij, gezien de strekking van het dat recht om 
een vrij verkeer binnen de interne markt tot stand te brengen en gezien de status van 
dat recht binnen onze nationale rechtsorde, kiest voor de toepassing van het gemeen
schapsrecht.”

 Kort gezegd was de rechtbank aldus van oordeel dat bij twijfel het unierecht van 
toepassing is. Deze redenering zou leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de wer
kingssfeer van het unierecht die niet past binnen de bestaande wetgeving en jurispru
dentie van het hof; deze overweging verdient dan ook geen navolging.
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periode van dertig jaar gekozen was om de concessiehouder in staat te stellen zijn 
gemaakte kosten voor de renovatie terug te verdienen uit de exploitatie van de 
parkeergarages.

in het licht van het bovenstaande zijn de stellingen die de commissie innam in 
de – inmiddels stopgezette – inbreukprocedure met betrekking tot het project ‘het 
nieuwe Landgoed’ te ede moeilijk te begrijpen.136 De inbreukprocedure ging over 
een aantal overeenkomsten tussen de gemeente ede en een ontwikkelaar. als ge
volg daarvan verkocht de gemeente grond aan de ontwikkelaar, die daarop onder 
meer commercieel vastgoed diende te realiseren (woningen en een deel van een 
multifunctioneel centrum). Volgens de commissie is de overeenkomst voor het 
commerciële vastgoed onder bezwarende titel gesloten aangezien de tegenpres
tatie voor de uit te voeren werken bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk 
te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.137 De commissie 
vervolgt:

“De tegenprestatie voor de uit te voeren werken komt bijgevolg niet van de ge
meente, maar van de exploitatie van het werk in kwestie, in de praktijk de door 
derde partijen voor het gebruik of voor de koop van (delen van) het nieuwe 
Landgoed betaalde bedragen. het consortium draagt bijgevolg het economisch 
risico van het exploiteren van het werk in kwestie.”

tot zover is dit betoog nog goed te volgen. De nederlandse regering had echter 
aangevoerd dat de ontwikkelaar de te bouwen woningen niet exploiteert, omdat hij 
deze zal verkopen. De commissie reageert hierop als volgt:

“De commissie is echter van mening dat (…) [de ontwikkelaar] de huizen niet 
dient te verkopen, maar deze ook aan derden kan verhuren. in ieder geval heeft 
exploitatie in de zin van de richtlijn een ruime betekenis heeft en kan het de 
verkoop van huizen en/of verhuur ervan aan derden omvatten. De bouwvergun
ning geeft bovendien niet alleen een recht om een bepaald gebouw te bouwen, 
maar garandeert ook dat het kan worden geëxploiteerd omdat het rechtmatig is 
gerealiseerd.”

met deze uitleg van het begrip ‘exploitatie’ lijkt de commissie volledig voorbij te 
gaan aan bovenstaand vereiste dat de exploitatie voor bepaalde tijd dient te zijn, 
waarna de aanbestedende dienst (i.c. de gemeente ede) weer de beschikking over 
die exploitatie moet krijgen. Door de verkoop van de grond aan de ontwikkelaar 
is van een dergelijke beperking in tijd en terugkerende beschikking geen sprake; 
daarvoor is niet relevant of de ontwikkelaar de woningen zal verkopen of verhuren 
aan derden. uit het met redenen omkleed advies blijkt ook niet dat er anderszins 
afspraken bestonden op grond waarvan de gemeente na verloop van tijd over de 

136 Zaaknummer 2007/4721. Zie ook de persberichten van de Europese Commissie 
iP/10/1233 van 30 september 2010 en iP/11/600 van 19 mei 2011. het met redenen 
omkleed advies dateert van 1 oktober 2010.

137 met redenen omkleed advies d.d. 1 oktober 2010.
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exploitatie van het commerciële vastgoed zou kunnen beschikken. in dat geval 
kan van het verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd geen sprake zijn 
en daarmee ook niet van een concessieovereenkomst voor werken.

het ligt voor de hand dat de commissie een vergelijkbare stelling heeft ingeno
men in de inbreukprocedure inzake het project ‘Doornakkers’.138 ook die kwestie 
betreft de verkoop van grond door een gemeente (i.c. de gemeente eindhoven) 
aan een ontwikkelaar, waarbij volgens de commissie sprake is van concessieover
eenkomst voor werken. Deze zaak is momenteel aanhangig bij het hof, maar in 
het licht van het voorgaande moet de kans van slagen minimaal worden geacht.139

niettemin moet worden opgemerkt dat de commissie op dit gebied in het ver
leden al wel succes heeft geboekt. Dit was het geval in de inbreukprocedure 
‘osbaldwick’.140 Daarbij ging het om een grondverkoop van de gemeente York 
aan een woningbouwcorporatie ten behoeve van de ontwikkeling van circa 540 
woningen, waarvan ongeveer 40% sociale woningen. De gemeente was betrokken 
bij de specificatie van de woningen en zou de huurders mogen benoemen voor de 
sociale woningen.141 in reactie op de ingebrekestelling van de commissie erkende 
het Verenigd Koninkrijk dat sprake was van een ten onrechte onderhands gesloten 
concessieovereenkomst voor werken. Dit leidde uiteindelijk tot stopzetting van 
de inbreukprocedure. De erkenning van het Verenigd Koninkrijk is opmerkelijk, 
aangezien nergens uit de stukken blijkt dat de gemeente York op enig moment 
de volledige beschikking zou verkrijgen over de gerealiseerde woningen. haar 
beschikking was beperkt tot het benoemingsrecht voor de huurders voor (slechts) 
40% van de woningen. gelet op hetgeen hierboven is betoogd, moet dit echter 
onvoldoende worden geacht om de verlening van een exploitatierecht voor be
paalde tijd ten aanzien van alle woningen op te leveren, zodat van een concessie
overeenkomst geen sprake kan zijn. mogelijk heeft bij de erkenning een grote rol 
gespeeld dat als niet de gemeente York de overeenkomst had moeten aanbesteden, 
de woningbouwcorporatie dat naar alle waarschijnlijkheid wel had moeten doen. 
De woningbouwcorporatie was volgens de commissie en het Verenigd Koninkrijk 
eveneens een aanbestedende dienst en zou – in ieder geval voor de bouw van de 
sociale woningen – opdrachten verlenen aan aannemers.

138 Zaaknummer 2007/4524. Persberichten van de Europese Commissie IP/09/1478 
(mroa) en iP/10/679 (beroepsprocedure) van resp. 8 oktober 2009 en 3 juni 2010. 
Zie ook de raadsinformatiebrief van de gemeente Eindhoven van 13 oktober 2009, 
kenmerk 09.R3326.001. Zie verder Zeelenberg 2009.

139 het beroep is ingesteld op 9 december 2010, zaak c576/10 (Doornakkers).
140 Zaaknummer 2007/4156. De Commissie heeft hierover twee persberichten gepubli

ceerd, te weten iP/09/1000 en iP/10/507 van resp. 25 juni 2009 en 5 mei 2010.
141 Zie paragraaf 5.8.2 over het vermoedelijke rechtstreeks economische belang als ge

volg van dit benoemingsrecht.
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6.9.2.2 Beschikking aanbestedende dienst over het exploitatierecht

een aanbestedende dienst kan niet een exploitatierecht verlenen aan een conces
siehouder die al over dat recht beschikt, bijvoorbeeld omdat deze eigenaar is van 
de grond in kwestie. Deze situatie deed zich voor in het Müllerarrest, waarin het 
hof overwoog dat de eigenaar van een stuk grond het recht heeft het te exploite
ren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften.142 Zolang een 
marktdeelnemer het recht geniet een stuk grond te exploiteren dat zijn eigendom 
is, kan een overheidsinstantie in beginsel geen concessie met betrekking tot deze 
exploitatie verlenen, aldus het hof. aan dit oordeel van het hof lag de volgende 
overweging ten grondslag:143

“een aanbestedende dienst moet over de exploitatie van een werk in de zin van 
deze bepaling kunnen beschikken om het recht van exploitatie aan zijn mede
contractant te kunnen overdragen.”

met de zinsnede ‘de exploitatie van een werk in de zin van deze bepaling’ ver
wijst het Hof naar de definitie van een concessieovereenkomst voor werken uit de 
aanbestedingsrichtlijn. Deze overweging onderstreept aldus dat in het algemeen 
de aanbestedende dienst eerst zelf moet kunnen beschikken over het exploitatie
recht, voordat hij dat als tegenprestatie kan verlenen aan de concessiehouder.

in de inbreukprocedure ‘het nieuwe Landgoed’ nam de commissie ook op dit 
punt een moeilijk navolgbaar standpunt in.144 De verlening van het exploitatie
recht zou namelijk eruit bestaan dat de gemeente i) de ontwikkelaar heeft verplicht 
bepaald vastgoed op de door haar verkochte gronden te bouwen en ii) verplicht 
is haar volledige publiekrechtelijke medewerking te verlenen aan het project als
mede een definitieve bouwvergunning af te geven voor de verkochte gronden, 
zodat de werken kunnen worden uitgevoerd en geëxploiteerd. aan dit laatste voegt 
de commissie toe:

“De realisatieovereenkomst en het toepasselijke publiekrechtelijk kader dat op 
maat gesneden is voor dit project bevatten de specifieke voorwaarden en beper
kingen die (…) [de ontwikkelaar] in acht moet nemen gedurende de exploitatie 
van het werk. in het licht van deze feiten concludeert de commissie dat de ont
wikkelaar op grond van de realisatieovereenkomst in kwestie voor een bepaald 
project een op maat gesneden bouwvergunning verkrijgt die hem het recht geeft 
het in de overeenkomst met de gemeente vastgestelde werk te bouwen en te 
exploiteren. Dit recht heeft een belangrijke economische waarde.” 

Deze stelling lijkt te miskennen dat de gemeente door de grond te verkopen haar 
recht op exploitatie van die grond – en het daarop te bouwen werk – is kwijtge

142 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 74.
143 hvJ eu 25 maart 2010, zaak c451/08 (Müller), r.o. 72.
144 Zaaknummer 2007/4721. Zie ook bovenstaande kritiek voor wat betreft het (on)be

paalde tijd van de exploitatie.
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raakt. naar nederlands recht kan namelijk een grondeigenaar een bouwvergun
ning (of eigenlijk: omgevingsvergunning) aanvragen, waarbij de vergunningverle
ner dan geen discretionaire bevoegdheid heeft voor zover de voorgenomen werken 
passen binnen het vigerende planologische kader.145 met andere woorden, de ont
wikkelaar heeft vanwege diens verkregen grondeigendom in feite al het recht om 
werken op de grond te bouwen en te exploiteren. De gemeente heeft dat recht 
daarentegen niet (meer) en zelfs al zou de gemeente dat recht ook hebben, dan kan 
zij de ontwikkelaar dat recht niet nog eens verlenen. om die reden valt niet in te 
zien dat sprake kan zijn van een concessieovereenkomst voor werken. 

eenzelfde stelling heeft de commissie ingenomen in de inbreukprocedure 
‘Doornakkers’. Dit blijkt uit een persbericht van de commissie waarin het vol
gende is opgenomen:146

“hoewel de ontwikkelaar het project op eigen risico en voor eigen rekening 
moet realiseren en van de gemeente geen rechtstreekse betaling ontvangt, is de 
commissie van oordeel dat de gemeente eindhoven de ontwikkelaar een ex
ploitatierecht heeft verleend in de zin van de euwetgeving inzake overheids
opdrachten, aangezien de ontwikkelaar een op maat gesneden bouwvergunning 
krijgt die hem het recht geeft de in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde 
werken te realiseren en te exploiteren.”

mocht deze zaak uiteindelijk leiden tot een arrest, dan duidt het voorgaande erop 
dat het hof de vorderingen van de commissie zal afwijzen.

6.9.3 Overdracht exploitatierisico

uit de eerder in dit hoofdstuk beschreven ontwikkeling van het begrip ‘concessie
overeenkomst voor werken’ bleek dat het hof – in navolging van de commissie – 
heeft erkend dat het verlenen van het exploitatierecht voor bepaalde tijd impliceert 
dat de exploitatierisico’s bij de concessiehouder komen te liggen.147 Dit vereiste 
van de overdracht van het exploitatierisico ligt ook voor de hand als wordt bedacht 
dat de concessiehouder de kans krijgt om zijn kosten terug te verdienen door het 
uitgevoerde werk te exploiteren. als hij daarbij geen risico zou lopen, is in feite 
sprake van een tegenprestatie zoals die kenmerkend is voor overheidsopdrachten 
voor werken, zoals een betaling in geld. ontbreekt het risico, dan is de overeen
komst in kwestie dus geen concessieovereenkomst, maar een overheidsopdracht 
voor werken.

145 Zie paragraaf 5.6.4.3.
146 Zaaknummer 2007/4524. Persbericht van de Europese Commissie IP/10/679 van 

3 juni 2010.
147 Zie paragraaf 6.2.6. Zo ook A-G Kokott in haar conclusie van 15 juni 2006, zaak 

c220/05 (Auroux/Roanne), para. 46.



Hoofdstuk 6 

259

Voor wat betreft het omslagpunt tussen beide, oftewel de vraag vanaf hoeveel 
risicooverdracht sprake is van een concessieovereenkomst in plaats van een over
heidsopdracht voor werken, is bepalend dat volgens het hof is “vereist dat de 
aanbestedende dienst het op hem rustende risico in zijn geheel of althans voor een 
aanzienlijk deel overdraagt op de concessiehouder”.148 het hof stelde dat in het 
kader van het onderscheid tussen concessieovereenkomsten en overheidsopdrach
ten voor diensten. Voor dit aspect is evenwel niet relevant of het gaat om diensten 
of werken; de definities van beide type concessieovereenkomsten zijn op dit punt 
gelijk. Bovendien heeft ook het hof zijn jurisprudentie over het onderscheid tus
sen concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten voor diensten eenopeen 
toegepast op het onderscheid tussen concessieovereenkomsten en overheidsop
drachten voor werken.149

wat precies voor een ‘aanzienlijk deel’ overdragen inhoudt en waar derhalve de 
grens ligt tussen wel of niet voldoende exploitatierisico overdragen om te kun
nen kwalificeren als concessieovereenkomst (en niet als overheidsopdracht), geeft 
het hof niet aan.150 in het voorstel voor de concessierichtlijn vult de commissie 
dit criterium in feite in door te vereisen dat het moet gaan om de overdracht van 
het ‘wezenlijk operationeel risico’. Later is het woord ‘wezenlijk’ geschrapt, ove
rigens zonder verder tot inhoudelijke wijzigingen te leiden.151 het operationeel 
risico is overgedragen als er voor de concessiehouder “geen garantie voorhanden 
is dat de gedane investeringen of de kosten die gemaakt zijn bij het exploiteren 
van de werken (…) die het voorwerp van de concessie vormen, kunnen worden 

148 Zie onder meer HvJ EU 10 maart 2011, zaak C-274/09 (Stadler). Dit sluit ook bij de 
conclusie van ag fennely van 18 mei 2000 bij het Telaustriaarrest, zaak c324/98: 
“Dit kenmerk is mijns inziens gelegen in de omstandigheid dat de concessiehouder 
zelf het grootste of althans het substantiële economische risico verbonden aan de ver
richting van de diensten heeft te dragen.”, alsook bij hvJ eg 11 juni 2009, zaak 
c300/07 (Oymanns), r.o. 75: “Bijgevolg draagt de marktdeelnemer in casu niet het 
hoofdrisico van de exploitatie van de betrokken activiteiten, dat kenmerkend is voor 
een concessiehouder in het kader van een concessieovereenkomst voor diensten.”

149 Zie paragraaf 6.2.6.
150 Dit signaleerde arrowsmith in zekere zin ook. Volgens haar was destijds onduidelijk 

welk deel van de inkomsten uit de exploitatie afkomstig moet zijn (en dus niet recht
streeks van de aanbestedende dienst); zie arrowsmith 2005, p. 328.

151 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (Derde 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12, 31 oktober 2012.
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terugverdiend”.152 hier voegt de commissie nog het volgende aan toe in een later 
nonpaper over dit onderwerp:153

“The Commission considered that, in the light of difficulty to assess the sub
stantial character of the risk transferred, reference to the lack of guarantee of 
‘breaking even’ is the only way to ensure a certain level of legal certainty.”

Deze invulling komt ook naar het huidige recht juist voor, aangezien het ontbreken 
van een dergelijke garantie betekent dat de concessiehouder het risico loopt dat hij 
zijn kosten niet zal terugverdienen, terwijl bij een overheidsopdracht de aannemer 
van tevoren precies de waarde van de tegenprestatie van de aanbestedende dienst 
kan bepalen.154 Deze benadering is ook gehandhaafd in de latere versies van het 
concessierichtlijnvoorstel.155 een eventuele risicobeperkende ‘exitregeling’ inge
val de concessie wordt beëindigd en dat toerekenbaar is aan de aanbestedende 
dienst, doet overigens niet af aan de oorspronkelijke risicooverdracht.156

met andere woorden, pas als de aanbestedende dienst zoveel exploitatierisico 
overdraagt dat de concessiehouder niet meer de zekerheid heeft dat hij zijn kos
ten kan terugverdienen, is sprake van een concessieovereenkomst en niet van een 
overheidsopdracht voor werken.

6.9.3.1 Beperkt exploitatierisico door regelgeving

het exploitatierisico zoals dat op de aanbestedende dienst rust, kan evenwel van 
meet af aan beperkt zijn als gevolg van specifieke regelgeving. In dat geval kan de 
aanbestedende dienst logischerwijs ook maar een beperkt exploitatierisico over

152 Art. 2 lid 2 Comissievoorstel Concessierichtlijn. Zie ook de toelichting hierop in 
europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on the award of concession contracts  Nonpaper from the Commission 
services, 6626/12, 17 februari 2012, p. 8. Zie meest recent: Proposal for a Directive 
of the european Parliament and of the council on the award of concession contracts 
 Presidency compromise proposal (Vierde compromisvoorstel concessierichtlijn), 
16731/12, 30 november 2012, art. 2 lid 1 sub 15.

153 europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on the award of concession contracts  Nonpaper from the Commission 
services, 6626/12, 17 februari 2012, p. 9.

154 ook risvig hansen is van mening dat deze invulling reeds op grond van de huidige 
jurisprudentie geldt; zie risvig hansen 2012b, p. 96.

155 Zie meest recentelijk: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
council on the award of concession contracts  consolidated Presidency compro
mise proposal (tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 
2012, overweging 7 en art. 2 lid 1 sub 15.

156 Zie meest recentelijk: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
council on the award of concession contracts  consolidated Presidency compromi
se proposal (gecorrigeerd Derde compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12 
cor 1, 9 november 2012, overweging 8. 
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dragen aan de concessiehouder. De vraag is of dat verschil maakt voor de beoorde
ling of sprake is van een concessieovereenkomst.

Deze vraag deed zich voor in het Eurawasserarrest dat ging over een concessie 
voor de voorziening van drinkwater en de afvoer van afvalwater.157 in dat ver
band overwoog het hof dat in bepaalde activiteitensectoren, met name sectoren 
die verband houden met activiteiten van openbaar nut, zoals de watervoorziening 
en de afvoer van afvalwater, het gebruikelijk is dat daarvoor regelingen gelden die 
een beperking van de economische risico’s tot gevolg kunnen hebben.158 als de 
aanbestedende dienst geen enkele invloed heeft op de wijze waarop de activiteit 
in kwestie aldus publiekrechtelijk is georganiseerd en derhalve op de omvang van 
het over te dragen risico, dan zou het niet redelijk zijn om van de aanbestedende 
dienst te verlangen dat zij strengere mededingingsvoorwaarden met een groter 
economisch risico in het leven roept dan die waarvan op grond van de voor de 
betrokken sector geldende regeling in die sector sprake is.159 met andere woorden, 
het enkele feit dat het exploitatierisico van meet af aan een beperkte omvang heeft 
vanwege externe omstandigheden, is niet van invloed op de beoordeling of al dan 
niet sprake is van een concessieovereenkomst. Sterker nog, zelfs als de aanbeste
dende dienst een van meet af aan erg beperkt exploitatierisico dat op hem rust voor 
ten minste een aanzienlijk deel overdraagt, is volgens het hof nog sprake van een 
concessieovereenkomst.160

een beperkt exploitatierisico betekent niettemin dat er nog steeds een risico op 
de concessiehouder rust, zodat hij geen zekerheid heeft dat hij zijn kosten kan te
rugverdienen.161 als de regelgeving echter tot gevolg heeft dat er (nagenoeg) geen 
exploitatierisico meer overblijft en de concessiehouder daardoor die zekerheid wel 
heeft, dan vormt de overeenkomst in kwestie geen concessieovereenkomst meer, 
maar een overheidsopdracht. De commissie onderschrijft dit als volgt in de con
siderans van haar voorstel voor de concessierichtlijn:162

“Wanneer sectorspecifieke regelgeving voorziet in een waarborg voor de con
cessiehouder betreffende de rendabiliteit van de investeringen en de kosten die 
voor de exploitatie van de opdracht zijn gemaakt, mag een dergelijke opdracht 
niet als een concessie in de zin van deze richtlijn kwalificeren.”

157 hvJ eg 10 september 2009, zaak c206/08 (Eurawasser), r.o. 13.
158 hvJ eg 10 september 2009, zaak c206/08 (Eurawasser), r.o. 72.
159 hvJ eu 10 maart 2011, zaak c274/09 (Stadler), r.o. 35.
160 hvJ eg 10 september 2009, zaak c206/08 (Eurawasser), r.o. 72 jo. hvJ eu 10 maart 

2011, zaak c274/09 (Stadler), r.o. 48. Later ook bevestigd in hvJ eu 10 november 
2011, zaak c348/10 (NormaA), r.o. 50. Zie voor kritiek op deze overweging: Risvig 
hansen 2012a.

161 Anders: Risvig Hansen 2012a. Zij meent dat de overdracht van een beperkt risico in 
geen geval een concessieovereenkomst kan opleveren.

162 overweging 8 bij commissievoorstel concessierichtlijn.
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De term ‘waarborg’ in deze overweging moet in samenhang worden gelezen met 
de hierboven aangehaalde ‘garantie’, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het voor
stel. in beide gevallen gaat het om het bestaan van de zekerheid voor de conces
siehouder dat hij zijn kosten zal kunnen terugverdienen. overigens blijkt ook uit 
andere taalversies van het voorstel dat met de hierboven bedoelde ‘waarborg’ het
zelfde wordt bedoeld als een ‘garantie’.163 Bovendien sluit dit aan bij de eerdere 
overweging uit de considerans dat de toepassing van specifieke regels voor de 
gunning van concessies niet gerechtvaardigd zou zijn indien de aanbestedende 
dienst de concessiehouder van elk potentieel verlies zou ontlasten door minimum
inkomsten te garanderen gelijk aan of hoger dan de kosten die de aannemer met 
betrekking tot de uitvoering van de opdracht dient te maken.164 aan bovenstaande 
overweging is later nog toegevoegd dat in sectoren met gereguleerde tarieven con
cessies kunnen worden verleend, voor zover het exploitatierisico, hoe beperkt dat 
ook is, nog steeds kan worden overgedragen aan de concessiehouder.165 in het 
Derde compromisvoorstel voor de concessierichtlijn is in de considerans toege
voegd dat het bovenstaande ook geldt als het risico niet is beperkt door regelge
ving maar door contractuele afspraken.166

6.9.3.2 Aard van het exploitatierisico

uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de aanbestedende dienst het op hem 
rustende exploitatierisico op de concessiehouder moet overdragen en dat deze 
overdracht ertoe moet leiden dat de concessiehouder niet meer de zekerheid heeft 
dat hij zijn kosten kan terugverdienen. De vervolgvraag is dan wat voor soort ri
sico dit ‘exploitatierisico’ is.167

De aard van het over te dragen exploitatierisico is al geruime tijd voorwerp van 
discussie. De commissie omschreef het exploitatierisico in 2000 nog als de ri
sico’s “die verbonden zijn aan de financiële constructie van de operatie – die men 
de ‘economische risico’s’ zou kunnen noemen”.168 het hof gaf jaren later (iets) 
meer inzicht. Volgens het hof gaat het in ieder geval niet om risico’s die zijn ver
bonden aan slecht beheer of beoordelingsfouten van de aannemer, aangezien der

163 Zie de Engelse, Duitse en Franse taalversies waarin in deze overweging wordt gespro
ken over respectievelijk ‘a guarantee’, ‘einen garantierten ausgleich’ en ‘une garantie’.

164 overweging 7 bij commissievoorstel concessierichtlijn.
165 Zie meest recentelijk: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

council on the award of concession contracts  consolidated Presidency compro
mise proposal (tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 
2012, overweging 8.

166 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (Derde 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12, 31 oktober 2012, overweging 8.

167 Zie hierover ook Risvig Hansen 2012b, p. 82-91.
168 Deze visie wordt enkele maanden later gedeeld door ag fennely in zijn conclusie 

van 18 mei 2000 bij het Telaustriaarrest, zaak c324/98, dat ging over concessie
overeenkomsten voor diensten; zie voetnoot 29 van dit hoofdstuk. 
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gelijke risico’s inherent zijn aan elke overeenkomst.169 het exploitatierisico moet 
daarentegen worden opgevat als “het risico van blootstelling aan de grillen van de 
markt”, aldus het hof. Dit kan zijn neerslag vinden in: 
  het gevaar voor mededinging van andere marktdeelnemers; 
  het gevaar voor wanverhouding tussen vraag en aanbod van diensten; 
  het risico van insolventie van degenen die de verrichte diensten moeten beta

len; 
  het risico dat de exploitatiekosten niet volledig door de inkomsten worden ge

dekt; of ook 
  het risico van aansprakelijkheid voor schade wegens gebrekkige dienstverle

ning.

het “risico van blootstelling aan de grillen van de markt” komt later ook terug in 
het voorstel voor de concessierichtlijn.170 De commissie heeft dat in haar voorstel 
evenwel als volgt nader uitgewerkt:171

“Dat economische risico kan bestaan uit:
a)  het risico verbonden aan het gebruik van de werken of de vraag naar de ver

richting van de dienst; of
b)  het risico verbonden aan de beschikbaarheid van de infrastructuur die door 

de concessiehouder wordt aangeboden of wordt gebruikt voor de verrichting 
van diensten voor de gebruikers.”

ter toelichting hierop stelt de commissie:172

“It is therefore clear that certain risks such as a purely financial risk (related to 
increase of the cost of the capital borrowed), regulatory risks (related to chan
ges in the regulatory environment), construction risks (common to public works 
contract), management risks (bad management or errors of judgment by the eco
nomic operator) can not be considered as “operating risk”.”

in het eerste compromisvoorstel is bovenstaande bepaling enigszins gewijzigd en 
verplaatst naar de considerans.173 De betreffende overweging luidt als volgt:

169 hvJ eu 10 maart 2011, zaak c274/09 (Stadler).
170 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 

concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (gecorrigeerd 
Derde compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12 cor 1, 9 november 2012, 
overweging 9.

171 art. 2 lid 2 commissievoorstel concessierichtlijn.
172 europese commissie, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 

the Council on the award of concession contracts  Nonpaper from the Commission 
services, 6626/12, 17 februari 2012, p. 9.

173 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (eerste compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 12489/12, 12 juli 2012, overweging 8a.
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“an operating risk must stem from the factors which are outside the control 
of the parties and thus can not result from inappropriate performance of the 
contract by any of the parties to the contract. an operating risk may consist in 
either a demand or an availability risk or in both a demand and an availability 
risk. Demand risk is to be understood as the risk on actual demand for the works 
or services which are the object of the contract. availability risk is to be under
stood as the risk on the supply of the works or services which are the object of 
the contract, in particular the risk that the supply of the services will not match 
demand and the risk of liability for harm or damage resulting from inadequacy 
of the works or services.”

Later is “the risk of liability for harm or damage resulting from inadequacy of the 
works or services” geschrapt uit deze overweging en is daaraan toegevoegd:174

“risks such as those linked to bad management, contractual defaults by the eco
nomic operator or to a force majeure event are not decisive for the purposes of 
classification as a concession, since those risks are inherent in every contract, 
whether it be a public procurement contract or a concession.”

uit het bovenstaande volgt dat het exploitatierisico ten eerste kan bestaan uit het 
‘vraagrisico’. Dit houdt in dat de mate waarin de aannemer erin slaagt de door 
hem gemaakte kosten terug te verdienen, afhangt van de vraag naar de door hem 
te verrichten exploitatie.175 in het klassieke voorbeeld van de aanleg en exploitatie 
van een tolweg, bestaat het vraagrisico eruit dat de aannemer niet weet hoeveel 
mensen gebruik zullen maken van de door hem aangelegde tolweg en derhalve 
tolgeld zullen betalen. Van een dergelijk vraagrisico wordt algemeen aangenomen 
dat het moet worden aangemerkt als een exploitatierisico zoals dat vereist is voor 
een concessieovereenkomst voor werken.176 

Daarnaast kan het exploitatierisico bestaan uit het ‘beschikbaarheidsrisico’, het
geen voorkomt in de sfeer van (nederlandse) DBfmovereenkomsten177 voor in
frastructuur, zoals snelwegen. in dat geval dient de aannemer bijvoorbeeld een 
snelweg aan te leggen en gedurende een relatief lange periode te onderhouden. in 
ruil daarvoor ontvangt de aannemer van de aanbestedende dienst een periodieke 
vergoeding tijdens de onderhoudsfase. De hoogte van deze vergoeding is dan af
hankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van de snelweg voor de gebrui
kers, maar onafhankelijk van het gebruik.178 De meningen of een dergelijk risico 
een exploitatierisico in de zin van een concessieovereenkomst oplevert, lopen ech

174 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (gecorrigeerd 
Derde compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12 cor 1, 9 november 2012, 
overweging 9.

175 arrowsmith 2005, p. 324; D’hooghe 2009, rnr. 260. 
176 Zie Van Garsse 2007, p. 569 en de daar aangehaalde literatuur.
177 Design, Build, finance, and maintain.
178 Zie daarover bijvoorbeeld het DBFM Handboek, ‘een verkenning van contracton

derdelen’, januari 2008, beschikbaar via <www.ppsbijhetrijk.nl>, p. 38, alsook de 

http://www.ppsbijhetrijk.nl
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ter uiteen.179 Doorslaggevend lijkt in ieder geval te zijn of in de omstandigheden 
van een concreet geval sprake is van een zodanig risico dat de aannemer niet zeker 
is dat hij zijn kosten zal terugverdienen en mogelijk (veel) minder of juist meer 
inkomsten uit de exploitatie zal verwerven.

ten behoeve van het vaststellen van de eventuele overdracht van het exploitatieri
sico, is in de considerans van het voorstel voor de concessierichtlijn opgenomen 
dat daarbij rekening kan worden gehouden met de netto contante waarde (“net 
present value”) van alle investeringen, kosten en opbrengsten van de concessie
houder, mits dat gebeurd op een consistente en uniforme wijze.180

gelet op het voorgaande, moet het voorstel voor de concessierichtlijn op dit on
derdeel worden gezien als een nadere – en bruikbare – verduidelijking van de 
huidige stand van het recht ten aanzien van de aard van het exploitatierisico.

6.9.4 Tussenconclusie overeenkomst onder bezwarende titel

net als overheidsopdrachten voor werken zijn concessieovereenkomsten voor 
werken ‘overeenkomsten onder bezwarende titel’. het verschil is evenwel dat 
bij een concessieovereenkomst voor werken de tegenprestatie eruit bestaat dat 
de aanbestedende dienst aan de concessiehouder het recht verleent het eenmaal 
uitgevoerde werk te exploiteren en op die manier de gemaakte kosten terug te 
verdienen. Dit exploitatierecht is voor bepaalde tijd, waarbij de duur afhangt van 
de te verwachten terugverdienperiode. Na afloop van de exploitatieperiode kan de 
aanbestedende dienst dan weer volledig beschikken over het uitgevoerde werk. 
Bovendien veronderstelt de verlening van dit recht dat de aanbestedende dienst 
daar eerst zelf over beschikt, voordat hij het kan verlenen aan een concessiehouder.

het verlenen van een exploitatierecht kan worden aangevuld met een andersoor
tige tegenprestatie, bijvoorbeeld de betaling van een bepaald bedrag. ook is het 
mogelijk dat door externe omstandigheden, zoals sectorspecifieke regelgeving, 
het exploitatierisico voor de concessiehouder wordt beperkt. De maatstaf om te 
bepalen of desondanks sprake is van een concessieovereenkomst, is of de aan
bestedende dienst zoveel exploitatierisico heeft overgedragen dat de concessie

uitwerking daarvan in Bijlage 2 van de ‘rijksbreed DBfm modelovereenkomst 
infrastructuur’, eveneens via voornoemde website beschikbaar.

179 Zo sluit Van Garsse niet uit dat het beschikbaarheidsrisico ook een exploitatierisico 
vormt; Van garsse 2007, p. 570. D’hooghe c.s. betwijfelen of een dergelijke ziens
wijze bevestiging zal vinden in de rechtspraak; D’hooghe 2009, rnr. 260. hebly wijst 
erop dat als een beschikbaarheidsvergoeding ertoe leidt dat bij een correcte nakoming 
van de overeenkomst, de aannemer volledig wordt betaald, geen sprake is van een 
exploitatierisico; hebly 2003, voetnoot 9.

180 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award of 
concession contracts  Presidency compromise proposal (Vierde compromisvoorstel 
concessierichtlijn), 16731/12, 30 november 2012, overweging 9.
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houder niet meer de zekerheid heeft dat hij zijn kosten kan terugverdienen. is die 
zekerheid er wel, dan moet de overeenkomst in kwestie worden beschouwd als 
overheidsopdracht voor werken. Deze onzekerheid kan het gevolg zijn van zowel 
het vraag als het beschikbaarheidsrisico.

6.10 conclusie

De concessieovereenkomst voor werken als vorm van opdrachtverstrekking heeft 
sinds zijn introductie in 1971 weinig aandacht gekregen vergeleken met de over
heidsopdracht voor werken. ruim 25 jaar na de introductie ging de commissie in 
1997 voor het eerst dieper in op het onderscheid tussen beide en kwam tot de con
clusie dat het onderscheid gelegen is in de verlening van een exploitatierecht dat 
tot gevolg heeft dat de concessiehouder het exploitatierisico draagt. het zou nog 
eens tien jaar duren (tot 2008) voordat ook het hof expliciet dit onderscheidende 
kenmerk erkende. in het voorstel voor de concessierichtlijn wordt het exploita
tierisico voor het eerst in de wetgeving opgenomen en daarin verduidelijkt. ook 
worden daarin andere elementen bevestigd, zoals dat een concessieovereenkomst 
een ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ is, dat de werken in het rechtstreeks 
economisch belang van de aanbestedende dienst moeten worden uitgevoerd, en 
dat het te verlenen exploitatierecht slechts voor bepaalde tijd is.

in dit hoofdstuk is vastgesteld dat sprake is van een concessieovereenkomst voor 
werken als:
a) een aanbestedende dienst;
b) en een concessiehouder;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
 i.  bestaande uit het verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd aan 

de aannemer; 
 ii.  waarbij de aanbestedende dienst het op hem rustende exploitatierisico voor 

ten minste een aanzienlijk deel overdraagt op de aannemer; 
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren van:
 i. werkzaamheden uit bijlage 1; of
 ii. een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst.

Voor alle elementen behalve die onder d geldt dat deze gelijk zijn aan de over
eenkomstige elementen zoals die bij de overheidsopdracht voor werken zijn be
sproken. een concessiehouder is inhoudelijk gezien niet anders dan een aannemer 
(element a). Verder moet worden aangenomen dat van een concessieovereenkomst 
voor werken ook sprake is als de concessiehouder niet een ‘werk’ maar werkzaam
heden moet uitvoeren en de tegenprestatie bestaat uit de exploitatie van het werk 
waaraan die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (element g). Bovendien 
geldt ook ten aanzien van deze elementen dat zij weliswaar cumulatief zijn, maar 
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dat niettemin een functionele benadering is vereist bij de interpretatie van die ele
menten.

het verschil tussen een overheidsopdracht en een concessieovereenkomst voor 
werken is aldus gelegen in het element onder d: de ‘overeenkomst onder bezwa
rende titel’. De hiervoor benodigde op geld waardeerbare tegenprestatie van de 
aanbestedende dienst bestaat bij een concessieovereenkomst voor werken eruit 
dat de aanbestedende dienst een exploitatierecht voor bepaalde tijd verleent. De 
duur van dit recht (en derhalve van de concessieovereenkomst) hangt af van de 
te verwachten terugverdienperiode. Na afloop van de concessieovereenkomst be
schikt de aanbestedende dienst dan weer volledig over het uitgevoerde werk en 
kan hij (opnieuw) besluiten om bijvoorbeeld een overeenkomst te sluiten voor de 
exploitatie van het gerealiseerde werk of het werk in eigendom over te dragen aan 
de voormalig concessiehouder.

Bovendien moet de verlening van het exploitatierecht tot gevolg hebben dat de 
aanbestedende dienst het op hem rustende exploitatierisico, hoe beperkt dat als 
zodanig ook is, voor ten minste een aanzienlijk deel op de concessiehouder heeft 
overgedragen. Dat is het geval als de aanbestedende dienst zoveel exploitatierisico 
heeft overgedragen dat de concessiehouder niet meer de zekerheid heeft dat hij 
zijn kosten kan terugverdienen. Deze (on)zekerheid kan het gevolg zijn van zowel 
het vraag als het beschikbaarheidsrisico.

Voor zover een gronduitgifteovereenkomst voldoet aan alle bovenstaande elemen
ten, moet deze worden beschouwd als concessieovereenkomst voor werken. in dat 
geval rust op de overheid een expliciete verplichting om gelijke kansen te bieden 
aan alle potentiële wederpartijen, mits de geraamde waarde de drempelwaarde 
overschrijdt, of de gronduitgifte anderszins een duidelijk grensoverschrijdend be
lang vertoont. Vormt een gronduitgifteovereenkomst echter geen concessieover
eenkomst voor werken en ook geen overheidsopdracht voor werken, dan is sprake 
van zuivere gronduitgifte. De verplichtingen uit het aanbestedingsrecht gelden dan 
niet. of de overheid dan niettemin verplicht is gelijke kansen te bieden, zal in 
Deel B blijken.
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hoofdstuk 7

europese opdrachtverstrekking bij gronduitgifte

De eerste subonderzoeksvraag betrof het bestaan van een expliciete verplichting 
voor nederlandse overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereen
komst gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. uit de vorige 
hoofdstukken is gebleken dat het huidige recht geen expliciete verplichting bevat 
om gelijke kansen te bieden van gronduitgifte als zodanig, maar wel als die gron
duitgifte europese opdrachtverstrekking inhoudt. Dat is het geval als de gronduit
gifteovereenkomst een overheidsopdracht of een concessieovereenkomsten voor 
werken vormt en de geraamde waarde daarvan de drempelwaarde overschrijdt 
(momenteel € 5 miljoen excl. btw), of, bij een lagere waarde, niettemin een duide
lijk grensoverschrijdend belang vertoont. Vervolgens is vastgesteld wanneer een 
overeenkomst moet worden aangemerkt als een overheidsopdracht of concessie
overeenkomst voor werken.

Voor de beantwoording van de eerste subonderzoeksvraag moet vervolgens wor
den ingegaan op de concrete toepassing van het voorgaande op gronduitgifte. met 
andere woorden, hoe kan bij een concreet geval van gronduitgifte worden bepaald 
of dat europese opdrachtverstrekking inhoudt en derhalve daarbij een expliciete 
verplichting bestaat tot het bieden van gelijke kansen? Dit hoofdstuk beoogt die 
vraag te beantwoorden. Daartoe zal een aantal typen van gronduitgifte aan bod ko
men. telkens is dan de vraag of de gronduitgifte een overheidsopdracht of conces
sieovereenkomst voor werken vormt en zo ja, waarvan dan de geraamde waarde 
moet worden berekend dan wel waarvan moet worden bepaald of het een duidelijk 
grensoverschrijdend belang vertoont. hierbij zal blijken dat de verschillende ele
menten van een overheidsopdracht en een concessieovereenkomst voor werken 
vaak niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen. Bovendien wordt dui
delijk hoe moet worden omgegaan met allerlei combinaties van overeenkomsten, 
werken en andere activiteiten.

achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende typen gronduitgifte aan 
bod:
1) gronduitgifteovereenkomsten waarbij de wederpartij werken uitvoert die ter 

beschikking van de aanbestedende dienst komen (paragraaf 7.1);
2) gronduitgifteovereenkomsten waarbij de wederpartij werken uitvoert die niet 

ter beschikking van de aanbestedende dienst komen (paragraaf 7.2);
3) meerdere gronduitgifteovereenkomsten ten behoeve van (werkzaamheden 

aan) één werk (paragraaf 7.3);
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4) één gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van (werkzaamheden aan) meer
dere werken (paragraaf 7.4);

5) gemengde gronduitgifteovereenkomsten (paragraaf 7.5), bestaande uit:
 ◦  deels overheidsopdracht en deels concessieovereenkomst voor werken;
 ◦  deels overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken en deels 

voor diensten en/of leveringen;
 ◦  deels overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken en deels 

zuivere gronduitgifte.

Voor de nadere onderbouwing van de afzonderlijke elementen van een over
heidsopdracht en concessieovereenkomst zoals die hieronder worden toegepast, 
wordt verwezen naar respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. Volledigheidshalve wordt 
opgemerkt dat onderstaande behandeling van typen van gronduitgifte (uiteraard) 
geen uitputtende opsomming is van de mogelijke arrangementen bij gronduitgifte. 
gekozen is voor veel voorkomende, typische gevallen, die als handvat kunnen 
worden gebruikt in de praktijk, ook bij meer complexe situaties. ieder praktijkge
val zal dan ook op zijn eigen merites moeten worden beoordeeld.

7.1 werken ter bescHikkinG van de aanbestedende dienst

of een gronduitgifteovereenkomst tot opdrachtverstrekking leidt, zal doorgaans 
het eenvoudigst zijn vast te stellen als de wederpartij van de overheid verplicht is 
bepaalde werken uit te voeren die ter beschikking van de aanbestedende dienst ko
men. een voorbeeld hiervan is als een gemeente grond verkoopt aan een ontwik
kelaar die verplicht is op die grond een gemeentehuis te bouwen en dat gedurende 
vijftien jaar te verhuren aan de gemeente.

Bij een dergelijke overeenkomst is in ieder geval sprake van een aanbestedende 
dienst en een schriftelijke overeenkomst. ook is er een aannemer, aangezien daar
voor niet is vereist of deze de werken zelf uitvoert, dan wel (zoals de ontwikkelaar 
uit het voorbeeld dat doet) de werken laat uitvoeren door een derde. De aannemer 
is verplicht de werken uit te voeren (in het voorbeeld: het bouwen van het ge
meentehuis), zodat ook dat element aanwezig is. Volledige afwezigheid van een 
bouwplicht is bij dit type gronduitgifte onwaarschijnlijk, omdat de aanbestedende 
dienst dan het risico zou lopen dat de door hem gewenste en te verkrijgen werken 
niet worden uitgevoerd. Zo zal de gemeente in bovenstaand voorbeeld graag de 
beschikking willen hebben over het gemeentehuis en daarom het besluit om daad
werkelijk te gaan bouwen niet willen overlaten aan de ontwikkelaar.

Door het vooruitzicht van de beschikking over de uitgevoerde werken, is de uit
voering van die werken in het rechtstreeks economisch belang van de aanbeste
dende dienst. in bovenstaand voorbeeld vloeit de beschikking voort uit de verhuur 
aan de aanbestedende dienst; daarbij is niet relevant hoe lang de overeengekomen 
huurperiode is. Daarnaast kan de beschikking ook langs een andere weg tot stand 
komen, bijvoorbeeld door eigendomsoverdracht van de uitgevoerde werken aan 
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de aanbestedende dienst. Vertaald naar het voorbeeld, zou van dit laatste sprake 
zijn als de ontwikkelaar het gemeentehuis bouwt en vervolgens de grond met daar
op het gemeentehuis weer verkoopt aan de gemeente.

het bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op het uitvoeren van een ‘werk’, 
namelijk het gemeentehuis. het ligt voor de hand dat bij dit type gronduitgifte 
het werk zal moeten voldoen aan de eisen van de aanbestedende dienst. het is 
immers hoogst onwaarschijnlijk dat een aanbestedende dienst de aannemer de 
vrije hand zou geven in wat voor werk hij zal uitvoeren, terwijl de aanbestedende 
dienst daarover uiteindelijk de beschikking krijgt. Zo zal de gemeente in het voor
beeld eisen willen stellen aan het ontwerp van het gemeentehuis, teneinde zeker te 
weten dat het bijvoorbeeld wat betreft uitstraling van de buitengevel en indeling 
van de werkruimtes voldoet aan hetgeen de gemeente wenselijk en noodzakelijk 
acht. Daarnaast kan dit type gronduitgifte betrekking hebben op het uitvoeren van 
werkzaamheden zoals bedoeld in bijlage 1 van de aanbestedingsrichtlijn en het 
Bao. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als een gemeente grond verkoopt aan een 
aannemer die op de grond bepaalde sloopwerkzaamheden verricht en vervolgens 
de grond weer verkoopt of verhuurt aan de gemeente. een dergelijke ‘grondroute’ 
komt evenwel nogal omslachtig voor en zal dan ook niet snel in de praktijk wor
den gehanteerd.

tot slot kan ervan worden uitgegaan dat dit type gronduitgifteovereenkomst een 
‘overeenkomst onder bezwarende titel’ betreft. De aannemer zal immers als on
dernemer niet geneigd zijn om de werken uit te voeren als daartegenover niet een 
op geld waardeerbare tegenprestatie van de aanbestedende dienst zou staan. in 
bovenstaand voorbeeld zullen de kosten voor het bouwen van het gemeentehuis 
worden verdisconteerd in de huurprijs, zodat de ontwikkelaar zijn kosten gedu
rende de huurperiode terugverdient.1

Overheidsopdracht voor werken
gelet op het voorgaande, zal een gronduitgifteovereenkomst waarbij de weder
partij werken uitvoert die ter beschikking van de aanbestedende dienst komen, in 
beginsel kwalificeren als overheidsopdracht voor werken. Als de geraamde waar
de van die werken de drempelwaarde overschrijdt2 of die werken een duidelijk 
grensoverschrijdend belang vertonen,3 is de aanbestedende dienst verplicht gelijke 
kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. in die gevallen bestaat aldus 
een expliciete verplichting om bij gronduitgifte de hier beoogde gelijke kansen te 
bieden.

1 Dit was bijvoorbeeld ook het geval in hvJ eg 29 oktober 2009, zaak c536/07 
(KölnMesse).

2 Zie paragraaf 3.3.
3 Zie paragraaf 4.3.
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Concessieovereenkomst voor werken
Daarnaast is denkbaar dat de tegenprestatie van de aanbestedende dienst bestaat 
uit het verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd met als gevolg dat 
het exploitatierisico bij de aannemer komt te liggen. In dat geval kwalificeert de 
gronduitgifteovereenkomst niet als overheidsopdracht maar als concessieovereen
komst voor werken. net als bij bovenstaande overheidsopdrachten is de geraamde 
waarde c.q. het belang van de gehele overeenkomst dan het uitgangspunt om te 
bepalen of de overheid voor de opdrachtverstrekking expliciet verplicht is gelijke 
kansen te bieden.

in bovenstaand voorbeeld is van een dergelijke tegenprestatie geen sprake, om
dat de aannemer van te voren de omvang van de tegenprestatie kan vaststellen 
(namelijk de huurprijs gedurende de overeengekomen huurperiode) en dus niet 
het exploitatierisico loopt. Van een concessieovereenkomst voor werken zou wel 
sprake zijn als een aanbestedende dienst aan een aannemer grond verkoopt en de 
aannemer op die grond een openbaar zwembad moet aanleggen en exploiteren 
gedurende een bepaalde periode. De aannemer dient dan op enig moment, maar 
uiterlijk aan het einde van de exploitatieperiode, de eigendom van de grond en 
het daarop gelegen zwembad – of anderszins de beschikking voor onbepaalde 
tijd daarover – over te dragen aan de aanbestedende dienst. Bestaat een dergelijke 
verplichting tot overdracht van de beschikking niet, dan kan van een concessie
overeenkomst geen sprake zijn omdat het verleende exploitatierecht dan niet voor 
bepaalde tijd is. Bovendien is de uitvoering van de werken (dat wil zeggen: de 
aanleg van het zwembad) dan niet in het rechtstreeks economisch belang van de 
aanbestedende dienst,4 zodat niet alleen geen sprake van een concessieovereen
komst voor werken is, maar ook niet van een overheidsopdracht voor werken. 
De overeenkomst in kwestie vormt in dat geval zuivere gronduitgifte en geen op
drachtverstrekking. als gevolg daarvan is het aanbestedingsrecht niet van toepas
sing en daarmee evenmin de aanbestedingsrechtelijke expliciete verplichting om 
gelijke kansen te bieden.

7.2 werken niet ter bescHikkinG van de aanbestedende 
dienst

het is uiteraard ook mogelijk dat een gronduitgifteovereenkomst juist tot doel 
heeft om werken uit te laten voeren die niet ter beschikking van de aanbestedende 
dienst komen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gemeente grond verkoopt aan 
een ontwikkelaar die op de volledige grond woningen zal bouwen en aan derden 
zal verkopen.

4 De aanbestedende dienst heeft dan immers ook geen financieel belang bij de uitvoe
ring van de werken en een andersoortig rechtstreeks economisch belang laat zich hier 
moeilijk voorstellen; zie hierover verder paragraaf 5.8.
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net als in de vorige paragraaf, zijn bij dit type gronduitgifte duidelijk aanwezig 
de elementen ‘aanbestedende dienst’, ‘aannemer’ en ‘schriftelijke overeenkomst’. 
mocht echter een of meer van de andere elementen ontbreken, dan is geen sprake 
van opdrachtverstrekking maar van zuivere gronduitgifte. in dat geval geldt de 
eerder vastgestelde expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen uit het 
europese aanbestedingsrecht niet en moet worden gezocht naar een andere grond
slag om alsnog de gelijke kansen van alle potentiële wederpartijen te waarborgen 
(zie Deel B).

in de praktijk zal bijvoorbeeld lang niet altijd sprake zijn van een verplichting voor 
de aannemer om tot uitvoering van de werken over te gaan. ontbreekt deze bouw
plicht op papier, dan zou niettemin de facto sprake kunnen zijn van een bouw
plicht, omdat de aannemer feitelijk geen andere keuze heeft dan te starten met de 
bouw (bijvoorbeeld omdat hij anders een aanzienlijke boete is verschuldigd).5 is 
ook de facto geen sprake van een bouwplicht, dan betreft de gronduitgifteovereen
komst zuivere gronduitgifte en geen opdrachtverstrekking. het opleggen van een 
bouwplicht kan evenwel wenselijk zijn vanuit het perspectief van de aanbesteden
de dienst. Zo zou de gemeente in bovenstaand voorbeeld een bouwplicht kunnen 
opleggen omdat zij wil voorkomen dat de eenmaal uitgegeven grond onbebouwd 
blijft en omdat zij invulling wenst te geven aan het vigerende bestemmingsplan of 
juist aan een nog vast te stellen gewijzigd bestemmingsplan.

Verder is het de vraag of de aanbestedende dienst een op geld waardeerbare tegen
prestatie levert voor de uitvoering van de werken door de aannemer, zodat het een 
‘overeenkomst onder bezwarende titel’ betreft. Deze tegenprestatie zou met name 
kunnen worden gevonden in de prijs die de aannemer moet betalen voor de grond 
(dat wil zeggen: de koopprijs, erfpachtcanon, of huurprijs). is deze minder dan 
marktconform, dan levert het verschil tussen de daadwerkelijke en een marktcon
forme prijs een op geld waardeerbare tegenprestatie op. Bij een marktconforme 
prijs zou niettemin anderszins sprake kunnen zijn van een tegenprestatie, bijvoor
beeld als de aanbestedende dienst in het kader van een selectieprocedure niet heeft 
gekozen voor de partij die de hoogste grondprijs zou betalen. hetzelfde geldt als 
de aanbestedende dienst rechtstreeks bijdraagt om een onrendabele top te dekken. 
in bovenstaand voorbeeld zou een dergelijke onrendabele top kunnen bestaan als 
de aannemer sociale koopwoningen bouwt, waarvoor de kosten hoger zijn dan de 
koopprijs die de doelgroep redelijkerwijs kan opbrengen. Vanwege de functio
nele benadering behoeft een dergelijke bijdrage niet noodzakelijk plaats te vinden 
op grond van de gronduitgifteovereenkomst zelf. ook als deze is vormgegeven 
in een chronologisch onderscheiden handeling, zoals een afzonderlijke subsidie 
door dezelfde aanbestedende dienst, is het mogelijk dat deze handeling als een ge
heel samen met de gronduitgifteovereenkomst moet worden beoordeeld. Daarvan 
is naar alle waarschijnlijkheid sprake als tussen beide handelingen niet te veel 
tijd verloopt en er overtuigende aanwijzingen zijn dat de aanbestedende dienst 

5 Zie paragraaf 5.2 onder ‘Cumulatieve elementen en functionele benadering’.
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reeds bij de eerste handeling de bedoeling had de tweede handeling te verrichten. 
ontbreekt een op geld waardeerbare tegenprestatie echter in het geheel, dan kan 
geen sprake meer zijn van een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor 
werken, maar gaat het om zuivere gronduitgifte.

De uit te voeren werken zullen bovendien niet snel in het rechtstreeks econo
misch belang van de aanbestedende dienst zijn, aangezien deze daarover niet de 
beschikking zal krijgen. Van voldoende beschikking is niettemin vermoedelijk 
toch sprake als in bovenstaand voorbeeld de gemeente het recht zou hebben om 
de huurders of kopers van de te bouwen woningen te benoemen.6 Daarnaast zou 
het rechtstreeks economisch belang kunnen bestaan in een financieel belang van 
de aanbestedende dienst bij de uitvoering van de werken, bijvoorbeeld door daarin 
als investeerder risicodragend te participeren. Dit zal doorgaans evenwel niet het 
geval zijn. Dat is echter anders als de hoogte van de grondprijs gekoppeld is aan de 
daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten van de werken. De aanbestedende dienst 
heeft in dat geval een financieel belang bij de uit te voeren werken, in het bijzonder 
bij de opbrengsten daaruit. in het voorbeeld zou dit het geval zijn als de grondprijs 
die de ontwikkelaar moet betalen, achteraf wordt vast of bijgesteld naar rato van 
de daadwerkelijke prijzen van de woningen die de ontwikkelaar aan derden heeft 
verkocht. hoe hoger de verkoopprijs van een woning, hoe hoger de grondprijs is 
die de gemeente ontvangt en vice versa. het realiseren van die woningen is dan 
in het rechtstreeks economisch belang van de gemeente. Zonder een rechtstreeks 
economisch belang is daarentegen sprake van zuivere gronduitgifte, ook als de 
andere elementen wel aanwezig zijn (zoals een bouwplicht en eisen aan de uit te 
voeren werken).

Voor wat betreft hun aard kunnen de uit te voeren werken bestaan uit werkzaam
heden uit bijlage 1 van de aanbestedingsrichtlijn (bijvoorbeeld sloopwerkzaam
heden) of uit een ‘werk’ (bijvoorbeeld de woningen uit bovenstaand voorbeeld). 
als het gaat om werkzaamheden uit de bijlage, moet worden aangenomen dat voor 
opdrachtverstrekking is vereist dat de aannemer deze werkzaamheden moet ver
richten conform de specificaties van de aanbestedende dienst. Dit zal doorgaans 
snel het geval zijn, aangezien bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden ook bepaald 
zal zijn wat de aannemer moet slopen en niet alleen dat er iets gesloopt moet 
worden. als de overeenkomst ziet op de uitvoering van een ‘werk’, is relevant 
hoeveel invloed de aanbestedende dienst op dat werk heeft. Van opdrachtverstrek
king is dan namelijk pas sprake als de aanbestedende dienst maatregelen heeft 
genomen om de kenmerken van het werk te definiëren of althans een beslissende 
invloed op het ontwerp ervan uit te oefenen. De bron van de eisen (publiek of 
 privaatrechtelijk) is hiervoor niet relevant, enkel het effect. hoewel dat niet is 
uitgesloten, zal het publiekrechtelijke kader (zoals het bestemmingsplan en de 
welstandsnota) doorgaans niet zulke gedetailleerde eisen bevatten dat dit leidt tot 
opdrachtverstrekking. in bovenstaand voorbeeld zou van dergelijke eisen sprake 

6 Zie paragraaf 5.8.2.2.
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zijn als in de gronduitgifteovereenkomst en/of in het publiekrechtelijke kader tot 
in detail wordt vastgelegd wat voor woningen de ontwikkelaar moet realiseren 
(aantal woningen, oppervlakte en hoogte van de binnenruimten, bouwlagen, duur
zaamheidseisen, passend binnen gedetailleerd stedenbouwkundig plan, etc.). is 
dat niet het geval, dan is van opdrachtverstrekking een sprake, maar betreft het 
zuivere gronduitgifte.

Overheidsopdracht voor werken
Zijn alle bovenstaande elementen aanwezig, dan vormt de gronduitgifteovereen
komst een overheidsopdracht voor werken. Van de gehele overeenkomst moet dan 
de geraamde waarde worden berekend vanuit het perspectief van de aannemer en, 
als deze waarde de drempelwaarde niet overschrijdt, moet van dat geheel worden 
beoordeeld of het een grensoverschrijdend belang vertoont. in bovenstaand voor
beeld is dit de geraamde waarde c.q. het belang van de werken die de aannemer 
op die grond moet uitvoeren (dat wil zeggen: de inkomsten van derden die hij naar 
verwachting uit de verkoop zal verkrijgen).

grosso modo is de kans dat dit type gronduitgifte in de praktijk een overheidsop
dracht voor werken vormt evenwel niet groot en in ieder geval aanzienlijk kleiner 
dan bij de in de vorige paragraaf besproken gronduitgiftes.

Concessieovereenkomst voor werken
Strikt genomen kunnen gronduitgifteovereenkomsten die betrekking hebben op 
werken die niet ter beschikking komen van de aanbestedende dienst, geen con
cessieovereenkomsten voor werken vormen. Daarvoor is immers vereist dat de 
aanbestedende dienst op enig moment, maar uiterlijk na afloop van de exploita
tie, de beschikking over de uitgevoerde werken verkrijgt. Bij gronduitgifte die 
bestaat uit de verkoop van grond is dat juist niet het geval. gelet op de door de 
commissie gestarte inbreukprocedures inzake osbaldwick, het nieuwe Landgoed 
en Doornakkers, denkt de commissie daar kennelijk anders over. De eerste twee 
procedures zijn echter stopgezet voordat het hof zich hierover kon uitspreken; bij 
de derde komt het wellicht nog zover. het valt te verwachten dat het hof in dat 
geval zal bevestigen dat zonder het vooruitzicht van beschikking over de werken, 
van een concessieovereenkomst voor werken geen sprake kan zijn.

Dit vooruitzicht kan daarentegen wel bestaan als de gronduitgifte wordt vormge
geven als de overdracht van een recht op die grond voor bepaalde tijd, zoals erf
pacht, huur en opstalrecht. Als daarbij na afloop van dat recht de op de betreffende 
grond uitgevoerde werken ter beschikking komen van de aanbestedende dienst, 
dan heeft deze aan de aannemer een exploitatierecht voor bepaalde tijd verleend 
en is de uitvoering van die werken in het rechtstreeks economisch belang van de 
aanbestedende dienst. in feite betreft het dan gronduitgifte ten behoeve van wer
ken die ter beschikking van de aanbestedende dienst komen, zoals dat in de vorige 
paragraaf werd besproken. hieraan wordt overigens niet afgedaan als partijen het 
betreffende recht op de grond kunnen verlengen. als ook alle overige elementen 
aanwezig zijn, zal de overeenkomst dan een concessieovereenkomst in plaats van 
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een overheidsopdracht voor werken vormen, mits de aanbestedende dienst het ex
ploitatierisico voor ten minste een aanzienlijk deel overdraagt op de aannemer. 

7.3 meerdere GronduitGifteovereenkomsten ten beHoeve 
van één werk

Bij de vorige twee typen gronduitgifteovereenkomsten ging het telkens om één 
gronduitgifteovereenkomst met als enkel doel de realisatie van (werkzaamheden 
aan) één werk. het is echter ook mogelijk dat meerdere gronduitgifteovereenkom
sten gezamenlijk als enkel doel hebben de realisatie van (werkzaamheden aan) 
één werk, waarbij ieder van die overeenkomsten op zichzelf beschouwd een over
heidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt. in dat geval moet de 
geraamde waarde van alle betrokken overeenkomsten bij elkaar worden opgeteld 
om te bepalen of de drempelwaarde van momenteel € 5 miljoen (excl. btw) wordt 
overschreden. wordt die drempel niet overschreden, dan moet van het geheel be
oordeeld worden of dat een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.

een dergelijke aggregatie van verschillende gronduitgifteovereenkomsten is in 
ieder geval noodzakelijk als deze betrekking hebben op de uitvoering van een 
en hetzelfde ‘werk’. Daarbij is niet relevant of meerdere aanbestedende diensten 
betrokken zijn. Voor de beoordeling wat als één werk moet worden beschouwd 
kan de eerder beschreven Vendée-test worden toegepast. Zo is denkbaar dat twee 
gemeenten een tolweg willen laten aanleggen die een verbinding tussen beide ge
meenten vormt. Daartoe geeft ieder van hen de grond waarop de weg moet worden 
aangelegd uit in erfpacht aan een ontwikkelaar, die de tolweg ook zal laten exploi
teren. als ieder van beide gemeenten afzonderlijk een gronduitgifteovereenkomst 
sluit met die ontwikkelaar, zullen beide overeenkomsten niettemin samen moeten 
worden genomen en de geraamde waarden bij elkaar moeten worden opgeteld. 
conform de Vendéetest vormt de aan te leggen tolweg namelijk één werk, om
dat beide delen van die weg dezelfde technische en economische functie hebben, 
technisch niet naar plaats zijn gescheiden en ook niet zijn gescheiden naar tijd of 
coördinatie.7

indien meerdere gronduitgifteovereenkomsten ieder het uitvoeren van werkzaam
heden uit bijlage 1 bij de aanbestedingsrichtlijn omvatten, is aggregatie noodza
kelijk voor zover die werkzaamheden betrekking hebben op hetzelfde ‘werk’.8

7 Zonder coördinatie bestaat immers het risico dat beide delen niet goed op elkaar aan
sluiten en ook de exploitatie van de gehele tolweg niet goed verloopt.

8 Zie paragraaf 5.9.5.
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7.4 eén GronduitGifteovereenkomst ten beHoeve van 
meerdere werken

het omgekeerde van de situatie uit de vorige paragraaf kan zich ook voordoen: één 
gronduitgifteovereenkomst die tot doel heeft de realisatie van meer dan één werk of 
de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot meer dan één werk, waarbij 
de uitvoering van (de werkzaamheden met betrekking tot) ieder werk op zichzelf 
beschouwd een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt. 
een voorbeeld hiervan is als een gemeente op basis van één overeenkomst met 
een ontwikkelaar grond verkoopt waarop de ontwikkelaar een gemeentehuis moet 
bouwen en verhuren aan de gemeente, alsook opdracht verleent om in de buurt van 
het te bouwen gemeentehuis een parkje aan te leggen op gemeentegrond. wat zijn 
de gevolgen van een dergelijke clustering binnen een gronduitgifteovereenkomst?

De clustering heeft dan tot gevolg dat de geraamde waarde die moet worden ver
geleken met de toepasselijke drempelwaarde, de geraamde waarde van de gehele 
overeenkomst is en niet per werk mag worden genomen. De aanbestedende dienst 
heeft in dat geval immers ervoor gekozen de verschillende onderdelen bij elkaar 
te voegen, zodat het vanuit diens perspectief ook voor de hand ligt de geraamde 
waarde van het geheel te hanteren. Dit sluit bovendien aan bij de benadering van 
het hof in Auroux/Roanne dat de geraamde waarde moet worden bepaald vanuit 
het perspectief van de potentiële inschrijvers:9 voor hen gaat het om de waarde 
van het ‘totaalpakket’ en niet om de waarde van de afzonderlijke onderdelen. in 
bovenstaand voorbeeld betekent dit aldus dat als geraamde waarde moet worden 
genomen de gezamenlijke geraamde waarde van het gemeentehuis en het parkje. 
in lijn hiermee zal, als de drempelwaarde niet wordt overschreden, ook van dit ge
heel moeten worden bepaald of het al dan niet een duidelijk grensoverschrijdend 
belang vertoont.

overigens kan een dergelijke clustering leiden tot spanning met het proportio
naliteitsbeginsel en om die reden onder omstandigheden niet zijn toegelaten. Dit 
specifieke aspect valt evenwel buiten de kaders van het onderhavige onderzoek en 
zal hier dan ook verder buiten beschouwing blijven.10

7.5 GemenGde GronduitGifteovereenkomsten

het laatste type gronduitgifte dat wordt besproken is de gemengde gronduitgif
teovereenkomst. Daarbij is een onderscheid naar drie ‘mengvormen’ gemaakt, 
omdat bij ieder een afzonderlijk regime geldt om te bepalen wat de gevolgen van 
de vermenging zijn. Dit neemt uiteraard niet weg dat in de praktijk complexere 

9 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 48-57. Zie verder pa
ragraaf 3.3.2.

10 Zie hierover de Aanbestedingswet en de in dat kader gepubliceerde Gids Proportio naliteit.
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mengvormen mogelijk zijn. Deze zullen evenwel vanuit de hier geschetste regi
mes moeten worden benaderd.

7.5.1  Overheidsopdracht/concessieovereenkomst voor werken en 
 diensten/leveringen

allereerst is het mogelijk dat een gronduitgifteovereenkomst deels een over
heidsopdracht voor werken vormt en deels een overheidsopdracht voor diensten 
of leveringen. Zo kan een gemeente grond verkopen aan een ontwikkelaar die 
daarop een gemeentehuis moet bouwen en gedurende vijftien jaar verhuren aan 
de gemeente, hetgeen een overheidsopdracht voor werken vormt. in aanvulling 
daarop kan de ontwikkelaar verplicht zijn om het gebouw gedurende de huurpe
riode dagelijks te laten schoonmaken, hetgeen als zodanig een overheidsopdracht 
voor diensten vormt.

Hoofdvoorwerptest
op grond van de aanbestedingsrichtlijn zijn op overheidsopdrachten voor werken 
grotendeels dezelfde regels van toepassing als op overheidsopdrachten voor leve
ringen of diensten. De richtlijn bepaalt bij een mengvorm van werken, leveringen 
en/of diensten wat de ‘kleur’ van de gemengde opdracht is. Bij een mengeling 
van werken en leveringen vormt de gehele opdracht een overheidsopdracht voor 
werken, tenzij de opdracht slechts zijdelings betrekking heeft op werkzaamheden 
voor het aanbrengen en installeren van de leveringen.11 een vergelijkbare bepaling 
geldt voor een combinatie van werken en diensten: ook dan vormt de gehele op
dracht een overheidsopdracht voor werken, tenzij de werkzaamheden bijkomstig 
zijn ten opzichte van het verrichten van de diensten.12

Deze bepaling heeft tot gevolg dat een gemengde opdracht moet worden geacht 
slechts één type overheidsopdracht te zijn; welk type dat is, hangt af van de ver
houding tussen de werken enerzijds en de leveringen/diensten anderzijds. Deze 
fictie brengt mee dat vervolgens de geraamde waarde van de gehele opdracht moet 
worden gehanteerd om te beoordelen of deze de toepasselijke drempelwaarde 
overschrijdt. welke drempelwaarde van toepassing is – de drempel van momen
teel € 5 miljoen voor werken of die van € 200.000 voor leveringen en diensten 
(beide excl. btw) – vloeit voort uit de fictie: het type overheidsopdracht dat het 
geheel wordt geacht te zijn, bepaalt welke drempelwaarde geldt. een opdracht die 
bestaat uit € 150.000 aan diensten gecombineerd met € 4,9 miljoen aan werken 
die niet slechts bijkomstig zijn ten opzichte van de diensten, moet als geheel als 
overheidsopdracht voor werken worden beschouwd en overschrijdt daarmee de 
toepasselijke drempelwaarde van € 5 miljoen. mocht de drempelwaarde niet wor

11 art. 1 sub i onder 2 Bao. De aanbestedingsrichtlijn formuleert het iets anders, maar 
zonder inhoudelijke gevolgen; zie art. 1 lid 2 sub c aanbestedingsrichtlijn.

12 art. 1 sub j onder 3 Bao en art. 1 lid 2 onder d 3e alinea aanbestedingsrichtlijn.
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den overschreden, dan moet van het geheel worden bepaald of het een duidelijk 
grensoverschrijdend belang vertoont.

Voorafgaand aan de aanbestedingsrichtlijn bestonden deze bepalingen nog niet. 
in plaats van één aanbestedingsrichtlijn golden toen drie richtlijnen, te weten de 
consolidatierichtlijn werken,13 richtlijn Leveringen14 en richtlijn Diensten.15 
geen van deze richtlijnen voorzag evenwel in een regeling ten aanzien van ge
mengde opdrachten bestaande uit werken in combinatie met leveringen en/of 
diensten.16 het hof vulde dit aan door te bepalen dat “wanneer sommige bestand
delen van een overeenkomst betrekking hebben op een overheidsopdracht voor de 
uitvoering van werken en sommige andere op een ander soort overheidsopdracht, 
op grond van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst moet worden bepaald wel
ke gemeenschapsrichtlijn inzake overheidsopdrachten in beginsel van toepassing 
is”.17 Deze ‘hoofdvoorwerptest’ heeft het hof later als volgt verduidelijkt:18 

“het hoofdvoorwerp dient te worden bepaald op basis van de essentiële ver
plichtingen die primeren en als zodanig kenmerkend zijn voor de betrokken op
dracht, en niet op basis van die welke slechts bijkomstig of aanvullend zijn en 
uit het voorwerp zelf van de overeenkomst voortvloeien. De respectieve waarde 
van de verschillende betrokken prestaties is slechts één van de criteria die voor 
deze vaststelling in aanmerking moeten worden genomen.”

het ligt voor de hand dat deze hoofdvoorwerptest ook moet worden gebruikt ter 
nadere invulling van de huidige regeling in de aanbestedingsrichtlijn, namelijk 
om te bepalen of de opdracht het uitvoeren van werken als hoofdvoorwerp heeft 
dan wel dat de opdracht daarop slechts zijdelings betrekking heeft c.q. dat de wer
ken slechts bijkomstig zijn. Dit lijkt ook de opvatting van de commissie te zijn, 

13 richtlijn 93/37/eeg.
14 richtlijn 93/36/eeg.
15 richtlijn 92/50/eeg.
16 De richtlijn Diensten bevatte wel de volgende overweging: “dat, voor zover de wer

ken bijkomstig zijn en niet het eigenlijke voorwerp van de opdracht uitmaken, zij 
niet de indeling van de overeenkomst als overheidsopdracht voor de uitvoering van 
werken kunnen rechtvaardigen”.

17 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 37, onder verwijzing 
naar hvJ eg 19 april 1994, zaak c331/92 (Gestión Hotelera Internacional SA); 
dit is later bevestigd in hvJ eu 26 mei 2011, zaak c306/08 (Commissie/Spanje), 
r.o. 90. De commissie heeft dit standpunt later ook overgenomen in onder meer de 
handleiding werken uit 1997. eerder pleitte de commissie nog ervoor om de waarde 
de doorslag te laten geven; zie europese commissie, Overheidsopdrachten en com
munautairefinanciering, 1991, p. 49. Daar stelt de commissie dat bij een gemengde 
opdracht van leveringen en werken het deel met de hoogste waarde de kwalificatie 
van de opdracht als geheel bepaalt.

18 hvJ eg 21 februari 2008, zaak c412/04 (Commissie/Italië), r.o. 49.
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die – in het licht van de rechtspraak van het hof – de hoofdvoorwerptest heeft 
opgenomen in haar voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn.19

Gemengde onderdelen scheidbaar?
gedacht kan worden dat de hoofdvoorwerptest moet worden voorafgegaan door 
de vraag of de verschillende onderdelen (werken enerzijds en diensten/leverin
gen anderzijds) van elkaar kunnen worden gescheiden. is scheiding mogelijk, dan 
zouden volgens deze benadering de afzonderlijke onderdelen ieder op hun eigen 
merites moeten worden beoordeeld. als deze afzonderlijke beoordeling ertoe leidt 
dat – vanwege de geraamde waarde en/of het duidelijk grensoverschrijdend be
lang – voor het betreffende onderdeel als zodanig een verplichting tot het bieden 
van gelijke kansen bestaat (conform de aanbestedingsrichtlijn respectievelijk het 
Vweu), dan moet de aanbestedende dienst voor dat onderdeel aan die verplich
ting voldoen.

aanleiding voor deze benadering is het arrest Data Processing uit 1989.20 Dat 
arrest ging over een inbreukprocedure tegen italië met betrekking tot de aanschaf 
van systemen voor automatische gegevensverwerking. Deze aanschaf bestond uit 
de levering van de benodigde hardware en uit het verrichten van diensten met 
betrekking tot de software (ontwerp, onderhoud, uitvoering en soms het beheer). 
Volgens de advocaatgeneraal waren de commissie en italië het erover eens dat 
“de hardware en de software, na het noodzakelijke ontwerp van het systeem, on
ontbeerlijke en onlosmakelijke elementen zijn voor de inrichting van een systeem 
voor automatische gegevensverwerking”.21 italië voerde aan dat vanwege die 
onderlinge verwevenheid het noodzakelijk was de opdracht voor het geheel aan 
één onderneming te gunnen. Van die opdracht vormde de leveringen slechts een 
ondergeschikt element, zodat de richtlijn Leveringen volgens italië niet van toe
passing was. Destijds bestond de richtlijn Diensten nog niet, als gevolg waarvan 
niettoepasselijkheid van de richtlijn Leveringen betekende dat de opdracht bui
ten de aanbestedingswetgeving zou vallen. het hof accepteerde dit niet en stelde 
het volgende:22

“De aanschaf van de apparatuur die nodig is voor de installatie van een sys
teem voor automatische gegevensverwerking, kan worden gescheiden van de 
werkzaamheden rond het ontwerp en het beheer van het systeem. De italiaanse 
regering had zich kunnen wenden tot vennootschappen die gespecialiseerd zijn 
in de ontwikkeling van programmatuur voor de betrokken systemen, en met in

19 Zie art. 3 lid 1 Commissievoorstel Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn en de toelichting 
daarop.

20 hvJ eg 5 december 1989, zaak c3/88 (Data Processing).
21 conclusie van de ag van 4 oktober 1989, zaak c3/88 (Data Processing), para. 41.
22 hvJ eg 5 december 1989, zaak c3/88 (Data Processing), r.o. 19. De oorspronkelijke 

nederlandse vertaling bevat een verschrijving; ten onrechte is daarin opgenomen “kan 
niet worden gescheiden” in plaats van “kan worden gescheiden”. Dit wordt bevestigd 
door de oorspronkelijke taalversie en door de andere vertalingen van het arrest.
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achtneming van de richtlijn de benodigde apparatuur kunnen aanschaffen over
eenkomstig de door die vennootschappen gegeven technische specificaties.”

met andere woorden, scheiding van de onderdelen leveringen en diensten was 
mogelijk en de levering – waarvan de geraamde waarde de drempelwaarde over
schreed – had daarom afzonderlijk en conform de richtlijn Leveringen moeten 
worden aanbesteed.

eenzelfde benadering koost het hof in het arrest Club Hotel Loutraki uit 2010.23 
Daarin stelde het hof als voorwaarde voor de hoofdvoorwerptest dat de verschil
lende onderdelen “onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus een ondeelbaar 
geheel vormen”. het hof lijkt daarbij niettemin voor een minder strikte bena
dering te kiezen ten aanzien van de vraag wat een dergelijke ondeelbaar geheel 
vormt dan in Data Processing. De gemengde overeenkomst in kwestie bestond 
namelijk uit een aandelenverkoop, een verplichting om een casino te beheren 
(diensten) en een verplichting om het casino en de naast gelegen hotels en ter
reinen te moderniseren (werken). in lijn met Data Processing had het hof kunnen 
overwegen dat alle drie deze onderdelen op zichzelf kunnen worden gescheiden 
en daarom geen sprake is van een ondeelbaar geheel. Dat deed het hof echter niet. 
het stelde vast dat de gemengde overeenkomst paste in het kader van een natio
naal besluit tot gedeeltelijke privatisering van een overheidscasino, voorwerp was 
van één oproep tot inschrijving en kenmerken vertoonde van één overeenkomst 
die betrekking had op alle onderdelen. Dit wees volgens het hof op de “noodzaak 
om die gemengde overeenkomst te sluiten met een enkele partner die tegelijkertijd 
de nodige financiële draagkracht voor de aankoop van de betrokken aandelen en 
beroepservaring op het gebied van de exploitatie van een casino bezit.” om die re
den was sprake van een ondeelbaar geheel. het hof bevestigde deze benadering in 
het arrest Mehiläinen Oy, waarin het de beoordeling of de onderdelen scheidbaar 
zijn bovendien als volgt verduidelijkte:24

“De uitgedrukte of vermoede bedoeling van de contractpartijen om de verschil
lende onderdelen van een gemengde overeenkomst als onscheidbaar te beschou
wen is niet voldoende, maar deze bedoeling moet blijken uit objectieve gege
vens die deze bedoeling kunnen rechtvaardigen en een grondslag kunnen zijn 
voor de noodzaak om een enkele overeenkomst te sluiten.”

De aldus vereiste objectieve onderbouwing van de onscheidbaarheid is ook over
genomen in het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn.25

23 hvJ eu 6 mei 2010, gevoegde zaken c145/08 en c149/08 (Club Hotel Loutraki), 
r.o. 48. Zie voor de feiten die ten grondslag liggen aan dit arrest ook Ter Mors & 
haverkort 2010.

24 hvJ eu 22 december 2010, zaak c215/09 (Mehiläinen Oy), r.o. 39 en 45.
25 Sinds het Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de raad betref

fende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde versie/compromistekst 
van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 
12878/12, 24 juli 2012, overweging 4 quater.
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De vraag is evenwel of de scheidbaarheid relevant is bij overeenkomsten die be
staan uit een combinatie van een overheidsopdracht voor werken enerzijds en een 
overheidsopdracht voor leveringen of diensten anderzijds. De arresten Club Hotel 
Loutraki en Mehiläinen Oy gingen namelijk over andere typen gemengde overeen
komsten, waarbij een onderdeel van de overeenkomst in het geheel buiten de aan
bestedingswetgeving viel. het arrest Data Processing betrof eveneens een meng
vorm waarbij een van de onderdelen (te weten de opdracht voor diensten) buiten 
de toen geldende aanbestedingswetgeving viel. Voor de hier besproken gemengde 
overeenkomsten bestaat daarentegen, zoals gezegd, een specifieke regeling in de 
aanbestedingsrichtlijn. De betreffende bepalingen in de aanbestedingsrichtlijnen 
noemen de (on)scheidbaarheid van de onderdelen niet als relevant element en be
vatten enkel een verwijzing naar het bijkomstige c.q. zijdelingse karakter van de 
werken ten opzichte van de diensten respectievelijk de leveringen. op grond hier
van moet worden geconcludeerd dat het specifieke regime uit de aanbestedings
wetgeving prevaleert en daarom bij gemengde overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en/of diensten enkel de hoofdvoorwerptest relevant is.26 Verdere on
dersteuning hiervoor kan worden gevonden in het Felix Swobodaarrest, waarin 
het hof een scheiding van een gemengde opdracht voor a en Bdiensten niet 
nodig achtte, omdat artikel 10 van de toepasselijke aanbestedingsrichtlijn expliciet 
stelde dat bij dergelijke overeenkomsten het onderdeel met de grootste waarde 
bepaalde welke ‘kleur’ de gehele overeenkomst geacht moet worden te hebben.27 
Bovendien sluit ook de benadering in het commissievoorstel voor de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn hierop aan, aangezien de scheidbaarheid bij dergelijke ge
mengde opdrachten geen rol speelt en bij andere gemengde overeenkomsten wel 
(zie hierna).

het voorgaande zou evenwel anders zijn als de vermenging van de verschillende 
onderdelen kunstmatig zou zijn met het oog op omzeiling van de aanbestedings
wetgeving. Dat zou het geval kunnen zijn als aan een opdracht voor werken een 
ondergeschikte opdracht voor diensten wordt toegevoegd, waarbij het onderdeel 
diensten op zichzelf de daarvoor geldende drempelwaarde weliswaar overschrijdt, 
maar het geheel (werken en diensten) de daarvoor geldende drempelwaarde (te 
weten die voor werken) niet. De functionele benadering vereist in dat geval dat 
het kunstmatig toegevoegde onderdeel wordt gescheiden. Zo stelde het Hof in 

26 ag Sharpston lijkt daarentegen van mening te zijn dat de scheidbaarheid altijd re
levant is; zie haar conclusie van 29 oktober 2009 bij gevoegde zaken c145/08 en 
c149/08 (Club Hotel Loutraki), waarin zij in para. 54 stelt: “wanneer een openbare 
aanbestedingsprocedure uiteenlopende componenten omvat die ieder voor zich aan 
verschillende regelingen onderworpen zouden zijn, is de eerste stap om te onderzoe
ken of een dergelijke afzonderlijke behandeling toch mogelijk zou zijn geweest. Zo ja, 
dan moet voor elke component die op zichzelf genomen onder de werkingssfeer van 
een bepaalde richtlijn voor overheidsopdrachten valt, een aanbesteding in overeen
stemming met de bepalingen van die richtlijn plaatsvinden. Zo nee, dan moet worden 
beslist welke regels op het geheel moeten worden toegepast.”

27 hvJ eg 14 november 2002, zaak c411/00 (Felix Swoboda), r.o. 56.
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Felix Swoboda het volgende, nadat het had vastgesteld dat het uitgangpunt is, dat 
het onderdeel met de hoogste waarde de ‘kleur’ van de gehele gemengde overeen
komst bepaalt:28

“Dit zou slechts anders zijn wanneer de aanbestedende dienst diensten van 
verschillende aard kunstmatig onder een en dezelfde opdracht zou laten val
len, zonder dat er tussen deze diensten enig verband zou bestaan wegens een 
gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijke werking, alleen maar om 
het aandeel van de in bijlage i B bij richtlijn 92/50 genoemde diensten in de 
opdracht te vergroten en zo via artikel 10, tweede zin, van diezelfde richtlijn aan 
de toepassing van alle bepalingen daarvan te ontkomen.”

ten aanzien van opdrachtverstrekking voor werken lijkt dit risico op omzeiling 
evenwel niet te bestaan. Vermenging van een opdracht voor werken met een op
dracht voor leveringen en/of diensten kan immers niet leiden tot een hogere toe
passelijke drempelwaarde, maar zal door de toegenomen omvang van de gehele 
opdracht juist eerder leiden tot het bereiken van die drempel.

uit het bovenstaande volgt dat als één gronduitgifteovereenkomst deels een over
heidsopdracht voor werken vormt en deels een overheidsopdracht voor diensten 
of leveringen, het hoofdvoorwerp van de overeenkomst bepaalt als welk type 
opdrachtverstrekking de gehele overeenkomst moet worden beschouwd. De ge
raamde waarde van de opdracht als geheel moet dan worden vergeleken met de 
drempelwaarde die geldt voor het hoofdvoorwerp. aangezien de drempelwaarde 
voor overheidsopdrachten voor werken hoger is dan die voor leveringen en dien
sten (momenteel € 5 miljoen respectievelijk € 200.000, beide excl. btw), kan dit 
ertoe leiden dat de aanbestedingsrichtlijn verplicht tot het bieden van gelijke kan
sen voor werken, terwijl de geraamde waarde van de gehele overeenkomst minder 
is dan € 5 miljoen, maar de diensten en/of leveringen waarmee die werken zijn 
gemengd in één gronduitgifteovereenkomst het hoofdvoorwerp vormen; de re
levante drempelwaarde is in dat geval namelijk niet € 5 miljoen maar € 200.000. 
als de toepasselijke drempelwaarde niet wordt overschreden, moet van het geheel 
worden bepaald of het duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.

in het bovenstaande voorbeeld is het evenwel niet waarschijnlijk dat de schoon
maakdiensten en niet de bouw van het gemeentehuis het hoofdvoorwerp vormen, 
zodat het geheel moet worden beschouwd als overheidsopdracht voor werken.

28 hvJ eg 14 november 2002, zaak c411/00 (Felix Swoboda), r.o. 57. Vergelijk ook 
art. 9 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn voor nutssectoren (richtlijn 2004/17/eg), 
waarin het volgende is opgenomen: “De keuze tussen één opdracht voor meerdere 
activiteiten en verschillende afzonderlijke opdrachten mag echter niet ingegeven wor
den door de wens om de opdracht van het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te 
sluiten (…).”
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Concessieovereenkomsten
een mengvorm van werken met diensten en/of leveringen kan zich eveneens 
voordoen bij concessieovereenkomsten, al is een concessieovereenkomst voor le
veringen moeilijk voorstelbaar en kent ook de aanbestedingsrichtlijn die vorm 
niet.29 Bij een gemengde concessieovereenkomst voor werken en diensten dient 
bovenstaande hoofdvoorwerptest eveneens te worden toegepast, zo kan worden 
afgeleid uit het Acosetarrest.30 Dit was ook de opvatting van de commissie in haar 
interpretatieve mededeling over concessieovereenkomsten uit 2000.31 

in de aanbestedingsrichtlijn is niettemin geen bepaling opgenomen die regelt 
hoe omgegaan moet worden met concessieovereenkomsten die niet alleen be
trekking hebben op werken, maar ook op diensten. opmerkelijker is dat ook het 
commissievoorstel voor de concessierichtlijn op dit punt geen regeling bevat, 
terwijl daarin een afzonderlijk artikel is gewijd aan gemengde concessies.32 Deze 
lacune is alsnog opgevuld in het geconsolideerde compromisvoorstel, waarin is 
bepaald dat bij die mengvormen het hoofdvoorwerp bepalend is.33 Daaraan is toe
gevoegd dat als het verrichten van de diensten onmogelijk is zonder de vooraf
gaande uitvoering van de werken, het hoofdvoorwerp van de overeenkomst wordt 
gevormd door de werken. 

anders dan bij overheidsopdrachten het geval is, vormt de huidige aanbestedings
wetgeving dus geen reden om aan te nemen dat de scheidbaarheid van de verschil
lende onderdelen hier niet relevant zou zijn. Daarentegen vertoont deze situatie 
juist overeenkomsten met die uit Data Processing. immers, concessieovereen
komsten voor werken vallen momenteel onder de aanbestedingswetgeving, terwijl 
concessieovereenkomsten voor diensten dat niet doen; bij Data Processing gold 
hetzelfde voor overheidsopdrachten voor leveringen respectievelijk diensten. Dit 
vormt een aanwijzing dat de scheidbaarheid relevant is, teneinde te voorkomen dat 
onderdelen onnodig kunnen ‘ontsnappen’ aan de toepassing van de aanbestedings
wetgeving in het geheel (dat wil zeggen: als het onderdeel dat een concessieover

29 Zie hierover verder Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 97.
30 hvJ eg 15 oktober 2009 (Acoset), r.o. 45. het hof past daarbij naar analogie hvJ eg 

19 april 1994, zaak c331/92 (Gestión Hotelera Internacional SA) toe, alsook art. 9 
lid 1 richtlijn 2004/17/eg. Die laatste bepaling bevat een regeling voor overeenkom
sten die onder deze aanbestedingsrichtlijn voor nutssectoren vallen en die betrekking 
hebben op meerdere nutsactiviteiten (zoals activiteiten met betrekking tot water en 
post). een dergelijke gemengde nutsopdracht “volgt de voorschriften die van toepas
sing zijn op de activiteit waarvoor de opdracht in de eerste plaats is bestemd.” De 
toepasselijkheid van de hoofdvoorwerptest bij gemengde concessies is recentelijk 
ook bevestigd in hr 18 januari 2013, LJN BY0543 (P1/Maastricht).

31 europese commissie, Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessie
overeenkomsten in het communautaire recht, april 2000, PbEG 2000, c 121/2, p. 5.

32 art. 18 commissievoorstel concessierichtlijn.
33 art. 18 lid 4 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council 

on the award of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal 
(tweede compromisvoorstel concessierichtlijn), 14966/12, 16 oktober 2012.
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eenkomst voor werken vormt niet het hoofdvoorwerp uitmaakt en het geheel der
halve als concessieovereenkomst voor diensten moet worden beschouwd, terwijl 
beide onderdelen ook gescheiden hadden kunnen worden opgedragen). Zodra de 
concessierichtlijn in werking treedt, geldt dit argument overigens niet meer, om
dat dan ook concessieovereenkomsten voor diensten onder secundaire wetgeving 
vallen. Zolang een expliciete regeling in de Concessierichtlijn evenwel ontbreekt, 
lijkt het erop dat de scheidbaarheid relevant blijft.

anderzijds ging het hof in Acoset niet expliciet in op de eventuele scheiding van 
de werken en diensten in kwestie, maar paste het enkel de hoofdvoorwerptest toe. 
het gaat evenwel te ver om op basis daarvan te concluderen dat de scheidbaarheid 
niet relevant zou zijn. Volgens het hof betrof het namelijk werkzaamheden “die 
horen bij” de te verlenen diensten.34 Dit wijst erop dat de werken en diensten een 
ondeelbaar geheel vormden.

Ook de Commissie acht de scheidbaarheid relevant. Zij stelt daarover het vol
gende in bovengenoemde interpretatieve mededeling:35

“overigens komen in de praktijk ook verrichtingen voor die zowel betrekking 
hebben op de uitvoering van werken als op het verrichten van diensten. Zo kun
nen naast concessieovereenkomsten voor openbare werken ook concessieover
eenkomsten voor dienstverlening worden gesloten voor aanvullende activiteiten 
die onafhankelijk zijn van de exploitatie van de concessie voor het werk. res
tauratiediensten (catering) bij een autoweg kunnen bijvoorbeeld worden gere
geld in een concessieovereenkomst voor dienstverlening die los staat van de 
concessieovereenkomst voor de aanleg of het beheer van die autoweg. indien 
de objecten van deze contracten scheidbaar zijn, moeten volgens de commissie 
op de afzonderlijke contracten de regels voor het desbetreffende type contract 
worden toegepast.”

gelet op het voorgaande, moet worden aangenomen dat als één gronduitgifte
overeenkomst deels een concessieovereenkomsten voor werken en deels een con
cessieovereenkomst voor diensten vormt, beide onderdelen afzonderlijk moeten 
worden beoordeeld als zij van elkaar scheidbaar zijn. Dat is het geval als zij geen 
ondeelbaar geheel vormen. De enkele mogelijkheid om voor de onderdelen ge
scheiden opdracht te verlenen, zoals het hof dat in Data Processing bedoelde, lijkt 
in het licht van de recentere arresten Club Hotel Loutraki en Mehiläinen Oy onvol
doende grond voor scheiding. ook in dat geval kan scheiding achterwege blijven 
als op grond van de feiten en omstandigheden van het geval objectief gezien de 
noodzaak blijkt om de gronduitgifteovereenkomst als geheel met één wederpartij 
te sluiten.

34 hvJ eg 15 oktober 2009 (Acoset), r.o. 45.
35 europese commissie, Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessie

overeenkomsten in het communautaire recht, april 2000, PbEG 2000, c 121/2, p. 5.
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moeten de onderdelen worden gescheiden, dan dient ieder onderdeel op zijn eigen 
merites te worden beoordeeld. Per onderdeel moet dan bekeken worden of dat 
onderdeel als zodanig een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont (zowel 
bij het onderdeel werken als diensten) dan wel of de geraamde waarde daarvan de 
drempelwaarde overschrijdt (alleen bij het onderdeel werken).36 

is een scheiding niet nodig, dan moet met behulp van de hoofdvoorwerptest 
worden bepaald welk regime van toepassing is op het ondeelbare geheel. Zo zal 
van scheiding geen sprake zijn bij de diensten die de concessiehouder uitvoert ter 
exploitatie van het uitgevoerde werk; deze exploitatiediensten stellen de conces
siehouder immers in staat de gemaakte kosten voor de uitvoering van het werk 
terug te verdienen. Bij een dergelijk ondeelbaar geheel moet dat geheel dan – af
hankelijk van het hoofdvoorwerp – worden geacht óf een concessieovereenkomst 
voor werken óf een concessieovereenkomst voor diensten te vormen. als er enkel 
diensten worden verricht om het uitgevoerde werk rendabel te maken, is aanneme
lijk dat de uitvoering van het werk het hoofdvoorwerp vormt.37 in dat geval moet 
de geraamde waarde van het geheel (dus inclusief de diensten) worden vergele
ken met de drempelwaarde zoals die geldt voor concessieovereenkomsten voor 
werken. Dit is in lijn met de hierboven besproken fictie bij overheidsopdrachten 
en past ook binnen de benadering van het hof dat bij de bepaling van de waarde 
van een opdracht rekening moet worden gehouden met de totale waarde daarvan 
vanuit het oogpunt van een potentiële inschrijver.38 mocht de geraamde waarde de 
drempelwaarde niet overschrijden, dan moet van het geheel worden beoordeeld of 
het duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.

als dus een gronduitgifteovereenkomst bestaat uit twee onscheidbare onderdelen 
waarvan er een als zodanig een concessieovereenkomst voor werken vormt en de 
ander een concessieovereenkomst voor diensten, dan dient eerst het hoofdvoor
werp te worden bepaald. indien blijkt dat de geraamde waarde van de  werken 
€ 4,9 miljoen is tegenover een waarde van € 200.000 van de diensten en het hoofd
voorwerp als gevolg daarvan de uitvoering van werken is, moet de gehele overeen
komst worden beschouwd als een concessieovereenkomst voor werken waarvan 
de geraamde waarde de toepasselijke drempelwaarde van € 5 miljoen overschrijdt.

Voor zover de concessierichtlijn op dit punt ongewijzigd zal worden aangenomen, 
geldt evenwel dat vanaf de implementatie daarvan de scheidbaarheid niet langer 
relevant is en – conform de regeling uit de concessierichtlijn – enkel het hoofd
voorwerp doorslaggevend is.

36 Zie ook HvJ EU 22 december 2010, zaak C-215/09 (Mehiläinen Oy), r.o. 47.
37 nijhoff 2000, p. 20.
38 hvJ eg 18 januari 2007, zaak c220/05 (Auroux/Roanne), r.o. 57. Zie hierover ook 

paragraaf 3.3.2.
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7.5.2 Overheidsopdracht en concessieovereenkomst voor werken

De tweede soort gemengde gronduitgifte bestaat eruit dat een gronduitgifteover
eenkomst deels een overheidsopdracht en deels een concessieovereenkomst voor 
werken vormt. omdat voor beide onderdelen in de aanbestedingswetgeving ver
schillende procedures gelden voor het bieden van gelijke kansen, is relevant om 
te weten als wat voor type opdrachtverstrekking het geheel moet worden aange
merkt.

een voorbeeld hiervan is als een gemeente een overeenkomst met een marktpartij 
sluit voor de uitgifte in erfpacht van grond waarop de marktpartij voor eigen reke
ning en risico een tolweg moet aanleggen en gedurende vijftien jaar moet exploi
teren enerzijds en voor de aanleg van groenvoorzieningen op de gemeentegrond 
langs de tolweg anderzijds. het uitgangspunt daarbij is dat de aanleg en exploitatie 
van de tolweg als zodanig een concessieovereenkomst voor werken oplevert en de 
aanleg van de groenvoorzieningen een overheidsopdracht voor werken.

De aanbestedingsrichtlijn voorziet niet in een regeling voor een dergelijke meng
vorm. Deze lacune beoogt de commissie op te vullen in haar voorstellen voor 
de nieuwe aanbestedingsrichtlijn en de concessierichtlijn. in artikel 3 lid 2 van 
het commissievoorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is het volgende 
opgenomen:39

“in het geval van gemengde opdrachten die onderdelen van overheidsopdrach
ten en concessies bevatten, wordt het deel van de opdracht dat een onder deze 
richtlijn vallende overheidsopdracht vormt, gegund overeenkomstig de bepalin
gen van deze richtlijn.

wanneer de verschillende delen van de opdracht objectief gezien niet scheidbaar 
zijn, wordt de toepassing van deze richtlijn bepaald door het voornaamste voor
werp van die opdracht.”

in het Derde compromisvoorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is bo
venstaande bepaling tekstueel enigszins gewijzigd en inhoudelijk uitgebreid.40 
gehandhaafd is dat als beide onderdelen (overheidsopdracht respectievelijke con
cessie) objectief gezien onscheidbaar zijn, het hoofdvoorwerp de ‘kleur’ van het 
geheel bepaalt. Zijn beide onderdelen daarentegen wel scheidbaar, dan expliciteert 
het richtlijnvoorstel dat de aanbestedende dienst vrij is ieder onderdeel afzonder
lijk te gunnen (dat wil zeggen: als afzonderlijke overheidsopdracht respectievelijk 
concessie), conform het regime dat op dat onderdeel als zodanig van toepassing 
is. uit het voorstel volgt dat de aanbestedende dienst echter ook ervoor kan kiezen 
om de op zichzelf scheidbare onderdelen niettemin als één gemengde overeen

39 com(2011) 896 def.
40 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on public procu

rement  Presidency compromise text/consolidated version (Derde compromisvoorstel 
nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 14971/12, 19 oktober 2012, art. 3.
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komst te gunnen. in dat geval is de nieuwe aanbestedingsrichtlijn van toepassing 
op het geheel zodra het overheidsopdrachtdeel bovendrempelig is. met andere 
woorden, kiest de aanbestedende dienst alsnog voor gezamenlijke gunning, dan is 
het striktste regime dat op een van de delen van toepassing is, van toepassing op 
de gehele gemengde overeenkomst. Zou dat laatste overigens niet het geval zijn, 
dan kan een aanbestedende dienst toepasselijkheid van het striktste regime (te 
weten: de aanbestedingsrichtlijn) omzeilen door beide onderdelen als gemengd 
geheel te gunnen, terwijl daartoe geen objectieve noodzaak bestaat aangezien de 
onderdelen scheidbaar zijn. een dergelijke omzeiling van het aanbestedingsrecht 
is – ook in het licht van de antiomzeilingsbepalingen in de huidige aanbestedings
wetgeving en de functionele benadering van het hof – uiteraard niet toegestaan. 
Bovenstaande antiomzeilingsbepaling is sinds het Derde compromisvoorstel ge
handhaafd.41 

het commissievoorstel voor de concessierichtlijn bevatte het volgende spiegel
beeld van bovenstaande bepaling:

“in geval van concessies die aan deze richtlijn onderworpen zijn en opdrachten 
die aan [richtlijn 2004/18/eg of richtlijn 2004/17/eg] of richtlijn 2009/81/eg 
onderworpen zijn, wordt het deel van de opdracht dat een concessie vormt die 
onder deze richtlijn valt, gegund in overeenstemming met de bepalingen ervan. 

wanneer de verschillende onderdelen van die opdrachten objectief niet scheid
baar zijn, wordt de toepassing van deze richtlijn bepaald op basis van het hoofd
voorwerp van die opdracht.”

Sinds het Derde compromisvoorstel is deze bepaling echter gewijzigd.42 
Deels is dat om de bepaling in lijn te brengen met het voorstel voor de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn. Bepaald is namelijk dat als de onderdelen scheidbaar zijn, 
zij afzonderlijk kunnen worden gegund volgens het op het afzonderlijke onder
deel toepasselijke regime; kiest de aanbestedende dienst toch voor gezamenlijke 
gunning, dan is de (nieuwe) aanbestedingsrichtlijn van toepassing op de gehele 
gemengde overeenkomst, mits deze van toepassing is op het overheidsopdracht
deel. De gewijzigde bepaling zorgt echter ook voor een discrepantie met het voor
stel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, zodat beide bepalingen niet langer 
volledig elkaars spiegelbeeld zijn. als namelijk beide onderdelen onscheidbaar 
zijn, dan geldt op grond van het voorstel voor de concessierichtlijn bovenstaande 
regeling eveneens: de (nieuwe) aanbestedingsrichtlijn is van toepassing op het 
geheel, zodra deze toepasselijk is op het overheidsopdrachtdeel. Dat is op grond 

41 Zie meest recent: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
council on public procurement  Presidency compromise text (herzien Vierde 
compromisvoorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijn), 16725/1/12 reV 1, 30 novem
ber 2012.

42 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (Derde 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12, 31 oktober 2012, art. 18 lid 6.
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van het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn niet het geval indien het 
concessieovereenkomstdeel het hoofdvoorwerp vormt. 

Vooralsnog moet worden aangenomen dat de regeling uit de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn voorrang heeft, aangezien deze beter past bij de juris
prudentie van het hof. in bovenstaande bepalingen klinken namelijk duidelijk 
de arresten Data Processing en Club Hotel Loutraki door, zoals die in de vorige 
paragraaf werden besproken. aangenomen moet dan ook worden dat de richtlijn
voorstellen op dit punt beogen het huidige recht te codificeren. Voor zover de 
onderdelen een ondeelbaar geheel vormen, geeft het hoofdvoorwerp de doorslag.43 
alsdan moet de geraamde waarde van de gehele overeenkomst worden vergeleken 
met de toepasselijke drempelwaarde (momenteel zowel voor overheidsopdrachten 
als concessieovereenkomsten € 5 miljoen excl. btw). Zijn beide onderdelen daar
entegen scheidbaar, dan moeten zij afzonderlijk op hun eigen merites (inclusief 
geraamde waarde) worden beoordeeld. De aanbestedende dienst kan dan voor ie
der onderdeel een afzonderlijke overeenkomst sluiten met een marktpartij. Kiest 
de aanbestedende dienst niettemin ervoor om voor de onderdelen tezamen één 
gemengde overeenkomst te sluiten, dan is niet het hoofdvoorwerp doorslagge
vend, maar geldt het striktste regime dat op een van de onderdelen als zodanig van 
toepassing is. concreet brengt dat mee dat als het overheidsopdrachtdeel boven
drempelig is, de gehele gemengde overeenkomst moet worden beschouwd als een 
bovendrempelige overheidsopdracht.

Bovenstaand regime kan naar analogie worden toegepast op gemengde gronduit
gifteovereenkomsten waarbij geen van beide scheidbare onderdelen als zodanig 
bovendrempelig is, maar een van beide niettemin een duidelijk grensoverschrij
dend belang vertoont. worden beide onderdelen afzonderlijk gegund, dan geldt 
alleen een transparantieverplichting op grond van het Vweu voor het deel met 
het duidelijk grensoverschrijdende belang. Sluit de aanbestedende dienst toch één 
gemengde overeenkomst, dan moet hij voor het geheel de transparantieverplich
ting in acht nemen. Bij onderscheidbare delen bepaalt het hoofdvoorwerp of de 
transparantieverplichting al dan niet voor het geheel geldt.

43 in de considerans van het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is het vol
gende voorbeeld opgenomen: “Die onderbouwde noodzaak van het sluiten van een 
contract kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij oprichten van een enkel gebouw, waar
van een deel rechtstreeks wordt gebruikt door de aanbestedende dienst en een ander 
deel wordt geëxploiteerd als concessie, bijvoorbeeld voor publieke parkeergelegen
heid.”; opgenomen sinds het Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement 
en de raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde 
versie/compromistekst van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 12878/12, 24 juli 2012, overweging 4 quater.
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7.5.3  Overheidsopdracht/concessieovereenkomst voor werken en zuivere 
gronduitgifte

het derde en laatste type gemengde gronduitgifteovereenkomsten dat hier wordt 
besproken, bestaat uit een combinatie van een overheidsopdracht of een conces
sieovereenkomst voor werken enerzijds en zuivere gronduitgifte anderzijds (dat 
wil zeggen: activiteiten die geen opdrachtverstrekking vormen). Dit betekent dat 
behalve dat de overheid grond uitgeeft om daarop een overheidsopdracht of con
cessieovereenkomst te laten uitvoeren, zij tegelijkertijd ook grond uitgeeft voor 
andere doeleinden. ter illustratie twee voorbeelden.

het eerste voorbeeld is een gemeente die grond verkoopt aan een ontwikkelaar 
die daarop voor eigen rekening en risico een woon/winkelcomplex realiseert met 
daaronder een parkeergarage. De ontwikkelaar is verplicht de parkeergarage gedu
rende ten minste vijftien jaar te verhuren aan de gemeente, die deze zal exploiteren 
als openbare garage. over het woon/winkelcomplex krijgt de gemeente niet de 
beschikking en ook is de realisatie daarvan anderszins niet in haar rechtstreeks 
economisch belang. Bovendien stelt de gemeente in de overeenkomst geen eisen 
aan dat complex en bevat het publiekrechtelijke kader alleen maar algemene rand
voorwaarden. onder die omstandigheden moet de realisatie van de parkeergarage 
worden aangemerkt als overheidsopdracht voor werken, maar betreft de gronduit
gifteovereenkomst voor het overige (dat wil zeggen: het woon/winkelcomplex) 
een zuivere gronduitgifte.

het tweede voorbeeld betreft een gemeente die grond verkoopt aan een ontwik
kelaar ten behoeve van woningbouw. net als bij het vorige voorbeeld stelt de ge
meente geen eisen en is de woningbouw niet in haar rechtstreeks economisch be
lang. naast de verplichting om binnen het publiekrechtelijke kader woningbouw 
te realiseren, is de ontwikkelaar ook gehouden het openbaar gebied aan te leggen 
(zoals de wegen tussen de woningen en het openbare groen). De grond met daarop 
het aangelegde openbare gebied moet de ontwikkelaar verkopen aan de gemeente. 
De aanleg van het openbaar gebied vormt in dat geval een overheidsopdracht voor 
werken, terwijl de gronduitgifteovereenkomst verder bestaat uit zuivere gronduit
gifte.

De huidige aanbestedingswetgeving biedt voor dit type gemengde overeenkom
sten geen oplossing. De commissie wil in deze wetstechnische lacune voorzien, 
door het volgende te introduceren in artikel 3 lid 2 van het voorstel voor de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn:

“in het geval van opdrachten die betrekking hebben op aanbestedingen die onder 
deze richtlijn vallen, en op aanbestedingen of andere elementen waarop deze 
richtlijn, de richtlijn [tot vervanging van 2004/17/eg] en richtlijn 2009/81/
eg niet van toepassing zijn, wordt het deel van de opdracht dat uit onder deze 
richtlijn vallende aanbesteding bestaat, gegund overeenkomstig de bepalingen 
van deze richtlijn. (…)
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wanneer de verschillende delen van de opdracht objectief gezien niet scheidbaar 
zijn, wordt de toepassing van deze richtlijn bepaald door het voornaamste voor
werp van die opdracht.”

in het voorstel voor de concessierichtlijn is wederom het spiegelbeeld te vinden 
(artikel 18 lid 4):

“wanneer concessies die onder deze richtlijn vallen alsook aanbesteding of an
dere elementen die niet onder deze richtlijn of onder de richtlijnen [die richtlijn 
2004/17/eg en richtlijn 2004/18/eg vervangen] of richtlijn 2009/81/eg val
len het voorwerp van opdrachten uitmaken, wordt het deel van de opdracht dat 
een concessie vormt die onder deze richtlijn valt in overeenstemming met deze 
richtlijn gegund. wanneer echter de verschillende onderdelen van de opdracht 
objectief niet scheidbaar zijn, wordt de toepassing van deze richtlijn bepaald op 
basis van het hoofdvoorwerp van die opdracht.”

Sinds het Derde compromisvoorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn valt 
dit type gemengde overeenkomsten onder dezelfde bepaling als de hierboven 
besproken gemengde overeenkomsten bestaande uit een overheidsopdracht en 
een concessieovereenkomst.44 De gekozen systematiek is daarmee gelijk aan die 
bij de gemengde overeenkomsten bestaande uit een overheidsopdracht en een 
concessieovereenkomstdeel, zoals die in de vorige paragraaf aan bod kwamen. 
Kort gezegd: als de onderdelen onscheidbaar zijn, bepaalt het hoofdvoorwerp de 
‘kleur’ van het geheel. als de onderdelen daarentegen scheidbaar zijn, kan voor 
ieder onderdeel een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten conform het 
daarvoor geldende regime. wil de aanbestedende dienst niettemin één, gemeng
de overeenkomst sluiten, dan geldt voor die gehele overeenkomst de (nieuwe) 
aanbestedingsrichtlijn, mits die op een van de onderdelen als zodanig van toe
passing is. het Derde compromisvoorstel voor de concessierichtlijn bevat een 
gelijkluidende bepaling.45 

44 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on public procu
rement  Presidency compromise text/consolidated version (Derde compromisvoorstel 
Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn), 14971/12, 19 oktober 2012, art. 3. Zie meest recent: 
Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on public pro
curement  Presidency compromise text (herzien Vierde compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 16725/1/12 reV 1, 30 november 2012.

45 Proposal for a Directive of the european Parliament and of the council on the award 
of concession contracts  consolidated Presidency compromise proposal (Derde 
compromisvoorstel concessierichtlijn), 15709/12, 31 oktober 2012, art. 18 lid 5.
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Deze systematiek geldt ook op basis van het huidige recht.46 in Club Hotel Loutraki 
deed zich een vergelijkbare situatie voor.47 De gemengde overeenkomst in kwestie 
bestond niet alleen uit onderdelen die onder de aanbestedingswetgeving vielen (te 
weten het beheer van het casino en de modernisering daarvan alsook van de omlig
gende hotels en terreinen), maar ook uit een aandelenverkoop, hetgeen – net zoals 
zuivere gronduitgifte – niet onder die wetgeving valt.48 in dat kader stelde het hof 
dat als de verschillende onderdelen een “ondeelbaar geheel vormen, de betrokken 
transactie voor de juridische kwalificatie ervan in haar geheel als een eenheid moet 
worden onderzocht en moet worden beoordeeld op basis van de regels die van toe
passing zijn op het onderdeel dat het hoofdvoorwerp of het overwegende element 
van de overeenkomst vormt”. met andere woorden, als de onderdelen niet scheid
baar zijn, geldt de hoofdvoorwerptest. het hof voegde daar vervolgens aan toe:

“Deze conclusie geldt ongeacht of het onderdeel dat het hoofdvoorwerp van 
een gemengde overeenkomst vormt, binnen de werkingssfeer van de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten valt.”

met betrekking tot de gemengde overeenkomst in kwestie oordeelde het hof dat 
de aandelenverkoop het hoofdvoorwerp van de ondeelbare overeenkomst vormde. 
Dit leidde tot de conclusie dat de overeenkomst “in haar geheel niet binnen de 
werkingssfeer van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten valt”.49 Deze conclu
sie bevestigt dat het hoofdvoorwerp bij een ondeelbare overeenkomst bepaalt hoe 
de gehele overeenkomst moet worden beschouwd. als dat hoofdvoorwerp niet on
der de aanbestedingswetgeving valt (zoals bij zuivere gronduitgifte het geval is), 
valt de gehele overeenkomst daar dus niet onder, ook al bevat die overeenkomst 
ook onderdelen die op zichzelf wel onderworpen zouden zijn aan die wetgeving.50

evenals bij de mengvorm van een overheidsopdracht en een concessieovereen
komst voor werken, kan het bovenstaande hier naar analogie worden toegepast 
in de situatie waarin het scheidbare onderdeel dat een overheidsopdracht of 

46 Bovenstaande bepaling uit het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn heeft 
de commissie expliciet gebaseerd op Data Processing; zie europese commissie, 
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public 
procurement-Cluster10:Scope, 9315/12, 27 april 2012, p. 12.

47 hvJ eu 6 mei 2010, gevoegde zaken c145/08 en c149/08 (Club Hotel Loutraki), 
r.o. 48. Bevestigd in hvJ eu 22 december 2010, zaak c215/09 (Mehiläinen Oy).

48 Zoals expliciet bevestigd door het Hof in r.o. 59.
49 hvJ eu 6 mei 2010, gevoegde zaken c145/08 en c149/08 (Club Hotel Loutraki), 

r.o. 62.
50 arrowsmith pleitte hier al eerder voor: “one view is that such supply arrangements 

are not regulated when they are merely incidental to a wider transaction, and the sup
ply arrangement cannot reasonably be severed from the other elements. this is, its 
is submitted, the correct view.” Zie Arrowsmith 2005, p. 411. Ook de Procurement 
Lawyers’ association legt de nadruk op de hoofdvoorwerptest bij dergelijke gemeng
de overeenkomst, al noemen zij de eventuele scheidbaarheid van de onderdelen niet; 
zie the Procurement Lawyers’ association 2009.
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 concessieovereenkomst voor werken vormt weliswaar niet bovendrempelig is, 
maar niettemin een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. als voor dat 
onderdeel een transparantieverplichting geldt op grond van het Vweu en de over
heid toch besluit één gemengde overeenkomst te sluiten voor beide onderdelen, 
dient zij voor de gehele gemengde overeenkomst de transparantieverplichting in 
acht te nemen. Zou de overheid dat namelijk niet doen, dan leidt de ‘vrijwillige 
vermenging’ tot omzeiling van het Vweu en verliezen met name artikelen 49 en 
56 Vweu hun nuttig effect, hetgeen ontoelaatbaar moet worden geacht gelet op de 
functionele benadering van het hof.

Toepassing op eerste voorbeeld – woon/winkelcomplex met openbare parkeergarage
toegepast op het eerste voorbeeld dat hierboven werd gegeven, betekent het voor
gaande dat de eerste vraag die moet worden gesteld is of de bouw van het woon/
winkelcomplex en de onderliggende parkeergarage van elkaar kunnen worden ge
scheiden dan wel dat zij een ondeelbaar geheel vormen. Vanwege de technische 
samenhang tussen beide onderdelen en het feit dat de ontwikkelaar eigenaar wordt 
van het geheel, ligt het voor de hand dat beide in één bouwstroom door dezelfde 
aannemer en in opdracht van de ontwikkelaar worden gerealiseerd. Bovendien zou 
het scheiden van de bouw van beide onderdelen vermoedelijk leiden tot allerlei 
bezwaren met betrekking tot de aansprakelijkheid: als de onderliggende parkeer
garage later gebreken blijkt te vertonen, is de kans groot dat die van invloed zullen 
zijn op het woon/winkelcomplex. aangenomen mag dus worden dat beide onder
delen een ondeelbaar geheel vormen. 

In dat geval is het hoofdvoorwerp doorslaggevend voor de kwalificatie van de 
gehele gronduitgifteovereenkomst. als dat hoofdvoorwerp de realisatie van het 
woon/winkelcomplex is, hetgeen niet onder de aanbestedingswetgeving valt, 
moet de gehele overeenkomst worden beschouwd als zuivere gronduitgifte. Van 
een expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen op grond van het aan
bestedingsrecht kan dan geen sprake zijn; het waarborgen van die gelijke kansen 
zal dan langs een andere weg moeten gebeuren (zie Deel B). als daarentegen het 
hoofdvoorwerp de aanleg van de parkeergarage is, moet de gehele overeenkomst 
worden beschouwd als een overheidsopdracht voor werken. Zodra de geraamde 
waarde van het geheel de toepasselijke drempelwaarde van thans € 5 miljoen 
(excl. btw) overschrijdt of de gehele overeenkomst een duidelijk grensoverschrij
dend belang vertoont, is de gemeente dan verplicht voor het sluiten van de over
eenkomst gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen.51

51 Dit lijkt overeen te komen met de situatie die wordt bedoeld in interdepartementale 
commissie europees recht (icer), ICER Rapport Auroux, 2008, p. 10. Daarin wordt 
het volgende gesteld ten aanzien van een PPSovereenkomst ten behoeve van een 
gebiedsontwikkeling met publieke en private functies waarvoor een grondexploita
tiemaatschappij (gem) wordt opgericht: “Door de onderlinge samenhang van de on
derdelen en de bemoeienis van de gem bij de uitvoering van de private werken is het 
mogelijk dat de te realiseren gebiedsontwikkeling als één overheidsopdracht gezien 
wordt, die in zijn geheel zal moeten worden aanbesteed, terwijl een analyse van de 
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Benadrukt wordt dat in het voorbeeld de ontwikkelaar verplicht is een ‘werk’ uit te 
voeren, te weten (enkel) de ondergrondse parkeergarage. aangezien de realisatie 
van het bovenliggende woon/winkelcomplex als zodanig niet een overheidsop
dracht of concessieovereenkomst voor werken vormt, valt dat onderdeel geheel 
buiten de aanbestedingswetgeving en kan het ook geen onderdeel uitmaken van 
hetzelfde ‘werk’ als de parkeergarage. Zelfs als dat niettemin het geval zou kunnen 
zijn, moet worden aangenomen dat beide onderdelen een verschillende techni
sche functie vervullen (parkeren versus wonen/winkelen) en ook wat economische 
functie betreft verschillen (enerzijds betaalt de gemeente voor de parkeergarage en 
zal die kosten deels verhalen op de gebruikers en anderzijds zal de uiteindelijke 
eigenaar van het woon/winkelcomplex betalen voor de bouw daarvan). gelet 
hierop moet de aanbestedingsrechtelijke kwalificatie van een dergelijke gemengde 
overeenkomst enkel met behulp van bovenstaande systematiek worden bepaald; 
de omvang van een ‘werk’ speelt daarbij geen rol.

De hierboven beschreven systematiek wijkt af van de benadering die is gekozen 
in publicaties die (mede) zijn uitgegeven door de Nederlandse rijksoverheid. Zo 
valt uit een handleiding van het Kenniscentrum PPS uit 2005 op te maken dat 
zodra in bovenstaand voorbeeld de parkeergarage op zichzelf een bovendrempe
lige overheidsopdracht zou vormen, voor het geheel (dus ook voor het woon/win
kelcomplex) een aanbestedingsplicht geldt.52 een dergelijke aanbestedingsplicht 
kan volgens de handleiding als lastig en vreemd worden ervaren, maar het ont
breekt aan jurisprudentie waaruit blijkt dat het geheel dan zonder aanbesteding 
aan een marktpartij kan worden opgedragen. Zoals hiervoor gebleken, is met het 
arrest Club Hotel Loutraki uit 2010 alsnog voorzien in dergelijke jurisprudentie. 
niettemin is dit standpunt in 2011 ongewijzigd overgenomen in de reiswijzer 
gebiedsontwikkeling 2011.53 De reiswijzer bespreekt namelijk de situatie waarin 
onderdelen die wel en niet onder de aanbestedingswetgeving vallen één bouw
kundig geheel vormen (zoals ook in bovenstaand voorbeeld het geval is). als het 
onderdeel dat wel onder de aanbestedingswetgeving valt als zodanig op grond 
daarvan aanbestedingsplichtig is, dan kan de combinatie met andere onderdelen 
die niet onder de aanbestedingswetgeving vallen “er niet toe leiden dat het geheel 
niet aanbestedingsplichtig zou zijn”. Dit wordt als volgt samengevat:

“met andere woorden: je kunt dus geen op zichzelf aanbestedingsplichtige op
drachten ‘wegstoppen’ in een (veel) groter bouwkundig geheel.”

verschillende onderdelen van de overeenkomst in hun afzondering bezien wellicht 
minder duidelijk tot die conclusie zou voeren.” een nadere toelichting op deze (zeer) 
algemene stelling ontbreekt evenwel.

52 Kenniscentrum PPS, Europese aanbesteding bij PPS bij gebiedsontwikkeling, 2005, 
p. 2021. hetzelfde standpunt is te vinden in PPSbureau landelijk gebied, PPS groen 
&aanbesteden:wanneer&hoe?, augustus 2005, p. 21 en 26.

53 reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011, p. 7980.
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De reiswijzer miskent hiermee de relevantie van de scheidbaarheid van de onder
delen. Zijn deze immers onscheidbaar, dan geeft het hoofdvoorwerp de doorslag, 
hetgeen ertoe kan leiden dat het geheel moet worden geacht geen overheidsop
dracht of concessieovereenkomst voor werken te vormen, terwijl ondergeschikte 
onderdelen dat als zodanig wel doen; dit wordt niet anders als de geraamde waarde 
van die onderdelen de drempelwaarde overschrijdt. het ‘wegstoppen’ kan zich dan 
ook enkel voordoen als weliswaar sprake is van scheidbare onderdelen, maar de 
aanbestedende dienst toch één, gemengde overeenkomst wil sluiten. om in die ge
vallen omzeiling te voorkomen, geldt, zoals gezegd, voor de gehele overeenkomst 
het striktste regime dat op een van de onderdelen als zodanig van toepassing is.

in de reiswijzer wordt vervolgens gesteld dat als de geraamde waarde van het 
onderdeel dat onder de aanbestedingswetgeving valt, (veel) lager is dan de toe
passelijke drempelwaarde, de combinatie met de onderdelen die niet onder die 
wetgeving vallen, niet ertoe leidt dat het geheel alsnog moet worden aangemerkt 
als bovendrempelige overheidsopdracht of concessieovereenkomst. ook hier ont
breekt echter iedere verwijzing naar de jurisprudentie van het hof op grond waar
van het hoofdvoorwerp doorslaggevend is bij gemengde overeenkomsten die een 
ondeelbaar geheel vormen. hoewel de hoofdvoorwerptest in de praktijk waar
schijnlijk vaak tot hetzelfde resultaat zal leiden als het standpunt uit de reiswijzer, 
behoeft dat niet altijd het geval te zijn. Zo is het mogelijk dat een onderdeel dat op 
zichzelf een overheidsopdracht voor werken vormt met een geraamde waarde van 
€ 4,8 miljoen, wordt gecombineerd met een onderdeel dat niet onder de aanbeste
dingswetgeving valt met een geraamde waarde van € 1 miljoen, waarbij het resul
taat van die combinatie een ondeelbaar geheel is. gezien de verschillen in waarde, 
ligt dan voor de hand dat het overheidsopdrachtonderdeel het hoofdvoorwerp 
vormt. De gehele overeenkomst moet dan worden beschouwd als een overheids
opdracht voor werken met een geraamde waarde van (€ 4,8 + 1 =) € 5,8 miljoen. 
aangezien dat meer is dan de toepasselijke drempelwaarde van € 5 miljoen, geldt 
voor die overeenkomst dus een verplichting tot het bieden van gelijke kansen op 
grond van de aanbestedingswetgeving, terwijl dat volgens het standpunt van de 
reiswijzer niet het geval zou zijn.

Toepassing op tweede voorbeeld – woningbouw en aanleg openbaar gebied
het tweede voorbeeld betreft gronduitgifte ten behoeve van de realisatie van wo
ningbouw en de aanleg van het bijbehorende openbaar gebied. in dat geval is het 
aannemelijk dat beide onderdelen (aanleg openbaar gebied respectievelijk woning
bouw) scheidbaar zijn. De gemeente zou namelijk ook ervoor hebben kunnen kiezen 
om alleen de grond bestemd voor de woningbouw te verkopen aan de ontwikkelaar 
en de grond bestemd voor het openbaar gebied zelf in eigendom te houden. in dat 
geval zou de gemeente afzonderlijk opdracht verlenen aan een aannemer voor de 
aanleg van dat openbaar gebied; deze opdracht zou dan een overheidsopdracht voor 
werken vormen. gelet hierop, moeten beide onderdelen afzonderlijk op hun eigen 
merites worden beoordeeld. De grondverkoop ten behoeve van de woningbouw 
vormt in dit voorbeeld zuivere gronduitgifte en valt dus buiten de werking van het 
aanbestedingsrecht. Voor de grondverkoop ten behoeve van het openbaar gebied 
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geldt een verplichting tot het bieden van gelijke kansen op grond van het aanbeste
dingsrecht, mits de geraamde waarde de drempelwaarde van momenteel € 5 miljoen 
(excl. btw) overschrijdt of dit onderdeel een duidelijk grensoverschrijdend belang 
vertoont.54 mocht de gemeente verplicht zijn voor de opdracht voor het openbaar 
gebied gelijke kansen te bieden, dan wordt aan die verplichting niet afgedaan door 
alsnog voor beide scheidbare onderdelen één, gemengde overeenkomst te sluiten. 
De gemeente moet dan voor die overeenkomst als geheel gelijke kansen bieden.

net als bij het eerste voorbeeld heeft ook hier te gelden dat de woningbouw als zo
danig buiten de aanbestedingswetgeving valt en geen onderdeel uitmaakt van het 
‘werk’ dat bestaat uit de aanleg van het openbaar gebied. Zou dat in theorie niette
min het geval kunnen zijn, dan is goed denkbaar dat de woningbouw en de aanleg 
van het openbaar gebied beide dezelfde technische functie vervullen en aldus een 
eenheid vormen naar de aard van het werk. aanwijzingen daarvoor zijn dat voor 
beide onderdelen één overeenkomst wordt gesloten en (in voorkomend geval) dat 
voor het geheel één ontwerp bestaat. echter, aangenomen moet worden dat beide 
onderdelen naar plaats technisch en economisch zijn gescheiden, zodat zij over
eenkomstig de Vendéetest niet tezamen één werk kunnen vormen. De onderdelen 
zijn immers naar alle waarschijnlijkheid technisch niet noodzakelijkerwijs onder
ling verbonden (dus technisch gescheiden); verder zal de gemeente doorgaans be
talen voor de aanleg van het openbaar gebied en de uiteindelijke eigenaren van de 
woningen zullen betalen voor de woningbouw (dus economisch gescheiden). De 
omvang van een ‘werk’ speelt hier aldus hoe dan ook geen rol.

7.5.4 Tussenconclusie gemengde gronduitgifteovereenkomsten

een gronduitgifteovereenkomst kan bestaan uit twee onderdelen die als zodanig 
een overheidsopdracht voor werken respectievelijk diensten of leveringen vor
men. in dat geval moet – in overeenstemming met de aanbestedingsrichtlijn – 
worden bepaald wat het hoofdvoorwerp van de gehele overeenkomst is. als dat 
het uitvoeren van werken is, dan geldt de gehele gronduitgifteovereenkomst als 
een overheidsopdracht voor werken; afhankelijk van de geraamde waarde c.q. het 
belang van de gehele overeenkomst geldt dan op grond van het huidige recht al 
dan niet een expliciete verplichting om gelijke kansen te bieden. Deze systematiek 
lijdt slechts uitzondering als de aanbestedende dienst de verschillende onderdelen 
kunstmatig bij elkaar heeft gevoegd, enkel om op het geheel een lichter regime 
van toepassing te laten zijn.

Vormen de twee onderdelen daarentegen respectievelijk een concessieovereenkomst 
voor werken en diensten, dan biedt de aanbestedingsrichtlijn geen uitkomst. in dat 
geval moet eerst worden beoordeeld of beide onderdelen scheidbaar zijn of juist 

54 hoewel het gemengde karakter van de overeenkomst daar niet aan de orde kwam, 
was dit feitelijk de situatie in hof Den haag 31 januari 2001, LJN aB0451 
(Mortierepolder).
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objectief gezien noodzakelijk een ondeelbaar geheel vormen. Vormen de onder
delen objectief gezien een ondeelbaar geheel, dan bepaalt het hoofdvoorwerp de 
‘kleur’ van de gehele gronduitgifteovereenkomst en vormt de geraamde waarde van 
de gehele overeenkomst het uitgangspunt. overschrijdt die geraamde waarde niet 
de toepasselijke drempelwaarde, dan moet van het geheel worden bepaald of het 
een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. Zijn de onderdelen daarentegen 
scheidbaar, dan moet ieder onderdeel op zijn eigen merites worden beoordeeld; de 
geraamde waarde c.q. het grensoverschrijdend belang van ieder onderdeel geldt dan 
als uitgangspunt om te bepalen of de aanbestedende dienst voor dat onderdeel ge
lijke kansen moet bieden. mocht de aanbestedende dienst niettemin ervoor kiezen 
om voor beide onderdelen geen afzonderlijke overeenkomsten te sluiten, maar één, 
gemengde overeenkomst voor het geheel, dan geldt voor dat geheel de (nieuwe) 
aanbestedingsrichtlijn c.q. de transparantieverplichting op grond van het Vweu, 
mits die op een van de onderdelen als zodanig van toepassing is.

Deze systematiek in twee stappen (scheidbaarheid en vervolgens kwalificatie con
form het hoofdvoorwerp respectievelijk afzonderlijke beoordeling) geldt ook bij 
gronduitgifteovereenkomsten die bestaan uit een combinatie van een overheids
opdracht en een concessieovereenkomst voor werken, alsook bij een combinatie 
van een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken enerzijds en 
zuivere gronduitgifte anderzijds.

Schematisch kan bovenstaande aanbestedingsrechtelijke beoordeling van ge
mengde gronduitgifteovereenkomsten als volgt worden samengevat:

Objectief scheidbaar?

Mengvorm van

Huidig recht: 
Concessieovereenkomsten 

voor werken

en Concessieovereenkomsten 
voor diensten

Overheidsopdracht voor 
werken

en Concessieovereenkomst 
voor werken

Overheidsopdracht of 
concessieovereenkomst

en Zuivere gronduitgifte

 Scheidbare onderdelen 
afzonderlijk beoordelen

 Waarde/grensoverschrijdend 
belang per onderdeel bepalend

 Bij keuze voor één, gemengde 
overeenkomst:  strengste regime 
toepasselijk op onderdeel geldt 
voor geheel

 Hoofdvoorwerp bepaalt ‘kleur’ 
van het geheel

 Waarde/grensoverschrijdend 
belang van geheel bepalend

Ja Nee
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Mengvorm van

Concessierichtlijn: 
Concessieovereenkomsten 

voor werken

en Concessieovereenkomsten 
voor diensten

Overheidsopdracht voor 
werken

en Overheidsopdracht voor 
leveringen of diensten

 Onderdeel met hoogste waarde 
bepaalt ‘kleur’ van het geheel (en 
vormt dus het hoofdvoorwerp)

 Waarde/grensoverschrijdend 
belang van geheel bepalend

Figuur 3 Gemengde gronduitgifteovereenkomsten

7.6 conclusie

in dit hoofdstuk zijn verschillende typen van gronduitgifte door de overheid aan 
bod gekomen. Daarbij is telkens uiteengezet of de gronduitgifte een overheids
opdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt en zo ja, waarvan dan de 
geraamde waarde moet worden berekend dan wel waarvan moet worden bepaald 
of het een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. het huidige recht bevat 
immers een expliciete verplichting voor opdrachtverstrekking voor werken waar
van de geraamde waarde de drempelwaarde van momenteel € 5 miljoen (excl. 
btw) overschrijdt, of die, bij een lagere waarde, niettemin een duidelijk grensover
schrijdend belang vertoont.

Zo zal een gronduitgifteovereenkomst waarbij de wederpartij werken uitvoert 
die ter beschikking van de overheid komen, in beginsel een overheidsopdracht 
voor werken vormen. Daarnaast is denkbaar dat de tegenprestatie van de overheid 
bestaat uit het verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd en waarbij 
de overheid het exploitatierisico voor ten minste een aanzienlijk deel overdraagt 
aan haar wederpartij. De overheid moet dan op enig moment, maar uiterlijk aan 
het einde van de exploitatieperiode, de beschikking voor onbepaalde tijd over de 
uitgevoerde werken verkrijgen. in dat geval vormt de gronduitgifteovereenkomst 
geen overheidsopdracht maar een concessieovereenkomst voor werken. in alle 
gevallen is de geraamde waarde c.q. het belang van de gehele overeenkomst het 
uitgangspunt om te bepalen of de overheid voor de opdrachtverstrekking gelijke 
kansen moet bieden.
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heeft de gronduitgifteovereenkomst daarentegen betrekking op de uitvoering 
van werken die niet ter beschikking van de overheid zullen komen, dan is grosso 
modo de kans dat deze overeenkomst een overheidsopdracht voor werken op
levert, aanzienlijk kleiner. in de praktijk zal naar verwachting doorgaans geen 
sprake zijn van een verplichting tot het uitvoeren van werken, een op geld waar
deerbare tegenprestatie, een rechtstreeks economisch belang en/of het uitvoeren 
van werkzaamheden of een werk conform de eisen van de aanbestedende dienst. 
Strikt genomen kunnen dergelijke gronduitgifteovereenkomsten bovendien geen 
concessieovereenkomst voor werken vormen. De daarvoor vereiste uiteindelijke 
beschikking van de overheid over de werken ontbreekt immers. Dit is anders als 
de gronduitgifte wordt vormgegeven als de overdracht van een recht op die grond 
voor bepaalde tijd, zoals erfpacht, huur en opstalrecht, en de op de betreffende 
grond uitgevoerde werken na afloop ter beschikking komen van de overheid. Als 
bij dit type gronduitgifte sprake is van opdrachtverstrekking, moet van de gehele 
overeenkomst – vanuit het perspectief van de wederpartij – de geraamde waarde 
worden berekend (inclusief inkomsten van derden) en, als deze de drempelwaarde 
niet overschrijdt, moet van dat geheel worden beoordeeld of het een grensover
schrijdend belang vertoont.
 
Behalve dat één gronduitgifteovereenkomst betrekking heeft op de uitvoering van 
(werkzaamheden aan) één werk, kan het ook voorkomen dat meerdere gronduit
gifteovereenkomsten gezamenlijk dat als enkel doel hebben, waarbij ieder van die 
overeenkomsten op zichzelf beschouwd een overheidsopdracht of concessieover
eenkomst voor werken vormt. De geraamde waarde van deze overeenkomsten 
moet dan bij elkaar worden opgeteld voor zover deze betrekking hebben op de uit
voering van een en hetzelfde ‘werk’. Voor de beoordeling wat als één werk moet 
worden beschouwd, kan de in hoofdstuk 5 beschreven Vendéetest worden toege
past. Daarbij is niet relevant of meerdere aanbestedende diensten zijn betrokken.

het omgekeerde kan zich ook voordoen: één gronduitgifteovereenkomst die tot 
doel heeft de realisatie van meer dan één werk of de uitvoering van werkzaamhe
den met betrekking tot meer dan één werk, waarbij de uitvoering van (de werk
zaamheden met betrekking tot) ieder werk op zichzelf beschouwd een overheids
opdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt. in dat geval moet niet de 
geraamde waarde van ieder afzonderlijk werk, maar die van de gehele gronduit
gifteovereenkomst worden vergeleken met de toepasselijke drempelwaarde. Blijft 
deze onder de drempelwaarde, dan moet van het geheel worden beoordeeld of dat 
duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.

ten slotte is het niet ongebruikelijk dat een gronduitgifteovereenkomst bestaat uit 
verschillende onderdelen die ieder op zich als een ander type opdrachtverstrek
king moeten worden beschouwd of juist geen opdrachtverstrekking maar zuivere 
gronduitgifte vormen. Zo kan een gronduitgifteovereenkomst bestaan uit twee 
onderdelen die als zodanig een overheidsopdracht voor werken respectievelijk 
diensten of leveringen vormen. in dat geval bepaalt het hoofdvoorwerp de ‘kleur’ 
van de gehele overeenkomst en moet de geraamde waarde van de gehele overeen
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komst worden vergeleken met de toepasselijke drempelwaarde, tenzij sprake is 
van een kunstmatige samenvoeging om het aanbestedingsrecht te omzeilen. Voor 
onderdrempelige opdrachten geldt dan dat van het geheel moet worden bepaald 
of het duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. Vormen de twee onderdelen 
daarentegen respectievelijk een concessieovereenkomst voor werken en diensten, 
dan moet – tot implementatie van de concessierichtlijn – eerst worden beoor
deeld of beide onderdelen scheidbaar zijn of juist objectief gezien noodzakelijk 
een ondeelbaar geheel vormen. Vormen de onderdelen een ondeelbaar geheel, dan 
bepaalt het hoofdvoorwerp de ‘kleur’ van de gehele gronduitgifteovereenkomst 
en vormt de geraamde waarde c.q. het grensoverschrijdend belang van de ge
hele overeenkomst het uitgangspunt. Zijn de onderdelen daarentegen scheidbaar, 
dan moet ieder onderdeel op zijn eigen merites worden beoordeeld; de geraamde 
waarde c.q. het grensoverschrijdend belang van ieder onderdeel geldt dan als uit
gangspunt om te bepalen of de aanbestedende dienst voor dat onderdeel gelijke 
kansen moet bieden. mocht de aanbestedende dienst niettemin ervoor kiezen om 
voor beide onderdelen geen afzonderlijke overeenkomsten te sluiten, maar één, 
gemengde overeenkomst voor het geheel, dan geldt voor dat geheel de (nieuwe) 
aanbestedingsrichtlijn c.q. de transparantieverplichting op grond van het Vweu, 
mits die op een van de onderdelen als zodanig van toepassing is. Deze systematiek 
in twee stappen (scheidbaarheid en vervolgens kwalificatie conform het hoofd
voorwerp respectievelijk afzonderlijke beoordeling) geldt ook bij gronduitgifte
overeenkomsten die bestaan uit een combinatie van een overheidsopdracht en een 
concessieovereenkomst voor werken, alsmede bij een combinatie van een over
heidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken en zuivere gronduitgifte.
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hoofdstuk 8

conclusie europese opdrachtverstrekking

De centrale stelling in dit onderzoek is dat overheden – vanuit het in paragraaf 
1.2.1 besproken gelijkheidsbeginsel – verplicht zouden moeten zijn om bij het 
sluiten van een gronduitgifteovereenkomst met het oog op de uitvoering van wer
ken gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. Voor zover een 
dergelijke gronduitgifte europese opdrachtverstrekking inhoudt, bestaat die ver
plichting expliciet in het huidige (aanbestedings)recht en wordt het gelijkheidsbe
ginsel gewaarborgd.

Deze verplichting is ontwikkeld in de europese aanbestedingswetgeving. Daarin 
is namelijk een aanbestedingsverplichting opgenomen die inhoudt dat de overheid 
bij europese bovendrempelige opdrachtverstrekking gelijke kansen moet bieden 
aan alle potentiële wederpartijen. Deze aanbestedingsplicht is een gedetailleerde 
uitwerking van het algemene beginsel van gelijke behandeling, zoals dat is uitge
werkt in het algemene verbod van discriminatie naar nationaliteit in het Vweu 
dat op zijn beurt weer is uitgewerkt in de specifieke vrij-verkeerbepalingen van 
artikelen 49 en 56 Vweu, die beperkingen aan de vrijheid van vestiging en het 
vrij verrichten van diensten door ondernemingen uit andere lidstaten verbieden. 
Bovendien wordt met die aanbestedingsplicht beoogd de daadwerkelijke mede
dinging binnen de unie te bevorderen. De europese aanbestedingsverplichting 
vormt daarmee een concrete uitdrukking van zowel het publiek als het privaat
rechtelijke gelijkheidsbeginsel zoals dat in paragraaf 1.2.1 werd besproken. Deze 
aanbestedingsplicht geldt alleen voor opdrachtverstrekking voor werken met 
een geraamde waarde van meer dan de drempelwaarde (momenteel € 5 miljoen 
excl. btw). De geraamde waarde moet worden berekend vanuit het perspectief van 
de potentiële inschrijvers en op basis van de opdracht zoals deze is gedefinieerd 
door de aanbestedende dienst. De waarde van meerdere opdrachten moet evenwel 
samen worden genomen als deze betrekking hebben op één en hetzelfde ‘werk’. 
De aanbestedingswetgeving voorziet weliswaar in uitzonderingen op de verplich
ting om gelijke kansen te bieden, maar de kans dat die zich bij gronduitgifte voor
doen, is bijzonder klein.

het hof heeft vervolgens erkend dat de overheid ook voor opdrachtverstrekking 
die buiten de aanbestedingswetgeving valt, gelijke kansen moet bieden. Deze ver
plichting is gebaseerd op bovenstaande artikelen 49 en 56 Vweu, in het licht 
van de daaraan ten grondslag liggende beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie, en is door het hof met name geformuleerd om te waarborgen dat 
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de overheid potentiële wederpartijen uit andere lidstaten materieel gelijk behan
delt ten opzichte van nationale potentiële wederpartijen (conform het materiële 
publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel). Vanwege de beginselen van evenredig
heid en subsidiariteit is voor de toepasselijkheid van beide artikelen evenwel een 
europese dimensie van de betreffende opdrachtverstrekking vereist; daarvoor 
dient de opdracht een duidelijk grensoverschrijdend belang te vertonen. Van een 
duidelijk grensoverschrijdend belang is al sprake als vooraf in redelijkheid te ver
wachten is dat ondernemingen uit andere lidstaten geïnteresseerd kunnen zijn, ge
let op de feiten en omstandigheden van het geval (aard, omvang en locatie van de 
opdracht). mocht het resultaat van die beoordeling zijn dat de opdracht volgens 
de overheid in kwestie geen duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, dan 
zou de betreffende overheid potentiële wederpartijen in de gelegenheid moeten 
stellen om kennis te nemen van een dergelijk besluit, zodat zij daar nog tegenop 
kunnen komen voordat de overeenkomst wordt gesloten. Verder is van belang 
dat het Vweu – eveneens vanwege de evenredigheid en subsidiariteit – geen 
 ‘bescherming’ biedt aan nationale potentiële wederpartijen ten opzichte van die uit 
andere lidstaten, maar alleen omgekeerd. Dit risico op omgekeerde discriminatie 
wordt echter gerepareerd door het nationale recht: de gelijke kansen van de natio
nale potentiële wederpartijen moeten alsnog worden gewaarborgd op grond van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbegin
sel. overigens bestaan op de verplichting om gelijke kansen te bieden bij onder
drempelige europese opdrachtverstrekking weliswaar ruimere uitzonderingen dan 
op grond van de aanbestedingswetgeving, maar ook hier is niet te verwachten dat 
die zich in de praktijk snel zullen voordoen. 

De aanbestedingswetgeving is specifiek ontwikkeld voor opdrachtverstrekking, 
zoals dat in die wetgeving is gedefinieerd. Op grond daarvan kan bovenstaan
de aanbestedingsplicht enkel gelden voor gronduitgifteovereenkomsten die een 
overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken vormen als bedoeld in 
de aanbestedingsrichtlijn. Voor alle overige typen van gronduitgifte – oftewel: 
zuivere gronduitgifte – is de aanbestedingswetgeving niet bedoeld en zal langs 
een andere weg gezocht moeten worden naar een verplichting tot het bieden van 
gelijke kansen (zie Deel B). De beperking tot opdrachtverstrekking geldt ook voor 
bovenstaande jurisprudentie van het hof, zodat deze eveneens niet zonder meer 
kan worden doorgetrokken tot zuivere gronduitgifte. Dit brengt mee dat voor het 
bestaan van een expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen het essen
tieel is om vast te kunnen stellen in welke gevallen een gronduitgifteovereenkomst 
een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt.

Van een overheidsopdracht voor werken is eerst sprake indien aan een aantal cu
mulatieve elementen is voldaan. Deze elementen zijn afgeleid uit de ontwikkeling 
van het begrip ‘overheidsopdracht voor werken’ in de aanbestedingswetgeving en 
de jurisprudentie. Deze ontwikkeling kenmerkt zich door een langdurige uitbrei
ding van de reikwijdte van dat begrip, gevolgd door een betrekkelijk recente afba
kening van de buitengrenzen van die reikwijdte. op grond daarvan is vastgesteld 
dat een overheidsopdracht voor werken bestaat als:



Hoofdstuk 8 

303

a) een aanbestedende dienst (zoals een overheid);
b) en een aannemer;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren van:
 i. werkzaamheden uit bijlage 1; of
 ii. een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst;

De door het hof vereiste functionele benadering van het begrip overheidsopdracht 
voor werken verzet zich tegen een restrictieve benadering van deze cumulatieve 
elementen. ten eerste kan het zijn dat verschillende, opeenvolgende overeenkom
sten die ieder op zich niet voldoen aan alle elementen van een overheidsopdracht 
voor werken, als geheel moeten worden beoordeeld en als zodanig wél een over
heidsopdracht voor werken vormen. ten tweede kan de functionele benadering 
impliceren dat als een van bovenstaande elementen strikt genomen weliswaar ont
breekt, maar de facto daar toch sprake van is, dit element niettemin aanwezig moet 
worden geacht. als in een bepaald geval dus op het eerste gezicht niet aan alle 
elementen is voldaan, zal alsnog moeten worden beoordeeld of sprake is van een 
rechtmatige vormgeving van de overeenkomst als nietoverheidsopdracht dan wel 
van een onrechtmatige omzeiling van de aanbestedingswetgeving.

De afzonderlijke elementen zijn in hoofdstuk 5 uitgebreid geanalyseerd. Daaruit 
is met name gebleken dat het element ‘onder bezwarende titel’ inhoudt dat de 
overheid een te onderscheiden, op geld waardeerbare tegenprestatie moet leveren 
in ruil voor het uitvoeren van werken door de aannemer. het spiegelbeeld hiervan 
is het element ‘rechtstreeks economisch belang’. Dit element houdt namelijk in 
dat de prestatie van de aannemer een rechtstreekse economische waarde vertegen
woordigt voor de overheid. Daarmee wordt bedoeld dat alleen als de werken ook 
voor een private opdrachtgever een economische waarde zouden vertegenwoor
digen, deze waarde voldoende is om een rechtstreeks economisch belang voor de 
overheid op te leveren. ten aanzien van het uitvoeren van werken is vereist dat de 
betreffende werkzaamheden of het ‘werk’ voldoen aan de eisen van de overheid. 
De omvang van een ‘werk’ kan worden bepaald met behulp van de in hoofdstuk 5 
geformuleerde Vendéetest.

een concessieovereenkomst voor werken lijkt in sterke mate op een overheids
opdracht voor werken, maar vormt een afzonderlijk type opdrachtverstrekking. 
een concessieovereenkomst is aldus geen (type) overheidsopdracht. naar aanlei
ding van een analyse van de ontwikkelingen in de aanbestedingswetgeving en de 
 jurisprudentie is in hoofdstuk 6 vastgesteld dat het onderscheid tussen beide typen 
overeenkomsten is gelegen in de verlening van een exploitatierecht voor bepaalde 
tijd, die ook tot gevolg heeft dat de overheid het exploitatierisico voor ten minste 
een aanzienlijk deel overdraagt aan de concessiehouder. De duur van de exploi
tatie (en derhalve van de concessieovereenkomst) hangt af van de te verwachten 
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terugverdienperiode. Na afloop van de concessieovereenkomst beschikt de aanbe
stedende dienst dan weer volledig over het uitgevoerde werk en kan hij (opnieuw) 
besluiten om bijvoorbeeld een overeenkomst te sluiten voor de exploitatie van 
het gerealiseerde werk of het werk in eigendom over te dragen aan de voormalig 
concessiehouder. De overheid heeft het exploitatierisico voor ten minste een aan
zienlijk deel op de concessiehouder overgedragen als de aanbestedende dienst zo 
veel exploitatierisico overdraagt, dat de concessiehouder niet meer de zekerheid 
heeft dat hij zijn kosten kan terugverdienen. Deze (on)zekerheid kan het gevolg 
zijn van zowel het vraag als het beschikbaarheidsrisico.

Verder is gebleken dat van een concessieovereenkomst voor werken ook sprake is 
als de concessiehouder niet een ‘werk’, maar werkzaamheden moet uitvoeren en 
de tegenprestatie bestaat uit de exploitatie van het werk waaraan die werkzaamhe
den moeten worden uitgevoerd. Dit alles brengt mee dat van een concessieover
eenkomst voor werken sprake is als:
a) een aanbestedende dienst;
b) en een concessiehouder;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
 i.  bestaande uit het verlenen van een exploitatierecht voor bepaalde tijd aan 

de concessiehouder; 
 ii.  waarbij de aanbestedende dienst het op hem rustende exploitatierisico voor 

ten minste een aanzienlijk deel overdraagt op de concessiehouder; 
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren van:
 i. werkzaamheden uit bijlage 1; of
 ii. een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst.

net als bij overheidsopdrachten voor werken geldt hier dat deze elementen met 
behulp van een functionele benadering moeten worden uitgelegd.

ten behoeve van de beantwoording van de eerste subonderzoeksvraag is vervol
gens in hoofdstuk 7 ingegaan op de concrete toepassing van het voorgaande op 
gronduitgifte. Daartoe zijn verschillende typen van gronduitgifte door de overheid 
aan bod gekomen, waarbij telkens uiteen is gezet in hoeverre dat type gronduit
gifte een overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt en zo 
ja, waarvan dan de geraamde waarde moet worden berekend dan wel waarvan 
moet worden bepaald of het een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.

in dat kader is naar voren gekomen dat een gronduitgifteovereenkomst waarbij de 
wederpartij werken uitvoert die ter beschikking van de overheid komen, in begin
sel een overheidsopdracht voor werken zal vormen en eventueel een concessie
overeenkomst voor werken. heeft de gronduitgifteovereenkomst daarentegen 
betrekking op de uitvoering van werken die niet ter beschikking van de overheid 
zullen komen, dan is grosso modo de kans dat de gronduitgifte een overheids
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opdracht voor werken vormt, aanzienlijk kleiner. Strikt genomen kunnen derge
lijke gronduitgifteovereenkomsten bovendien geen concessieovereenkomst voor 
werken vormen.

Verder is ingegaan op de mogelijkheid dat meerdere gronduitgifteovereenkomsten 
gezamenlijk als enkel doel hebben de uitvoering van (werkzaamheden aan) één 
werk, waarbij ieder van die overeenkomsten op zichzelf beschouwd een over
heidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken vormt. De geraamde waar
de van deze overeenkomsten moet dan bij elkaar worden opgeteld voor zover 
deze betrekking hebben op de uitvoering van een en hetzelfde ‘werk’; blijft deze 
waarde onder de drempelwaarde, dan moet van dit geheel aan overeenkomsten 
worden bepaald of het een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont. ook het 
omgekeerde kan zich voordoen: één gronduitgifteovereenkomst die tot doel heeft 
de realisatie van meer dan één werk of de uitvoering van werkzaamheden met 
betrekking tot meer dan één werk, waarbij de uitvoering van (de werkzaamheden 
met betrekking tot) ieder werk op zichzelf beschouwd een overheidsopdracht of 
concessieovereenkomst voor werken vormt. in dat geval moet niet de geraamde 
waarde van ieder afzonderlijk werk, maar die van de gehele gronduitgifteover
eenkomst worden vergeleken met de toepasselijke drempelwaarde. Bij een lagere 
waarde dan deze drempelwaarde, moet van de gronduitgifteovereenkomst als ge
heel worden bepaald of deze een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.

het laatste type gronduitgifte betreft gemengde gronduitgifteovereenkomsten. het 
gaat dan om gronduitgifteovereenkomsten die bestaan uit verschillende onderde
len die ieder op zich als een ander type opdrachtverstrekking moeten worden be
schouwd of juist geen opdrachtverstrekking maar zuivere gronduitgifte vormen. 
Bij een combinatie van werken enerzijds en diensten en/of leveringen anderzijds, 
bepaalt het hoofdvoorwerp het karakter van de gehele overeenkomst, tenzij de 
combinatie het gevolg is van een kunstmatige constructie om het aanbestedings
recht te omzeilen. Betreft het een overeenkomst met twee onderdelen die op zich
zelf respectievelijk een concessieovereenkomst voor werken en diensten vormen, 
dan moet – tot de implementatie van de concessierichtlijn – eerst worden beoor
deeld of beide onderdelen scheidbaar zijn of juist objectief gezien noodzakelijk 
een ondeelbaar geheel vormen. Vormen de onderdelen een ondeelbaar geheel, dan 
bepaalt het hoofdvoorwerp de ‘kleur’ van de gehele gronduitgifteovereenkomst 
en vormt de geraamde waarde c.q. het grensoverschrijdend belang van de ge
hele overeenkomst het uitgangspunt. Zijn de onderdelen daarentegen scheidbaar, 
dan moet ieder onderdeel op zijn eigen merites worden beoordeeld; de geraamde 
waarde c.q. het grensoverschrijdend belang van ieder onderdeel geldt dan als uit
gangspunt om te bepalen of de aanbestedende dienst voor dat onderdeel gelijke 
kansen moet bieden. mocht de aanbestedende dienst niettemin ervoor kiezen om 
voor beide onderdelen geen afzonderlijke overeenkomsten te sluiten, maar één, 
gemengde overeenkomst voor het geheel, dan geldt voor dat geheel de (nieuwe) 
aanbestedingsrichtlijn c.q. de transparantieverplichting op grond van het Vweu, 
mits die op een van de onderdelen als zodanig van toepassing is. Deze systematiek 
in twee stappen (scheidbaarheid en vervolgens kwalificatie conform het hoofd
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voorwerp respectievelijk afzonderlijke beoordeling) geldt ook bij gronduitgifte
overeenkomsten die bestaan uit een combinatie van een overheidsopdracht en een 
concessieovereenkomst voor werken, alsmede bij een combinatie van een over
heidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken en zuivere gronduitgifte.
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hoofdstuk 9

nationale opdrachtverstrekking

tot nu toe is in dit onderzoek vastgesteld dat het huidige recht niet expliciet ver
plicht om gelijke kansen te bieden bij gronduitgifte, tenzij de gronduitgifte in
houdt dat de overheid een opdracht voor werken verleent aan haar wederpartij en 
deze opdracht een europese dimensie heeft. met andere woorden, voor zuivere 
gronduitgifte geldt geen expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen 
en voor gronduitgifte die europese opdrachtverstrekking inhoudt wel. Daarmee 
is nog niet bekend hoe het zit met gronduitgifte die nationale opdrachtverstrek
king inhoudt. Vanwege het ontbreken van een europese dimensie – en dus van 
enige inter statelijkheid – bleek het europese (aanbestedings)recht daarop niet van 
toepassing te zijn. het betreft dus ook juridisch gezien een nationale aangelegen
heid. Dit neemt echter niet weg dat vanwege het publiek en privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel ook voor dergelijke gronduitgifte de overheid verplicht zou 
moeten zijn om gelijke kansen te bieden.1 De vraag is dan ook of het huidige na
tionale recht in een expliciete verplichting voorziet om gelijke kansen te bieden 
bij gronduitgifte die nationale gronduitgifte inhoudt. in dit hoofdstuk zal die vraag 
worden beantwoord, zodat vervolgens het volledige antwoord op de eerste subon
derzoeksvraag kan worden geformuleerd.
 
gronduitgifte die nationale opdrachtverstrekking inhoudt, betreft het verstrekken 
van een opdracht waarvan de geraamde waarde lager is dan de toepasselijke drem
pelwaarde en die evenmin anderszins een duidelijk grensoverschrijdend belang 
vertoont. net als in de overige hoofdstukken gaat het hierbij enkel om opdracht
verstrekking voor werken; opdrachten voor leveringen en diensten blijven aldus 
buiten beschouwing.

het europese (aanbestedings)recht laat onverlet dat lidstaten eigen regels kunnen 
vaststellen voor de aanbesteding van opdrachten die buiten de werkingssfeer van 
dat europese recht vallen. nagenoeg alle lidstaten hebben dat ook gedaan. uit 
een onderzoek van Sigma uit mei 2010 naar de regulering van onderdrempelige 
opdrachten blijkt dat 19 van de 22 onderzochte lidstaten daarvoor eigen aanbe
stedingsregels hebben.2 De meeste van die lidstaten kennen onder de europese 

1 Zie daarover paragraaf 1.2.1.
2 ‘Public Procurement in eu member States  the regulation of contract Below the 

eu thresholds and in areas not covered by the Detailed rules of the eu Directives’, 
Sigma Papers, No. 45, 27 mei 2010. Zie voor een vergelijkbare conclusie het rapport 
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drempel nog een of twee nationale drempels. onder de laagste drempel is onder
handse gunning mogelijk; tussen de laagste drempel en de europese drempel geldt 
doorgaans een lichter regime dan boven de europese drempel (meervoudig onder
handse aanbesteding of nationale aanbestedingen die qua opzet vergelijkbaar zijn 
met de europese aanbestedingsprocedures).

nederland was op het vasteland de enige uitzondering.3 Dit gebrek aan eigen aan
bestedingswetgeving voor nationale opdrachtverstrekking doet haast denken dat 
het aanbestedingsrecht in nederland een europese uitvinding is. niets is echter 
minder waar. in het navolgende zal blijken dat nederland vroeger namelijk ei
gen aanbestedingswetgeving had (paragraaf 9.1). Daarvan is in het huidige recht 
enkel nog overgebleven de Beleidsregels aanbesteding van werken 2005, die gel
den voor de ‘bouwministeries’ (paragraaf 9.2). met de inwerkingtreding van de 
aanbestedingswet zou dit evenwel kunnen veranderen, aangezien daarin voor het 
eerst weer aandacht wordt besteed aan nationale opdrachtverstrekking door de 
rijksoverheid en de decentrale overheden (paragraaf 9.3).

9.1 nederlands aanbestedinGsrecHt in vroeGer tijden

al ruim voordat sprake was van europese aanbestedingswetgeving, bestond 
nederlandse wetgeving op grond waarvan de overheid opdrachten voor werken 
openbaar moest aanbesteden.4 Zo bevatte een koninklijk besluit uit 1815 een be
paling die beoogde een zo doelmatig mogelijke besteding van de overheidsgelden 
en de bestrijding van corruptie te bewerkstelligen.5 met dat doel voor ogen werd 
bepaald dat:6

“(…) alle aannemingen van werken en leverantien ten behoeve van den Lande, 
meerder dan vijf honderd guldens moetende kostende in het openbaar moeten 
worden aanbesteed. en zullen deze aanbestedingen ten minsten acht dagen te 
voren in de nederlandsche Staatscourant en in de algemeene nederlandsche 
courant aangekondigd, en door aanplakking van billetten ter plaatse, alwaar 
de aanbesteding geschied en alwaar de werken of leverantien moeten worden 
gepresteerd, aan het publiek moeten kenbaar gemaakt worden.”

‘aanbesteden in europa. een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aanbestedings
regelgeving in 14 eulidstaten’ van 11 september 2006 dat is opgesteld door Van 
Doorne in opdracht van het ministerie van EZ, p. 52-68. Voor een ander uitgebreid 
overzicht van de aanbestedingsregelgeving in de lidstaten, zie het rapport ’the com
parative Survey on Public Procurement systems across the PPn’ van december 2010, 
beschikbaar via de website van het Public Procurement network <http://www.public
procurementnetwork.org>.

3 De andere twee lidstaten zonder dergelijke aanbestedingsregels waren het Verenigd 
Koninkrijk en ierland.

4 Zie voor een beschrijving van (verplichtingen tot) aanbesteding in de Romeinse tijd 
en in Nederland vóór 1815: Manunza 2010. Zie verder Hurx 2010, o.a. p. 116-117.

5 Dat blijkt uit art. 5 van het KB. Zie ook Van Romburgh 2005, p. 51.
6 KB van 11 november 1815, zoals aangehaald in hebly 2010.

http://www.public�procurementnetwork.org
http://www.public�procurementnetwork.org
http://www.public�procurementnetwork.org
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ook in een later koninklijk besluit, van 22 april 1920, is deze aanbestedings
plicht terug te vinden. Dat KB bepaalde dat “alle aannemingen van werken en 
alle  leverantiën ten behoeve van den lande, die een uitgaaf vorderen van meer dan 
f 2500, in het openbaar moeten worden aanbesteed”.7

toen in 1850 de Provinciewet werd vastgesteld, ontbrak een vergelijkbare aanbe
stedingsplicht voor provincies. in die wet was slechts opgenomen dat gedeputeerde 
Staten bevoegd waren de voornemens en voorwaarden van aanbestedingen vast te 
stellen van de door de provincie op te dragen werken.8 in de in 1994 in werking 
getreden nieuwe Provinciewet is deze bepaling vervallen.

Voor gemeenten werd daarentegen wel in een aanbestedingsplicht voorzien. 
artikel 142 van de eerste gemeentewet uit 18519 luidt als volgt:10

“(…) [De gemeenteraad] kan zich de vaststelling der plannen en voorwaarden 
van aanbesteding der werken en leverantien, ten behoeve der gemeente te doen, 
voorbehouden.
De aanbesteding geschiedt in het openbaar, behoudens de gevallen, waarin, om 
bijzondere redenen, onderhandsche aanbesteding in het belang der gemeente 
ware.”

Voor het onderhands aanbesteden van werken (en leveringen) was bovendien 
goedkeuring nodig van gedeputeerde staten.11 De memorie van toelichting ver
meldt over dit goedkeuringsvereiste:12

“in deze classe worden ook onderhandsche verhuringen, verpachtingen en aan
bestedingen gerangschikt. De gemeentebesturen kunnen deze handelingen, vol
gens het ontwerp, in het openbaar verrigten, zonder eenige goedkeuring van 
hooger gezag te behoeven. maar verlangen zij die met bepaalde personen onder
hands te sluiten, dan komt de waarborg van zoodanige goedkeuring in de plaats 
van dien eener algemeene mededinging.”

7 Zie Kamerstukken II 1926/27, 225, nr. 3, p. 17.
8 art. 159 jo. 134 wet van 6 juli 1850 ‘regelende de zamenstelling en magt van de pro

vinciale staten’, Stb. 1850, 39 (Provinciewet 1850). Zie ook Van Romburgh 2005, p. 55 
onder verwijzing naar art. 107 van de ‘oude Provinciewet’. Zie ook Makkinga & Van 
werven 1994, p. 11 en p. 20; hen is uit de literatuur niet gebleken dat de Provinciewet 
ooit een bepaling omtrent de te hanteren aanbestedingswijze heeft bevat.

9 wet van 29 juni 1851 ‘regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der 
gemeentebesturen’, Stb. 1851, 85. nijholt wijst erop dat een eerdere ontwerpge
meentewet uit 1849 reeds bepalingen met betrekking tot (openbare) aanbestedingen 
bevatte; vanwege het aftreden van het kabinet is het van een schriftelijke behandeling 
van het wetsontwerp nooit gekomen. Zie Nijholt 1996, p. 49-50.

10 Zie over deze bepaling, de bevoegdheidsverdeling en de toetsingsregelingen daarom
trent nijholt 1996, p. 37 e.v. overigens mochten gemeenteraadsleden ook niet deelne
men aan “aannemingen ten behoeve der gemeente”; zie art. 24 gemeentewet 1851.

11 art. 194 sub f gemeentewet 1851.
12 Kamerstukken II 1850/51, LXV, nr. 3.
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Bovenstaand artikel 142 en het daarin opgenomen uitgangspunt van openbare 
aanbesteding zijn vrijwel letterlijk gehandhaafd in de gemeentewet van 1931.13 
aangenomen wordt dat met ‘openbare aanbesteding’ niet slechts werd bedoeld 
dat de aanbesteding openbaar bekend moest worden gemaakt, maar tevens dat 
eenieder die aan de gestelde eisen kon voldoen, tot inschrijving werd toegelaten.14 
Verder moet erop worden gewezen dat de gemeentewet geen drempelbedrag be
vatte, zodat het uitgangspunt van openbare aanbesteding gold, onafhankelijk van 
de waarde van de betrokken werken. 

in de nieuwe gemeentewet uit 1992 is bovenstaande bepaling echter niet terug
gekomen.15 het verdwijnen van het uitgangspunt van de openbare aanbesteding 
is toen niet gemotiveerd; de enige toelichting op het verdwijnen van deze bepa
ling is dat in plaats van een opsomming van de bevoegdheden van de raad en het 
dagelijks bestuur, ervoor gekozen is om te volstaan met het toekennen van het 
algemeen bestuur aan de raad en van het dagelijks bestuur aan burgemeester en 
wethouders.16 Dit betekende het einde van de zuiver nationale aanbestedingswet
geving voor gemeenten.

Voor de rijksoverheid volgde in 1927 een nieuwe regeling voor de aanbesteding 
van opdrachten voor werken. in dat jaar werd de comptabiliteitswet aangenomen, 

13 Stb. 1931, 89. het betreft de gemeentewet van 1851 (Stb. 1851, 85) zoals laatste
lijk gewijzigd bij wet van 31 januari 1931 (Stb. 1931, 41). het betreffende art. 176 
luidt: “hij kan zich de vaststelling der plannen en voorwaarden van aanbesteding der 
werken en leverantiën, ten behoeve der gemeente te doen, voorbehouden. De aan
besteding geschiedt in het openbaar, behoudens de gevallen, waarin om bijzondere 
redenen, onderhandsche aanbesteding in het belang der gemeente ware.”

14 Zie Nijholt 1996, p. 51. Nijholt geeft aan dat met het stelsel der openbare aanbeste
ding het gesloten gildesysteem moest worden doorbroken, waardoor er niet alleen 
uitzicht kwam op economische groei door vrije concurrentie, maar waardoor het ook 
mogelijk zou worden om zich vrijelijk te vestigen. De gelijkenis met het – veel latere – 
ontstaan van het europese aanbestedingsrecht is duidelijk zichtbaar.

15 wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten 
(gemeentewet), Stb. 1992, 96.

16 Kamerstukken II 19 403, nr. 3, p. 38. Van de meent wijst erop dat de ratio van het ver
dwijnen van de aanbestedingsplicht nergens is terug te vinden in de totstandkomings
geschiedenis; zie Van de Meent 1995, p. 182. Zie ook Makkinga & Van Werven 1994, 
p. 12; zij noemen het ontbreken van een bepaling in de gemeentewet over de door 
gemeenten te hanteren aanbestedingswijzen ‘uiterst merkwaardig’. Zie verder Van 
romburgh 2005, p. 55. nijholt wijst erop dat met het afschaffen van het preventieve 
toezicht in 1966 het primaat van de openbare aanbesteding praktisch een dode letter is 
geworden; zie nijholt 1996, p. 6162.
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die bepalingen bevatte voor ‘de regeling van het beheer van ’s Rijks financiën’.17 
in die wet is het volgende artikel 33 opgenomen:18

“1. alle niet in eigen beheer uit te voeren werken en alle leveringen, die een 
vermoedelijke uitgaaf van meer dan f 2500 ten gevolge hebben, worden in het 
openbaar aanbesteed.
2. nochtans kan door ons bij gemotiveerde besluit, waarvan afschrift wordt 
gezonden aan de algemeene rekenkamer, afwijking van dezen regel, zoowel 
voor verschillende gelijksoortige gevallen, als voor elk bijzonder geval, worden 
toegestaan.
3. overeenkomsten tot bedragen van f 1000 en meer worden schriftelijk aan
gegaan.
4. Van alle krachtens openbare aanbesteding gedane gunningen en van alle on
derhands afgesloten schriftelijke overeenkomsten wordt ten spoedigste aan de 
algemeene rekenkamer kennis gegeven.”

Deze aanbestedingsplicht gold aldus voor alle werken die de rijksoverheid niet in 
eigen beheer zou uitvoeren, mits de drempelwaarde van f 2.500 werd overschre
den. naar het huidige prijspeil bedraagt deze drempel slechts circa € 18.000.19 
op grond van het tweede lid waren uitzonderingen op deze aanbestedingsplicht 
mogelijk, al diende het motiveringsvereiste wel “een al te ruim gebruik dezer be
voegdheid te voorkomen”.20

17 Stb. 1927, 259. Deze wet kwam in de plaats van een aantal andere wetten en wetsbe
palingen; zie art. 100 comptabiliteitswet 1927. in de daarin genoemde wetten kwa
men echter geen bepalingen voor met betrekking tot (de aanbesteding van) niet in 
eigen beheer uit te voeren werken.

18 Verder dienden op grond van art. 29 lid 4 van de wet directieleveringen in beginsel 
ten laste van het begrotingsartikel te worden gebracht waaruit de betrokken werken of 
leveringen zijn bekostigd. art. 29 lid 4 luidt: “Bovendien kunnen aan aannemers en 
leveranciers, die de uitvoering van werken of leveringen ten behoeve van het rijk op 
zich genomen hebben, goederen, welke verband houden met de uit te voeren werken 
of leveringen, in eigendom worden afgestaan. in dat geval wordt, tenzij de goederen 
behooren tot een tak van dienst waarvoor ingevolge artikel 88 een afzonderlijk beheer 
is ingesteld, een bedrag, met de waarde der afgestane goederen gelijkstaande, onder 
de middelen tot dekking der rijksuitgaven verantwoord en gebracht ten last van het 
begrootingsartikel, waaruit de betrokken werken of leveringen zijn bekostigd.”

19 Bron: internationaal instituut voor Sociale geschiedenis, <http://www.iisg.nl/hpw> 
(laatst bezocht op 7 augustus 2012). Dat deze drempel laag is vergeleken met de 
huidige drempelwaardes voor werken volgt ook uit de wet zelf. Daarin is opgenomen 
dat de voorzitter van de algemene rekenkamer recht heeft op een jaarlijks salaris van 
f 7.500 en de overige leden van f 6.500. het zou in de huidige omstandigheden toch 
moeilijk denkbaar zijn dat de voorzitter een jaarsalaris heeft van drie maal de drem
pelwaarde voor werken.

20 Kamerstukken II 1926/27, 225, nr. 3.

http://www.iisg.nl/hpw
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in 1964 werd voorgesteld de drempel te verhogen van f 2.500 naar f 50.000 en af
wijking slechts toe te staan bij of krachtens amvB.21 het voorstel werd later ech
ter teruggedraaid, waarna in het daaropvolgende wetsvoorstel uit 1968 slechts de 
bepaling resteerde dat bij amvB regels konden worden gesteld omtrent de aanbe
steding van werken.22 Volgens de minister23 gaf het toenmalige artikel 33 lid 2 een 
zo ruime mogelijkheid tot afwijking dat “in de huidige praktijk bij de uitvoering 
van werken de openbare aanbesteding bij vele diensten niet meer vooropstaat”. 
het was niet de bedoelding om deze praktijk te wijzigen, zodat het de minister 
‘onwaarachtig’ leek om het uitgangspunt van openbare aanbesteding voor werken 
te handhaven. het gehele voorstel tot wijziging van de comptabiliteitswet werd 
vervolgens evenwel door de eerste Kamer verworpen.24

het doek voor de hierboven geciteerde aanbestedingsplicht uit artikel 33 
comptabiliteitswet viel uiteindelijk alsnog in 1976, bij de vaststelling van de 
nieuwe comptabiliteitswet.25 in de memorie van toelichting is opgenomen dat van 
de openbare aanbesteding van werken in de praktijk weinig terechtkwam door 
de ruime afwijkingsmogelijkheden.26 in lijn met het eerdere wetsvoorstel werd in 
de wet nog enkel opgenomen dat bij amvB regels omtrent de aanbesteding van 
werken zouden worden gegeven.27

Vlak voordat de aanbestedingsplicht uit de comptabiliteitswet verdween, werd 
nog mede op basis van artikel 33 lid 3 van die wet het Besluit aanbesteding van 
werken 1973 (‘Baw’) vastgesteld.28 Dit besluit bevat een aanbestedingsver
plichting voor werken in de zin van het Baw, waarvan de geraamde waarde de 

21 art. 43, Kamerstukken II 1963/64, 7760, nr. 2. het wetsvoorstel is overeenkomstig 
het advies van de commissie Simons, die de (wenselijkheid tot) herziening van de 
comptabiliteitswet had onderzocht; zie Kamerstukken II 1963/64, 7760, nr. 3, p. 1 
en p. 39. overigens voorzag het voorstel enkel nog in de openbare aanbesteding als 
uitgangspunt bij niet in eigen beheer uit te voeren werken. Voor leveringen had dit uit
gangspunt in de praktijk geen of weinig betekenis meer; zie Kamerstukken II 1963/64, 
7760, nr. 3, p. 39.

22 Kamerstukken II 1967/68, 7760, nr. 8.
23 minister van financiën h.J. witteveen. hij maakte overigens deel uit van de commis

sie Simons die de betreffende wijziging acht jaar eerder had geadviseerd.
24 Makkinga & Van Werven 1994, p. 9. Zie ook Zonderland 1976, p. 2z8.
25 Stb. 1976, 671. Zie ook Kamerstukken II 1973/74, 13 037, nr. 2. ook in latere wij

zigingen van deze wet is een aanbestedingsverplichting niet (meer) opgenomen. Zie 
Van de meent 1995, p. 179182; Van romburgh 2005, p. 5153; hebly 2010, p. 13.

26 Kamerstukken II 1973/74, 13 037, nr. 3, p. 31: “wat de aanbesteding voor de uitvoe
ring van werken betreft gaven de uit hoofde van artikel 33 (oud), tweede lid, tot stand 
gekomen Koninklijke besluiten een zo ruime mogelijkheid van afwijking, dat in de 
praktijk de openbare aanbesteding reeds lang niet meer voorop staat.” Zie ook Spier 
1981, p. 28.

27 art. 43.
28 Besluit van 6 april 1973, Stb. 1973, 202. Dit besluit strekte met name ter implementa

tie van de europese aanbestedingsrichtlijnen; zie hierover paragraaf 3.2.1.
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drempelwaarde uit de richtlijn werken niet overschreed.29 het begrip ‘werk’ is 
gedefinieerd als “het uit te voeren werk, daaronder begrepen de leveringen, die 
ingevolge de overeenkomst van aanneming moeten worden verricht”.30 Voor der
gelijke, onderdrempelige werken moest in beginsel een openbare aanbesteding of 
een aanbesteding met voorafgaande selectie worden gehouden.31 het Baw kende 
op dit uitgangspunt evenwel een aantal (ruime) uitzonderingen.32

9.2 beleidsreGels aanbestedinG van werken 2005

in 2001 is het Baw in het geheel vervallen.33 ter vervanging van het zuiver na
tionale deel van het Baw, zijn toen de Beleidsregels aanbesteding van werken 
vastgesteld.34 Deze beleidsregels zijn in 2004 en 2005 gewijzigd,35 waardoor mo
menteel de Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 in werking zijn.

in de beleidsregels is een verplichting opgenomen voor de ‘bouwministeries’36 om 
voor het opdragen van onderdrempelige werken een openbare of nietopenbare 
aanbestedingsprocedure te doorlopen. De gekozen aanbestedingsprocedure moet 
in overeenstemming zijn met (momenteel) het aanbestedingsreglement werken 
2005 (‘arw 2005’), dat een uitwerking vormt van de aanbestedingsrichtlijn. De 
beleidsregels uit 2001 en 2004 kenden nog een eigen definitie van een ‘werk’, te 
weten “het uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp en de leve
ringen die ingevolge de overeenkomst van aanneming moeten worden verricht”. 
In de beleidsregels uit 2005 is in de plaats daarvan de definitie van een ‘werk’ 
uit de aanbestedingsrichtlijn overgenomen. De aanbestedingsverplichting uit de 
beleidsregels geldt voor ‘werken die worden opgedragen’. hoewel kennelijk niet 

29 Deze verplichting gold ook voor de in art. 2 Liberalisatierichtlijn werken uitgesloten 
typen werken, ongeacht of de waarde daarvan de drempel al dan niet overschreed.

30 Bepalend is derhalve of sprake is van een aannemingsovereenkomst op grond waarvan 
een bepaald werk moet worden uitgevoerd. Deze kwalificatie dient naar Nederlands 
recht te gebeuren, te weten conform het Bw.

31 art. 3 lid 1 Baw.
32 in de overwegingen is opgenomen dat het openbaar aanbesteden van werken waarvan 

de kosten meer dan f 2500 bedragen niet in alle gevallen wenselijk is. art. 3 en 4 be
vatten een aantal omstandigheden waarin kan worden afgezien van een voorafgaande 
bekendmaking en overgegaan mag worden tot (meervoudig) onderhandse gunning. 
Zo is een uitzondering mogelijk als “het werk van zodanige geringe omvang is dat de 
aan een openbare aanbesteding of een aanbesteding met voorafgaande selectie ver
bonden arbeid en kosten niet zouden zijn gerechtvaardigd”.

33 Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 is art. 4 lid 1 van de raamwet eeg
voorschriften in werking getreden per 1 september 2001; als gevolg daarvan is het 
BAW per die datum vervallen. Zie de toelichting op de beleidsregels aanbesteding van 
werken, Stcrt. 2001, 113.

34 Stcrt. 2001, 113.
35 resp. Beleidsregels aanbesteding van werken 2004, Stcrt. 2004, 126 en Beleidsregels 

aanbesteding van werken 2005, Stcrt. 2005, 207.
36 in 2001 Vrom, V&w en Defensie. in 2004 is daar LnV aan toegevoegd.
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gekozen is om aan te sluiten bij de formulering van de aanbestedingsrichtlijn (en 
het Bao), moet niettemin worden aangenomen dat hiermee niets anders wordt 
bedoeld dan het verlenen van overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten 
voor werken. Deze begrippen komen ook terug in het arw 2005, waarnaar de 
beleidsregels verwijzen.37 

uit het voorgaande volgt dat de Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 de 
bouwministeries verplichten tot het bieden van gelijke kansen voor onderdrempe
lige overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor werken. Voor zover 
deze opdrachten een duidelijk grensoverschrijdend belang vertonen, overlapt deze 
verplichting met de eerder beschreven verplichting op grond van het Vweu.38 als 
een duidelijk grensoverschrijdend belang echter ontbreekt en aldus sprake is van 
nationale opdrachtverstrekking, geven de Beleidsregels aanbesteding van werken 
2005 een zelfstandige verplichting tot het bieden van gelijke kansen.

De huidige beleidsregels bevatten evenwel ruime uitzonderingsmogelijkheden op 
deze verplichting. hier is met name relevant dat geen gelijke kansen meer behoe
ven te worden geboden als:
1) het een werk betreft voor de uitvoering waarvan het geraamde bedrag minder 

bedraagt dan € 1.500.000;
2) goede gronden doen verwachten dat een aanbesteding volgens de openbare 

procedure of de niet-openbare procedure niet in het financieel belang van de 
staat zal zijn;

3) aan het werk te stellen bijzondere eisen bij een aanbesteding volgens de open
bare procedure of de nietopenbare procedure niet tot hun recht zouden kunnen 
komen;

4) het werk van zodanige aard is dat toezicht tijdens en keuring na de gereedma
king geen afdoende waarborg van deugdelijkheid verschaffen;

5) een bijzondere aanbieding is ontvangen, waarvan de aanvaarding in het belang 
van de staat is.

in die gevallen mag een meervoudig onderhandse aanbesteding worden doorlo
pen. een voorafgaande bekendmaking is dan niet verplicht, zodat van het bieden 
van gelijke kansen zoals bedoeld in dit onderzoek, geen sprake is.39 als het hou
den van een dergelijke meervoudig onderhandse aanbesteding niet mogelijk is of 
door het betreffende bouwministerie ondoelmatig wordt geoordeeld, mag het werk 
zelfs eenopeen onderhands worden gegund.40

Voor nationale opdrachtverstrekking kent het huidige nederlandse recht aldus en
kel een expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen als de opdracht

37 art. 1.1.1 sub u resp. art. 8.1.1 arw 2005.
38 Zie hoofdstuk 4.
39 tenzij alle potentiële wederpartijen zouden worden uitgenodigd, hetgeen praktisch 

gezien in de regel onwaarschijnlijk is.
40 art. 5 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005.
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gever een van de bouwministeries is. Zelfs dan bestaan bovendien ruime uitzon
deringsmogelijkheden.

9.3 aanbestedinGswet 2012

De recente aanbestedingswet bevat ook een aantal bepalingen die betrekking 
hebben op nationale opdrachtverstrekking en kan derhalve wellicht leiden tot een 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen.41 het oorspronkelijke wetsvoorstel 
voor de aanbestedingswet uit 2010 voorzag enkel nog in verplichtingen ten aan
zien van europese opdrachtverstrekking. in maart 2011 volgde echter een aanzien
lijke uitbreiding van het wetsvoorstel door middel van een nota van wijziging.42 
met name als gevolg van die uitbreiding bevat de uiteindelijke wet bepalingen die 
ook van invloed zijn op nationale opdrachtverstrekking.43

Voor onderdrempelige opdrachten (met en zonder duidelijk grensoverschrij
dend belang) zal op grond van het wetsvoorstel een nieuwe versie van het 
aanbestedingsreglement werken (‘arw’) worden vastgesteld met daarin voor
schriften over de wijzen waarop die opdrachten kunnen worden geplaatst.44 
hoewel dit wellicht anders doet vermoeden, is het niet de bedoeling dat het arw 
zal voorschrijven welke aanbestedingsprocedure in welk geval moet worden door
lopen.45 het arw zal enkel de uitwerking bevatten van de aanbestedingsproce
dure die de aanbestedende dienst heeft gekozen.

De keuze voor het type aanbestedingsprocedure en daarmee voor het al dan niet 
bieden van gelijke kansen aan alle potentiële wederpartijen is elders geregeld in 
het wetsvoorstel. een aanbestedende dienst die voornemens is een schriftelijke 
overeenkomst onder bezwarende titel tot het verrichten van werken te sluiten, 
moet namelijk op basis van objectieve criteria bepalen i) op welke wijze hij voor
nemens is de overeenkomst tot stand te brengen (oftewel: welke aanbestedings

41 wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen 
(aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542.

42 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11. De hier besproken wij
zigingen hangen sterk samen met een brief van telgen in het fD; zie telgen 2011b. 
Daarin schrijft hij: “(…) de inkopende partij mag vrij een aanbestedingsprocedure 
kiezen, maar moet dan wel kunnen motiveren waarom deze procedure redelijk is voor 
deze aanbesteding.” in reactie op die brief heeft de minister laten weten bepalingen 
omtrent de hierna te bespreken keuze op objectieve gronden voor de procedure en de 
deelnemende ondernemers, alsmede de motivering daarvan op te nemen in de nota 
van wijziging; zie Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 9.

43 wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen 
(Aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542. Zoals hierna zal blijken zijn enkele andere 
relevante bepalingen het resultaat van amendementen van de tweede Kamer.

44 Art. 1.22 lid 1 Aanbestedingswet 2012. Zie verder Kamerstukken I 2011/12, 32 440, 
nr. f en de bijbehorende bijlagen, waaronder het concept aanbestedingsbesluit en het 
concept arw 2012.

45 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 12 en 18.
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procedure), alsook ii) welke ondernemer of ondernemers worden toegelaten tot 
de aanbestedingsprocedure.46 het wetsvoorstel geeft zelf geen invulling aan de 
bedoelde objectieve criteria; deze zal iedere aanbestedende dienst zelf moeten for
muleren. wel bepaalt het wetsvoorstel dat iedere ondernemer de aanbestedende 
dienst schriftelijk kan verzoeken om een motivering van diens keuze op basis 
van de (zelf gekozen) objectieve criteria;47 het wetsvoorstel verbindt hieraan geen 
termijnen, zodat een potentiële wederpartij geen garantie heeft dat hij de motive
ring ontvangt voordat de aanbestedende dienst de opdracht definitief heeft gegund. 
Bovenstaande verplichting tot het maken van een ‘bewuste keuze’, zoals dat in 
de toelichting wordt genoemd,48 geldt ongeacht de waarde van de overeenkomst 
en het eventuele grensoverschrijdende belang. Bij europese opdrachtverstrekking 
zal deze keuze in overeenstemming moeten zijn met Vweu en – bij overschrij
ding van de drempel – de aanbestedingsrichtlijn. hier is echter van belang dat 
de aanbestedende dienst in kwestie ook bij nationale opdrachtverstrekking deze 
keuze moet maken en daarbij objectieve criteria moet hanteren. De vraag is of het 
verplichten tot een bewuste keuze ook leidt tot een verplichting tot het bieden van 
gelijke kansen.

Keuze voor de procedure
De te kiezen procedure kan volgens de toelichting variëren van een aanbestedings
procedure conform de aanbestedingsrichtlijn tot een (enkelvoudig) onderhandse 
gunning.49 ten aanzien van onderdrempelige opdrachten in het algemeen vermeldt 
de toelichting het volgende:50

“Bij een aanbesteding onder de europese drempelwaarden kan de aanbesteden
de dienst (…) kiezen voor een nationale aanbestedingsprocedure met een aan
kondiging, een meervoudig onderhandse procedure of een enkelvoudig onder
handse procedure. ook daarbij moet op grond van objectieve criteria een keuze 
worden gemaakt. elementen waaraan kan worden gedacht zijn bij voorbeeld de 
grootte van de opdracht, de baten en de lasten die een bepaalde procedure met 
zich meebrengt, de kenmerken van de sector in kwestie (omvang en structuur 
van de markt, handelspraktijken enz.) en ook de geografische ligging van de 
plaats van uitvoering.”

hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd, bevestigt een aantal van de ge
noemde criteria (dat wil zeggen: de aard, omvang en locatie van de opdracht) dat 

46 art. 1.4 lid 1 aanbestedingswet 2012.
47 Art. 1.4 lid 3 Aanbestedingswet 2012. Zie hierover ook de nadere toelichting in de 

mva, Kamerstukken I 2011/12, 32 440, nr. c, p. 12.
48 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 11.
49 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 11 en 15.
50 overigens moet de gekozen aanbestedingsprocedure voor onderdrempelige over

heidsopdrachten voor werken worden doorlopen in overeenstemming met de voor
schriften voor die procedure uit het aanbestedingsreglement voor werken; zie nota 
van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, art. 1.20a en de toelichting 
op p. 12 en 18.



Hoofdstuk 9 

317

deze keuze van de aanbestedende dienst ook inhoudt de beoordeling of al dan niet 
sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang.51 maar wat als dit belang 
afwezig is en het dus nationale opdrachtverstrekking betreft?

De wetsgeschiedenis bevat aanwijzingen dat ook bij nationale opdrachtverstrek
king het bieden van gelijke kansen het uitgangspunt zou moeten zijn. Zo consta
teerde de minister dat bij nationale opdrachtverstrekking bij marktpartijen behoef
te bestaat aan een “duidelijk en eenvormig kader, waarbinnen een gelijk speelveld 
wordt gecreëerd en waarbij ondernemers door middel van een open en transparant 
proces een eerlijke kans op een opdracht maken en willekeur wordt voorkomen”.52 
Vertaald naar de keuze voor de procedure is het dan ook van belang dat de aanbe
stedende dienst de procedure afstemt op de aard en de omvang van de opdracht, 
want, zo voegt de toelichting daaraan toe:53

“een goed afgestemde procedure verbetert immers de toegang van ondernemers 
die geschikt zouden zijn om de opdrachten uit te voeren en houdt de lasten voor 
ondernemers zo laag mogelijk.”

Deze toelichting van de wetgever duidt op de erkenning van het privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel bij nationale opdrachtverstrekking: de overheid moet de gelij
ke concurrentiekansen van de potentiële opdrachtnemers waarborgen.54 op grond 
hiervan lijkt het dan ook voor de hand te liggen dat het bieden van gelijke kansen 
het uitgangspunt is in de aanbestedingswet. toch is dat niet het geval. reden 
daarvoor lijkt te zijn dat volgens de minister de toepassing van de uitgangspunten 
van transparantie en gelijke behandeling niet mag leiden tot “een onevenredige 
toename aan lasten” of een “beperking van de ruimte voor aanbestedende diensten 
(…) om maatwerk toe te passen”.55 Kennelijk was de minister van mening dat dat 
het resultaat zou zijn als overheden in beginsel gelijke kansen moeten bieden bij 
nationale opdrachtverstrekking. Zo expliciet zegt hij dat echter niet; ook later is 
op dit punt geen nadere toelichting gegeven. om voornoemde negatieve effecten 
te vermijden, is niettemin besloten om in de aanbestedingswet de aanbestedende 
dienst de keuzevrijheid te geven ten aanzien van welke procedure hij wil volgen.

het resultaat van deze keuzevrijheid is dat een aanbestedende dienst bij nationale 
opdrachtverstrekking kan kiezen voor een onderhandse aanbesteding, meervou
dig of enkelvoudig. in dat geval blijft de bekendmaking van de mogelijkheid om 
wederpartij van de overheid te worden achterwege, oftewel de eerste stap van het 
bieden van gelijke kansen. met andere woorden, de vrijheid om voor een onder
handse aanbesteding te mogen kiezen, betekent dat de overheid kan kiezen om 

51 Zie hierover paragraaf 4.3.
52 mvt, Kamerstukken II 2009/19, 32 440, nr. 3, p. 14.
53 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 11.
54 Zie over dit beginsel verder paragraaf 1.2.1.
55 mvt, Kamerstukken II 2009/19, 32 440, nr. 3, p. 14. Zie voor (terecht) stevige kritiek 

hierop Scheltema 2010.
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geen gelijke kansen te bieden.56 in dat geval is geen sprake meer van het gelijke 
speelveld waar volgens de minister nu juist behoefte aan bestaat. Bovendien leidt 
deze keuzevrijheid minst genomen niet tot de door de minister genoemde verbe
tering van de toegang van ondernemers die geschikt zijn om de opdracht uit te 
voeren.

Deze keuzevrijheid om geen gelijke kansen te bieden, wordt niet beperkt door de 
enkele eis dat de keuze moet zijn gebaseerd op objectieve criteria. De in de toe
lichting genoemde elementen waaraan in dat kader kan worden gedacht (zoals de 
aard en omvang van de opdracht), zijn zo abstract dat iedere aanbestedende dienst 
op basis daarvan tot verschillende objectieve criteria kan komen en dus op grond 
van die criteria heel verschillend kan oordelen in feitelijk dezelfde situaties. wat 
ontbreekt, zijn een of meer normen van de wetgever aan de hand waarvan overhe
den criteria kunnen opstellen. een voorbeeld van een dergelijke norm (maar dan 
in europeesrechtelijke context) is wat het hof heeft bepaald bij onderdrempelige 
opdrachten: als deze een duidelijk grensoverschrijdend belang vertonen, moet de 
overheid gelijke kansen bieden. een dergelijke norm kan vervolgens worden uit
gewerkt in objectieve criteria, zoals het criterium dat van een opdracht voor een 
bepaald type werk met minimaal een bepaalde omvang wordt verondersteld dat 
deze een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont.57 Vanuit het materiële ge
lijkheidsbeginsel bezien, zou in de aanbestedingswet een norm moeten worden 
toegevoegd die in essentie eruit bestaat dat de overheid gelijke kansen behoort te 
bieden aan alle potentiële wederpartijen, tenzij een uitzondering gerechtvaardigd 
is.

niet alleen bevat het wetsvoorstel geen expliciete normstelling, volgens de mi
nister leidt ook het algemene bestuursrecht (de algemene wet bestuursrecht en de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur) niet tot concrete gedragsvoorschrif
ten in specifieke gevallen.58 het aldus – in de visie van de wetgever althans59 – 
ontbreken van een normstelling leidt ertoe dat de door een aanbestedende dienst 
gehanteerde objectieve criteria eigenlijk nooit onjuist kunnen zijn, behoudens in 
extreme gevallen. wat vermoedelijk het resultaat hiervan zal zijn in de praktijk, 
is een moeizaam traject waarin individuele ondernemers die invulling alleen maar 
van de rechter kunnen verkrijgen door op te komen tegen concrete beslissingen 
van aanbestedende diensten. De kans dat daaruit een helder en uniform kader 
voortvloeit dat rechtszekerheid biedt, lijkt minimaal; hetzelfde geldt dan waar
schijnlijk voor de wil bij ondernemingen om hierover te procederen.

56 ervan uitgaande dat het praktisch gezien onhaalbaar is om alle potentiële wederpar
tijen uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse procedure. in dat geval zou de 
overheid immers wel gelijke kansen bieden.

57 Vgl. de lijst die het comité van de regio’s aanbeveelt om op te stellen, waarin on
derwerpen c.q. markten waarbij grensoverschrijdendheid speelt, zijn opgenomen; zie 
paragraaf 4.3.

58 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 14.
59 hier valt nog het nodige op af te dingen, zoals zal blijken in hoofdstuk 12.
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De aanbestedingswet biedt aldus de mogelijkheid om te kiezen voor een onder
handse meer of enkelvoudige aanbesteding bij het verlenen van een onderdrem
pelige opdracht zonder duidelijk grensoverschrijdend belang. een aanbestedende 
dienst moet die keuze weliswaar kunnen motiveren door te verwijzen naar de 
objectieve criteria die daaraan ten grondslag liggen, maar dat laat onverlet dat 
bij een dergelijke onderhandse procedure de bekendmaking aan alle potentiële 
wederpartijen ontbreekt die is vereist voor het bieden van gelijke kansen. een 
aanbestedende dienst kan op grond van de aanbestedingswet dus kiezen voor een 
procedure waarbij hij geen gelijke kansen biedt.

Keuze voor deelnemers bij onderhandse procedure
een aanbestedende dienst moet echter ook op basis van objectieve criteria kiezen 
welke ondernemer of ondernemers worden toegelaten tot de aanbestedingsproce
dure. Dit betekent dat zelfs als een aanbestedende dienst kiest voor een onderhand
se procedure, hij vervolgens de keuze voor één bepaalde partij (bij enkelvoudig 
onderhands) c.q. een beperkt aantal partijen (bij meervoudig onderhands) moet 
kunnen motiveren. Kan deze ‘bewuste keuze’ voor de uit te nodigen partij(en) bij 
een onderhandse aanbesteding alsnog leiden tot het bieden van gelijke kansen?

Volgens de toelichting strekt de verplichting om de keuze voor de deelnemers te 
baseren op objectieve criteria ertoe dat bij onderhandse procedures “niet alleen 
dezelfde ondernemers aan bod komen.”60 Dit wordt als volgt uitgewerkt:61

“Bij een enkelvoudige of meervoudige procedure zullen in ieder geval voldoen
de mogelijke aanvragers op een door de aanbestedende dienst of het speciale
sectorbedrijf op te stellen shortlist moeten worden geplaatst om een adequate 
mededinging te garanderen. ook kunnen de aanbestedende diensten en speciale
sectorbedrijven gebruik maken van systemen waarbij een lijst van potentieel 
gekwalificeerde ondernemers wordt opgesteld. De aanbestedende dienst of het 
specialesectorbedrijf kan dan naderhand, bij de plaatsing van individuele op
drachten, uit de lijst van gekwalificeerde ondernemers op niet-discriminerende 
wijze ondernemers selecteren die worden uitgenodigd een offerte in te dienen 
(bv. door toepassing van een rouleersysteem).”

oftewel, als een aanbestedende dienst kiest voor onderhandse aanbesteding, moet 
hij eerst een lijst opstellen – of al hebben opgesteld – met daarop een (selectie 
van) potentieel gekwalificeerde ondernemers. Vervolgens maakt hij dan op basis 
van objectieve criteria een keuze voor een of meer van die ondernemers. De toe
lichting noemt als voorbeelden van dergelijke criteria: ervaring in de desbetref
fende sector, omvang en infrastructuur van de onderneming, alsmede technische 
en professionele vaardigheden. ook loting is een keuzemogelijkheid, eventueel in 
combinatie met andere selectiecriteria.62

60 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 11.
61 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 16.
62 nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 440, nr. 11, p. 16.
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De aanbestedingswet en de toelichting daarop bepalen echter niet hoe de lijst met 
potentieel gekwalificeerde ondernemers tot stand moet komen. Het ligt voor de 
hand dat bedoeld is dat ook die lijst wordt samengesteld op basis van bovenstaan
de objectieve criteria (zoals ervaring). een voorafgaande, openbare bekendmaking 
van de mogelijkheid om op die lijst terecht te komen, wordt evenwel niet voorge
schreven.63 ook lijkt niet aannemelijk dat een dergelijke bekendmaking vereist is 
om de hierboven bedoelde ‘adequate mededinging’ te garanderen. Vermoedelijk 
wordt daarmee niet bedoeld dat een voorafgaande bekendmaking is vereist om
wille van de gelijke concurrentiekansen van alle potentiële wederpartijen, maar 
slechts dat het aantal deelnemers op de lijst voldoende moet zijn om tussen hen 
concurrentie uit te lokken. Dat laatste doet zich ook in de aanbestedingsrichtlijn 
voor, waar verondersteld wordt dat het uitnodigen van ten minste vijf partijen 
voldoende is om tussen hen ‘daadwerkelijke mededinging’ te waarborgen.64 gelet 
hierop, kan ervan worden uitgegaan dat het opnemen van ten minste vijf partijen 
op de lijst voldoende garantie is voor de in bovenstaande toelichting bedoelde 
‘adequate mededinging’. De aanbestedingswet miskent daarmee de concurrentie
kansen van alle andere potentiële wederpartijen en derhalve het privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel.

het gevolg hiervan is dat een aanbestedende dienst alleen ondernemingen op de 
lijst behoeft te plaatsen waarmee hij zelf al bekend is, bijvoorbeeld omdat die 
ondernemingen hun interesse uit zichzelf kenbaar hadden gemaakt of vanwege 
eerdere opdrachten aan die ondernemingen. alleen als dat een onvoldoende aan
tal oplevert om een ‘adequate’ mededinging te garanderen, zal de aanbestedende 
dienst rondvraag moeten doen om bekend te raken met meer potentieel gekwali
ficeerde ondernemers. De kring van ‘bekende’ ondernemingen kan echter (zeer) 
beperkt zijn en zal doorgaans lang niet alle potentiële wederpartijen omvatten. het 
ontbreken van een verplichting om de mogelijkheid om op de lijst te komen vooraf 
openbaar bekend te maken, leidt derhalve ertoe dat een aanbestedende dienst niet 
verplicht is om gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen.

Potentiële wederpartijen die simpelweg niet op de hoogte zijn van het voornemen 
van een aanbestedende dienst om een opdracht te verlenen en waarvan de aan
bestedende dienst ook niet wist dat zij in die opdracht geïnteresseerd zijn, zullen 
aldus achter het net vissen. De aanbestedingswet waarborgt niet dat zij materi
eel gelijk worden behandeld ten opzichte van de potentiële wederpartijen die wel 

63 De lijst van potentieel gekwalificeerde ondernemers doet enigszins denken aan de er
kenningsregeling zoals die kan worden gebruikt onder de aanbestedingsrichtlijn voor 
nutssectoren (richtlijn 2004/17/eg). in dat geval moet de invoering van die regeling 
echter vooraf worden gepubliceerd in het Publicatieblad (zie onder meer art. 41 lid 3 
richtlijn 2004/17/eg). alle potentiële wederpartijen kunnen derhalve op de hoogte 
komen van het bestaan van de erkenningsregeling en zich daarvoor aanmelden. De 
aanbestedingswet voorziet echter niet in een vergelijkbare regeling bij de hier bespro
ken nationale opdrachtverstrekking.

64 art. 44 lid 3 aanbestedingsrichtlijn.
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naar de opdracht mogen meedingen. Bovendien vormt de aanbestedingswet geen 
waarborg voor de gelijke concurrentiekansen van alle potentiële wederpartijen. 
overigens biedt de aanbestedingswet wel beperkte mogelijkheden voor poten
tiële wederpartijen die weliswaar bekend zijn bij de aanbestedende dienst, maar 
niettemin niet zijn opgenomen op de lijst of daaruit zijn geselecteerd. in lijn met 
de huidige jurisprudentie,65 zal de aanbestedende dienst ten aanzien van hen ge
motiveerd moeten kunnen onderbouwen waarom zij buiten de boot zijn gevallen.

De conclusie is dan ook dat het wetsvoorstel voor de aanbestedingswet de positie 
van potentiële wederpartijen die al bekend zijn bij de aanbestedende dienst een 
beetje versterkt, maar de gelijke kansen van alle overige potentiële wederpartijen 
niet waarborgt. het staat een aanbestedende dienst vrij om bij een onderdrempe
lige opdracht zonder grensoverschrijdend belang ervoor te kiezen om de opdracht 
niet vooraf openbaar bekend te maken en derhalve geen gelijke kansen te bieden 
aan alle potentiële wederpartijen. het wetsvoorstel bevat aldus geen expliciete 
verplichting voor overheden om gelijke kansen te bieden bij nationale opdracht
verstrekking.

9.4 conclusie

het nederlandse recht voorzag vroeger voor de rijksoverheid en gemeenten in een 
verplichting tot openbare aanbesteding bij nationale opdrachtverstrekking voor 
werken. tot 1992 gold deze verplichting voor gemeenten; de reden van het ver
dwijnen daarvan is onduidelijk. Voor de rijksoverheid eindigde de verplichting in 
1976, omdat van die verplichting volgens de minister toch maar weinig terecht
kwam. overtuigende argumenten voor het verdwijnen van de zuiver nationale 
aanbestedingswetgeving ontbreken aldus. wat resteerde, is de verplichting voor de 
bouwministeries om bij onderdrempelige opdrachten voor werken in beginsel ge
lijke kansen te bieden. op die verplichting bestaan evenwel ruime uitzonderings
mogelijkheden. Verder zijn in de jurisprudentie geen gevallen bekend waarin een 
rechter op grond van het huidige recht oordeelde dat een overheid bij nationale op
drachtverstrekking gelijke kansen moest bieden aan alle potentiële wederpartijen.

De inwerkingtreding van de aanbestedingswet zal aan deze status quo helaas niets 
veranderen, ondanks dat het belang van het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel 
wel is erkend in de toelichting op die wet. het wetsvoorstel bevat namelijk geen 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij nationale opdrachtverstrekking. 
als gevolg hiervan ontbreekt het in het huidige nationale recht aan voldoende ex
pliciete waarborgen voor naleving van het materiële gelijkheidsbeginsel in geval 
van gronduitgifte die nationale opdrachtverstrekking inhoudt. concreet betekent 
dit dat als het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst inhoudt dat de overheid 

65 Zie Rb. Zutphen 4 mei 2011, LJN BV0451, r.o. 5.195.22 en hof Den haag 31 mei 
2011, LJN BQ7122, r.o. 10. Deze jurisprudentie wordt verder besproken in paragraaf 
12.2.
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een onderdrempelige overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken 
verleent zonder duidelijk grensoverschrijdend belang, het huidige recht geen ex
pliciete verplichting voor die overheid bevat om daarbij gelijke kansen te bieden 
aan alle potentiële wederpartijen (met uitzondering van sommige opdrachten die 
door een bouwministerie worden verstrekt).
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conclusie Deel a – expliciete verplichting tot 
 bieden van gelijke kansen

in het bovenstaande eerste deel van dit onderzoek is ter beantwoording van de 
eerste subvraag onderzocht in hoeverre het huidige recht voorziet in een expli
ciete verplichting voor de overheid om gelijke kansen te bieden aan alle potentiële 
wederpartijen bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst met het oog op 
de uitvoering van werken door de private wederpartij. Daartoe is in onderdeel a1 
vastgesteld dat het huidige europese recht niet voorziet in een expliciete verplich
ting tot het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte. in het nederlandse recht 
vormde het bieden van gelijke kansen lange tijd wel het uitgangspunt bij gronduit
gifte, voor zover dat grondverkoop door de rijksoverheid of het in gebruik geven 
van grond door de gemeente betrof. Betrekkelijk recent verdween dit uitgangspunt 
echter uit de wet, zodat ook in het huidige nederlandse recht een expliciete ver
plichting tot het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte ontbreekt.

Dit kan echter anders zijn indien de gronduitgifte inhoudt dat de overheid een 
opdracht voor werken verleent aan haar wederpartij. in onderdeel a2 is aange
toond dat het huidige recht expliciet verplicht tot het bieden van gelijke kansen als 
het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst europese opdrachtverstrekking in
houdt; in die gevallen is het in paragraaf 1.2.1 beschreven publiek en privaatrech
telijke gelijkheidsbeginsel gewaarborgd. De vereiste ‘europese dimensie’ bestaat 
eruit dat de geraamde waarde van de opdracht de toepasselijke drempelwaarde van 
momenteel € 5 miljoen (excl. btw) overschrijdt, in welk geval de aanbestedings
wetgeving verplicht tot gelijke kansen, dan wel dat een onderdrempelige opdracht 
niettemin een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, in welk geval het 
Vweu de overheid dwingt om gelijke kansen te bieden aan potentiële wederpartij
en uit andere lidstaten. in beide gevallen zijn weliswaar uitzonderingen mogelijk, 
maar de kans dat deze zich bij gronduitgifte voordoen, is klein. overigens waar
borgt het europese recht strikt genomen enkel de gelijke kansen van potentiële 
wederpartijen uit andere lidstaten; dit wordt evenwel gerepareerd door de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel, 
op grond waarvan de overheid potentiële wederpartijen uit nederland gelijk moet 
behandelen met die uit andere lidstaten.

Bovenstaande verplichting om gelijke kansen te bieden dient op grond van de 
europese wetgeving en jurisprudentie te worden beperkt tot opdrachtverstrekking. 
De verplichting geldt dan ook alleen als de gronduitgifteovereenkomst in kwes
tie moet worden beschouwd als een overheidsopdracht of concessieovereenkomst 
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voor werken; voor zuivere gronduitgifte dienen de gelijke kansen langs een andere 
weg te worden gewaarborgd (zie Deel B). een overheidsopdracht voor werken 
bestaat als:
a) een aanbestedende dienst (zoals een overheid);
b) en een aannemer;
c) een schriftelijke overeenkomst sluiten;
d) onder bezwarende titel;
e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het uitvoeren van werken;
f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst;
g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren van:
 i. werkzaamheden uit bijlage 1; of
 ii. een werk overeenkomstig de eisen van de aanbestedende dienst.

Deze afzonderlijke, cumulatieve elementen zijn uitgebreid geanalyseerd in boven
staande hoofdstukken. Daarbij is telkens rekening gehouden met de door het hof 
vereiste functionele benadering.

Bij een concessieovereenkomst voor werken bestaat het element onder d (‘onder 
bezwarende titel’) eruit dat de overheid een exploitatierecht voor bepaalde tijd 
aan haar wederpartij (de concessiehouder) verleent, waarbij de overheid het op 
haar rustende exploitatierisico voor ten minste een aanzienlijk deel overdraagt. 
Bovendien is gebleken dat van een concessieovereenkomst voor werken ook spra
ke is als de concessiehouder niet een ‘werk’ maar werkzaamheden moet uitvoeren 
en de tegenprestatie bestaat uit de exploitatie van het werk waaraan die werkzaam
heden moeten worden uitgevoerd (zie bovenstaand element onder g).

om inzichtelijk te maken in welke gevallen gronduitgifte europese opdracht
verstrekking inhoudt en in hoeverre in dat geval de overheid verplicht is gelijke 
kansen te bieden, is het voorgaande toegepast op verschillende, concrete typen 
van gronduitgifte. Daarbij is naar voren gekomen dat een gronduitgifteovereen
komst waarbij de wederpartij werken uitvoert die ter beschikking van de over
heid komen, in beginsel opdrachtverstrekking inhoudt. De geraamde waarde en 
het grensoverschrijdend belang van die overeenkomst bepalen dan of de overheid 
gelijke kansen moet bieden. Voert de wederpartij daarentegen werken uit die niet 
ter beschikking komen van de overheid die de grond uitgeeft, dan is de kans aan
zienlijk kleiner dat de gronduitgifte als een overheidsopdracht voor werken moet 
worden aangemerkt en is zelfs uitgesloten dat deze een concessieovereenkomst 
voor werken vormt.

ook is aandacht besteed aan gronduitgifte waarbij meerdere gronduitgifteover
eenkomsten gezamenlijk als enkel doel hebben de uitvoering van (werkzaam
heden aan) één werk. Kort gezegd, moeten al die gronduitgifteovereenkomsten 
dan beschouwd worden als één en dient van het geheel te worden beoordeeld de 
overheid daarbij gelijke kansen moet bieden gezien de geraamde waarde en het 
grensoverschrijdend belang. Bij de omgekeerde situatie – waarin één gronduitgifte
overeenkomst tot doel heeft de uitvoering van (werkzaamheden aan) meer dan één 
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werk – moet aan de hand van de geraamde waarde en het grensoverschrijdend 
belang van de gehele overeenkomst worden vastgesteld of het bieden van gelijke 
kansen verplicht is.

gronduitgifte kan ook inhouden dat de overheid een gemengde gronduitgifteover
eenkomst wil sluiten. het gaat dan om gronduitgifteovereenkomsten die bestaan 
uit verschillende onderdelen die ieder op zich als een ander type opdrachtverstrek
king moeten worden beschouwd of juist geen opdrachtverstrekking maar zuivere 
gronduitgifte vormen. Bij een mengvorm van werken enerzijds en leveringen/
diensten anderzijds, is het hoofdvoorwerp bepalend voor de ‘kleur’ van de gehele 
gronduitgifteovereenkomst, tenzij sprake is van een kunstmatige constructie om 
het aanbestedingsrecht te omzeilen. Bij een mengvorm van een concessieover
eenkomst voor respectievelijk werken en diensten (tot de implementatie van de 
concessierichtlijn), alsook bij een mengeling van respectievelijk een overheids
opdracht en een concessieovereenkomst voor werken evenals van respectievelijk 
opdrachtverstrekking en zuivere gronduitgifte, moet echter eerst worden bezien 
of de verschillende onderdelen objectief gezien kunnen worden gescheiden. is 
scheiding niet aan de orde, dan is het hoofdvoorwerp bepalend voor de ‘kleur’ van 
de gehele gronduitgifteovereenkomst. Zijn de onderdelen daarentegen scheidbaar 
dan moet van ieder onderdeel worden beoordeeld of dat opdrachtverstrekking in
houdt en zo ja, of de geraamde waarde en het grensoverschrijdend belang vereisen 
dat de overheid daarvoor gelijke kansen moet bieden. mocht de aanbestedende 
dienst niettemin ervoor kiezen om voor beide onderdelen geen afzonderlijke over
eenkomsten te sluiten, maar één, gemengde overeenkomst voor het geheel, dan 
geldt voor dat geheel de (nieuwe) aanbestedingsrichtlijn c.q. de transparantiever
plichting op grond van het Vweu, mits die op een van de onderdelen als zodanig 
van toepassing is.

Zonder Europese dimensie geldt al het voorgaande niet. Als gronduitgifte niet 
europese, maar (slechts) nationale opdrachtverstrekking inhoudt, is bovenstaan
de expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen niet van toepassing. 
Deze ruimte werd vroeger ingevuld door eigen nederlandse aanbestedingswetge
ving. Voor de rijksoverheid en gemeenten bestond een wettelijke verplichting tot 
openbare aanbesteding bij nationale opdrachtverstrekking voor werken. in 1976 
respectievelijk 1993 verdween deze verplichting, echter zonder overtuigende mo
tivering. wat resteerde, is de verplichting voor de bouwministeries om bij onder
drempelige opdrachten voor werken in beginsel gelijke kansen te bieden. als ge
volg hiervan ontbreekt het in het huidige nationale recht aan voldoende expliciete 
waarborgen voor naleving van het (materiële) gelijkheidsbeginsel in gevallen van 
gronduitgifte waarin het europese recht daar niet in voorziet. De inwerkingtreding 
van de aanbestedingswet zal aan deze status quo helaas niets veranderen. als het 
sluiten van een gronduitgifteovereenkomst derhalve inhoudt dat de overheid een 
onderdrempelige overheidsopdracht of concessieovereenkomst voor werken zon
der duidelijk grensoverschrijdend belang verleent, bevat het huidige recht geen 
expliciete verplichting voor die overheid om daarbij gelijke kansen te bieden aan 
alle potentiële wederpartijen.
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De eerste subonderzoeksvraag luidde:

Voorziet het huidige recht in een expliciete verplichting voor Nederlandse 
overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kan
sen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaalde uitzon
deringsgevallen?

op grond van het bovenstaande, kan deze vraag nu als volgt schematisch worden 
beantwoord:

EXPLICIETE VERPLICHTING IN HUIDIG RECHT TOT BIEDEN VAN GELIJKE KANSEN?

Gronduitgifteovereenkomsten
ter inrichting van de ruimte door het uitvoeren van werken

Opdrachtverstrekking

Zuivere gronduitgifteOverheidsopdracht
voor werken

Concessie‐
overeenkomst
voor werken

Europese 
dimensie

> drempel Ja: aanbestedingswetgeving

Nee

< drempel Ja: VwEU

Nationale dimensie
Nee

M.u.v. bouwministeries: Beleidsregels
aanbesteding van werken

Nee

Figuur 4 Resultaten Deel A

oftewel, een expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen bestaat in 
het huidige recht enkel indien de gronduitgifte inhoudt dat de overheid een op
dracht met een europese dimensie verleent aan haar wederpartij. De enige uit
zondering hierop is de verplichting voor de bouwministeries om op grond van de 
Beleidsregels aanbesteding van werken in beginsel gelijke kansen te bieden voor 
onderdrempelige opdrachtverstrekking voor werken.
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De conclusie van het vorige deel brengt mee dat het huidige recht geen expliciete 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen bevat voor gronduitgifte die slechts 
nationale opdrachtverstrekking inhoudt of die als zuivere gronduitgifte moet wor
den beschouwd (en dus in het geheel geen opdrachtverstrekking inhoudt). Voor 
deze ‘overige’ typen van gronduitgifte is het dan ook relevant om te onderzoeken 
of daarvoor impliciet een verplichting tot het bieden van gelijke kansen in het hui
dige recht besloten ligt, zodat langs die weg alsnog het (materiële) gelijkheidsbe
ginsel kan worden gewaarborgd. een dergelijke impliciete verplichting kan door 
de rechter worden erkend zonder dat daarvoor een wetswijziging is vereist. ook 
kan de europese of nederlandse wetgever besluiten een dergelijke verplichting 
die reeds impliciet in het recht aanwezig is, te expliciteren en nader uit te werken 
in wetgeving. De consequentie van een verplichting tot het bieden van gelijke kan
sen bij zuivere gronduitgifte zou zijn dat het verschil tussen opdrachtverstrekking 
en zuivere gronduitgifte niet langer relevant is voor de vraag óf de overheid gelijke 
kansen moet bieden; dat verschil is dan enkel nog van belang om te weten welk 
regime daarbij van toepassing is en welke specifieke regels dat meebrengt. In lijn 
daarmee zou de consequentie van een verplichting om gelijke kansen te bieden bij 
nationale gronduitgifte zijn, dat het bestaan van een europese dimensie eveneens 
slechts nog een rol speelt bij het vaststellen van het toepasselijke regime en niet bij 
de beoordeling of het verplicht is om gelijke kansen te bieden.

Bovenstaande impliciete verplichting kan voortvloeien uit het europese recht. 
Zoals hierna zal blijken, is daarvoor in ieder geval vereist dat de gronduitgifte 
een europese dimensie heeft (‘europese gronduitgifte’). als die gronduitgifte op
drachtverstrekking inhoudt, bleek reeds uit het vorige deel dat de overheid gelijke 
kansen moet bieden. Deze verplichting geldt echter niet voor europese zuivere 
gronduitgifte. in hoofdstuk 11 wordt bepleit dat het europese recht overheden 
ook in die gevallen verplicht om gelijke kansen te bieden, behoudens bepaalde 
uitzonderingsgevallen.

ontbreekt een europese dimensie, dan kan het (zuiver) nederlandse recht wel
licht verplichten tot het bieden van gelijke kansen. hoofdstuk 12 betoogt dat een 
dergelijke verplichting voortvloeit uit de algemene beginselen van behoorlijk be
stuur, zowel ingeval de gronduitgifte nationale opdrachtverstrekking inhoudt, als 
wanneer het nationale zuivere gronduitgifte betreft. ook in die gevallen zijn uit
zonderingen mogelijk.
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het tweede deel wordt vervolgens afgesloten met een conclusie (hoofdstuk 13). 
Deze conclusie vormt de beantwoording van de tweede subvraag van dit onder
zoek, te weten: 

Voor zover het huidige recht niet voorziet in een expliciete verplichting voor 
Nederlandse overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst 
 gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaal
de uitzonderingsgevallen, kan die verplichting dan alsnog in het huidige recht 
 worden erkend of is daarvoor wetswijziging vereist?
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hoofdstuk 11

europese zuivere gronduitgifte

gronduitgifte die een europese dimensie heeft, maar geen opdrachtverstrekking 
inhoudt, valt niet onder het europese aanbestedingsrecht. een expliciete verplich
ting om bij dit type gronduitgifte gelijke kansen te bieden ontbreekt in het hui
dige recht. niettemin zijn er overtuigende argumenten waarom ook bij dergelijke 
europese zuivere gronduitgifte de overheid verplicht is om gelijke kansen te bie
den aan al haar potentiële wederpartijen. De reden hiervoor is kort gezegd dat 
deze verplichting een noodzakelijke voorwaarde is voor de verwezenlijking van 
de fundamentele vrijheden binnen de unie waar het Vweu naar streeft en waartoe 
daarin de vrijverkeerbepalingen van met name artikelen 49 en 56 Vweu zijn 
opgenomen (vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten). 

in dit hoofdstuk zullen ten eerste in paragraaf 11.1 drie voorbeelden worden gege
ven waarin het bieden van gelijke kansen noodzakelijk bleek voor de verwezenlij
king van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Vervolgens 
wordt betoogd dat deze ontwikkeling kan (en moet) worden doorgetrokken naar 
europese zuivere gronduitgifte: ook dan zijn een voorafgaande bekendmaking 
(in paragraaf 11.2) en een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewij
zingssystematiek (paragraaf 11.3) noodzakelijk om te voldoen aan het Vweu en 
de daarmee beoogde verwezenlijking van de fundamentele vrijheden van vesti
ging en diensten. in dat kader zal onder meer blijken dat de aanwezigheid van een 
europese dimensie een voorwaarde is voor deze verplichting tot het bieden van 
gelijke kansen. op die verplichting bestaan evenwel uitzonderingen; deze komen 
in paragraaf 11.4 aan de orde.

tot slot wordt nog ingegaan op de mogelijke botsing van een verplichting tot 
het bieden van gelijke kansen bij europese zuivere gronduitgifte met artikel 345 
Vweu (paragraaf 11.5) en op literatuur waarin verdere ondersteuning voor deze 
verplichting is te vinden (paragraaf 11.6). het hoofdstuk wordt in paragraaf 11.7 
afgesloten met een conclusie.

11.1 Gelijke kansen noodzakelijk voor vrijHeid van 
vestiGinG en diensten

het eerste voorbeeld waarin de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten vereisten dat de overheid gelijke kansen zou bieden is de europese aan
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bestedingswetgeving, die betrekking heeft op bovendrempelige opdrachtverstrek
king (paragraaf 11.1.1). Dit kan worden aangevuld met voorbeelden uit andere 
secundaire uniewetgeving met dezelfde uitwerking van de vrijverkeerbepalingen 
in concrete verplichtingen om gelijke kansen te bieden. ten tweede heeft het hof 
op grond van dezelfde redenering vervolgens een transparantieverplichting aange
nomen bij europese opdrachtverstrekking die buiten de aanbestedingswetgeving 
valt (paragraaf 11.1.2). ten derde breidde het hof deze redenering – en daarmee 
de transparantieverplichting – recentelijk uit tot schaarse vergunningen waarvoor 
op grond van de secundaire wetgeving (nog) geen verplichting tot het bieden van 
gelijke kansen bestond (paragraaf 11.1.3).

11.1.1 Gelijke kansen in secundaire Uniewetgeving

De europese wetgeving ter verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het 
vrij verrichten van diensten bij overheidsopdrachten bestond in eerste instantie 
uit negatieve verplichtingen, namelijk uit verplichtingen voor de lidstaten om be
perkingen van die vrijheden op te heffen.1 het Verdrag bood de mogelijkheid om 
dit – mocht dat nodig blijken te zijn – uit te breiden met richtlijnen ter coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten, oftewel met 
positieve verplichtingen voor de lidstaten om hun wetgeving voor overheidsop
drachten aan te passen conform de richtlijn. Volgens de raad diende deze coördi
natie in ieder geval te bestaan uit voldoende bekendmaking van de opdrachten en 
het opstellen van een objectieve toewijzingssystematiek. 

De europese wetgever stelde vervolgens vast dat uitbreiding met dergelijke po
sitieve verplichtingen noodzakelijk was om de vrijheid van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten bij overheidsopdrachten te verwezenlijken; dit leidde tot 
de richtlijn werken en uiteindelijk tot de huidige aanbestedingsrichtlijn. Deze 
richtlijnen bieden regels voor opdrachtverstrekking door de overheid die ertoe 
moeten leiden dat ondernemers uit andere lidstaten hun vrijheid van vestiging 
en het vrij verrichten van diensten onder het Vweu kunnen uitoefenen door toe
gang te krijgen tot die opdrachtverstrekking. meer concreet is dit uitgewerkt door 
overheden te verplichten om bij europese opdrachtverstrekking gelijke kansen te 
bieden.2 De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten bij europese 
opdrachtverstrekking door de overheid, vereisten dus niet alleen dat beperkingen 
van die vrijheden werden opgeheven, maar ook dat de overheid actief verplicht 
werd om haar potentiële wederpartijen gelijke kansen te bieden.

in de secundaire uniewetgeving zijn ook andere voorbeelden te vinden waarin de 
fundamentele vrijheden zijn uitgewerkt in concrete verplichtingen tot het bieden 
van gelijke kansen. Zo is in de Dienstenrichtlijn opgenomen dat in bepaalde geval
len een selectieprocedure moet worden doorlopen voor de verlening van schaarse 

1 Zie paragraaf 3.1.4.
2 Zie paragraaf 3.4.
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vergunningen.3 De machtigingsrichtlijn bevat een verplichting voor een op me
dedinging gebaseerde of vergelijkende selectieprocedure voor de verdeling van 
radiofrequenties.4 een dergelijke verplichting bestaat ook voor de verlening van 
vergunningen voor de prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen 
(bijvoorbeeld in de mijnbouw).5 Voor het sluiten van bepaalde openbaredienstcon
tracten voor openbaar vervoer is tot slot in de PSoVerordening een verplichting 
tot openbaar aanbesteden opgenomen.6

11.1.2 Gelijke kansen bij niet-gereguleerde opdrachtverstrekking

Vervolgens heeft het hof laten zien dat ook als secundaire wetgeving niet voorziet 
in een verplichting daartoe, het bieden van gelijke kansen niettemin noodzakelijk 
kan zijn om de fundamentele vrijheden van vestiging en diensten niet onrechtma
tig te beperken. Dit is het geval bij de door het hof ontwikkelde transparantiever
plichting bij opdrachtverstrekking die buiten de europese aanbestedingswetge
ving valt, maar niettemin een europese dimensie heeft omdat deze een duidelijk 
grensoverschrijdend belang vertoont.7 in hoofdstuk 4 is vastgesteld dat ook hier 
de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten uit artikelen 49 en 56 
Vweu vereisen dat de overheid gelijke kansen biedt. Blijft het bieden van gelijke 
kansen namelijk achterwege zonder objectieve rechtvaardiging, dan vormt dat een 
beperking van (een van) beide vrijheden die in strijd is met artikelen 49 en/of 56 
Vweu. het bieden van gelijke kansen betreft aldus proactief handelen van de 
overheid dat primair is bedoeld om materiële ongelijke behandeling van potentiële 
wederpartijen in andere lidstaten ten opzichte van nationale potentiële wederpar
tijen te voorkomen.

3 art. 12 lid 1 van richtlijn 2006/123/eg, PbEU 2006, L376/36. op grond van art. 2 
zijn onder meer kansspelen van de richtlijn uitgesloten. Zie over dit onderwerp verder 
wolswinkel 2009a; wolswinkel 2009b; Stellingwerff Beintema 2010.

4 art. 7 lid 3 richtlijn 2002/20/eg, PbEG 2002, L108/21 luidt: “wanneer de verle
ning van gebruiksrechten voor radiofrequenties moet worden beperkt, verlenen de 
lidstaten deze rechten op basis van objectieve, transparante, nietdiscriminerende en 
evenredige selectiecriteria. Bij het opstellen van de selectiecriteria moet terdege re
kening worden gehouden met de verwezenlijking van de doelstellingen van art. 8 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).” Zie daarover ook Wolswinkel 2009a.

5 richtlijn 1994/22/eg, PbEG 1994, L164/3. onder verwijzing naar de interne (ener
gie)markt is in de considerans het volgende opgenomen: “overwegende dat er (…) 
gemeenschappelijke regels moeten worden vastgesteld waardoor wordt gewaarborgd 
dat de procedures voor het verlenen van vergunningen voor de prospectie, de explora
tie en de produktie van koolwaterstoffen toegankelijk zullen zijn voor alle subjecten 
die daarvoor over de nodige capaciteiten beschikken; dat de verlening van de vergun
ningen dient te geschieden op basis van objectieve en bekendgemaakte criteria en dat 
de voorwaarden waaronder de vergunningen worden verleend eveneens van tevoren 
bekend moeten zijn aan alle subjecten die aan de procedure deelnemen;”

6 Verordening 1370/2007, PbEU 2007, L315/1.
7 Zie hoofdstuk 4.
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11.1.3 Gelijke kansen bij niet-gereguleerde schaarse vergunningen

nadat het hof de transparantieverplichting bij nietgereguleerde europese op
drachtverstrekking had ontwikkeld, begon duidelijk te worden dat deze verplich
ting niet tot opdrachtverstrekking is beperkt. Dit volgt uit de hierna te bespreken 
jurisprudentie van het hof met betrekking tot de verlening van schaarse vergun
ningen en concessies (niet zijnde concessieovereenkomsten in de zin van de 
aanbestedingswetgeving).8 Voor een goed begrip van deze recente jurisprudentie 
is het van belang om eerst kort stil te staan bij de aanloop daarnaartoe.

11.1.3.1 Objectieve, transparante en non-discriminatoire toewijzingssystematiek

De basis van deze ontwikkeling lijkt te kunnen worden gevonden in de jurispru
dentie van het hof over vergunningstelsels die het vrij verkeer beperken (onge
acht of het schaarse vergunningen betreft), zoals het Analirarrest uit 2001.9 Deze 
zaak ging over het verrichten van zeevervoer tussen Spaanse eilanden. Dit vervoer 
mocht op grond van een Spaanse wet alleen worden verricht door vervoerders die 
beschikten over een vooraf afgegeven vergunning. aan die vergunning werd als 
voorwaarde verbonden dat de vervoerder bepaalde openbaredienstverplichtingen 
moest nakomen, teneinde voldoende verbindingen tussen c.q. met de eilanden te 
garanderen. het hof stelt vast dat het Spaanse vergunningstelsel een beperking 
op het vrije verkeer van dergelijke zeevervoerdiensten vormt. een dergelijke be
perking kan niettemin worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van alge
meen belang.10 het hof erkende het doel om voldoende zeevervoer te waarborgen 
als wettig algemeen belang. niettemin was het vergunningstelsel slechts gerecht
vaardigd “indien wordt aangetoond, dat dat stelsel noodzakelijk is om openbare
dienstverplichtingen te kunnen opleggen en dat het evenredig is in verhouding 
tot het beoogde doel, in dier voege dat hetzelfde niet kan worden bereikt met 
maatregelen die het vrije dienstenverkeer minder beperken”.11 op zichzelf zou 
het vergunningstelsel aan deze vereisten kunnen voldoen, aldus het hof. Daaraan 
voegt het de volgende nuancering toe:12

“een dergelijk stelsel kan echter geen rechtvaardiging vormen voor een dis
cretionair optreden van de nationale autoriteiten waardoor de communautaire 
voorschriften, met name die betreffende een fundamentele vrijheid zoals die in 
casu in geding is, van hun nuttig effect worden beroofd (…). 

wil een stelsel van voorafgaande administratieve vergunningen dus gerecht
vaardigd zijn, niettegenstaande het feit dat het aan een fundamentele vrijheid 

8 concessieovereenkomsten voor werken vallen immers reeds onder de aanbestedings
wetgeving en concessieovereenkomsten voor diensten onder de reeds in 2000 door 
het hof ontwikkelde transparantieverplichting.

9 hvJ eg 20 februari 2001, zaak c205/99 (Analir).
10 Zie over de rechtvaardiging om dwingende redenen van algemeen belang paragraaf 

4.7.2.
11 hvJ eg 20 februari 2001, zaak c205/99 (Analir), r.o. 35.
12 hvJ eg 20 februari 2001, zaak c205/99 (Analir), r.o. 3738.
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derogeert, dan moet het hoe dan ook zijn gebaseerd op objectieve criteria, die 
nietdiscriminatoir en voor de betrokken ondernemingen vooraf kenbaar zijn; 
aldus wordt een grens gesteld aan de wijze van uitoefening van de beoorde
lingsvrijheid van de nationale autoriteiten en wordt willekeur voorkomen. (…)”

met andere woorden, wil een dergelijk vergunningstelsel dat het vrije verkeer 
beperkt, gerechtvaardigd zijn, dan moet dat stelsel zijn gebaseerd op objectieve, 
nondiscriminatoire en transparante criteria. is dat niet het geval, dan dreigen de 
betreffende vrijverkeerbepalingen van hun nuttig effect te worden beroofd.

Deze redenering is later door het hof toegepast in een aantal zaken dat betrekking 
had op het stelsel en de verlening van vergunningen en concessies voor kansspe
len.13 in 2003 stelde het hof in Gambelli vast dat een italiaanse regeling op grond 
waarvan het verboden is om zonder vergunning of concessie activiteiten te ver
richten op het gebied van weddenschappen voor met name sportevenementen, een 
beperking vormt van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten 
zoals vastgelegd in artikelen 43 en 49 eg (thans: 49 en 56 Vweu).14 Dergelijke 
beperkingen kunnen worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van alge
meen belang, maar dan moeten zij zonder discriminatie worden toegepast, ge
schikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en niet 
verder gaan dan ter bereiking van dat doel noodzakelijk is.15 in het Centro Europa 
7arrest uit 2008 voegde het hof daaraan toe dat voor de rechtvaardiging van een 
vergunningstelsel “echter niet alleen [is] vereist dat zij is vastgesteld om redenen 
van algemeen belang, maar tevens dat daarin objectieve, transparante, nietdiscri
minerende en evenredige criteria worden gehanteerd”.16 het hof verwijst daar
bij bovendien naar een paragraaf uit de conclusie van advocaatgeneraal Poiares 
maduro waarin deze benadrukt dat ter rechtvaardiging van een vergunningstelsel 
dat het vrij verrichten van diensten uit artikel 49 eg beperkt, een selectieproce
dure moet bestaan “die willekeurige discriminatie uitsluit doordat voldoende is 
gegarandeerd dat de concessie wordt verleend op grond van objectieve criteria”.17 
hij vervolgt:

“wanneer een lidstaat een dergelijke concessie verleent, behoort hij dit te doen 
op grond van transparante en nietdiscriminerende procedures. Dit vereiste be
oogt te verzekeren dat marktdeelnemers in de gehele gemeenschap dezelfde 
toegangsmogelijkheden tot alle delen van de interne markt hebben.”

13 Zie hierover verder o.a. Adriaanse, Barkhuysen & Van den Bogaert 2011, p. 159; Van 
der Beek 2010; Doukas 2011.

14 hvJ eg 6 november 2003, zaak c243/01 (Gambelli), r.o. 49 en 59, alsmede het dic
tum. Later bevestigd in hvJ eg 6 maart 2007, gevoegde zaken c338/04, c359/04 
en c360/04 (Placanica), r.o. 42.

15 hvJ eg 6 november 2003, zaak c243/01 (Gambelli), r.o. 65.
16 hvJ eg 31 januari 2008, zaak c380/05 (Centro Europa 7), r.o. 103.
17 conclusie van de ag van 12 september 2007, zaak c380/05 (Centro Europa 7), 

para. 34.
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op grond van het voorgaande kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de 
overheid bij een vergunningstelsel dat de vrijheid van vestiging of het vrij ver
richten van diensten beperkt, alleen vergunningen mag verlenen volgens een ob
jectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek. met andere 
woorden, de overheid is dan verplicht de tweede stap van het bieden van gelijke 
kansen in acht te nemen. overigens is dat inmiddels ook ten dele vastgelegd in de 
Dienstenrichtlijn.18

11.1.3.2 Voorafgaande openbare bekendmaking

het voorgaande zegt nog niets over de eerste stap van het bieden van gelijke kan
sen, te weten de voorafgaande openbare bekendmaking van de mogelijkheid om 
voor de vergunning in aanmerking te komen. Volgens advocaatgeneraal Poiares 
maduro geldt de transparantieverplichting, zoals die is aangenomen bij opdrachten 
die buiten de aanbestedingswetgeving vallen, eveneens bij de in Centro Europa 7 
aan de orde zijnde verlening van het recht aan een beperkt aantal ondernemingen 
om televisie in de ether uit te zenden.19 het lijkt erop dat het hof deze stelling nog 
wat te ver vond gaan; in zijn arrest verwijst het hof namelijk niet naar de paragra
fen uit de conclusie waarin Poiares maduro dat zegt, terwijl het wel verwijst naar 
de paragrafen daarvóór en daarna.

De expliciete toepassing van de transparantieverplichting volgde alsnog in 2010, 
in het Betfairarrest (ook wel aangeduid als het Sporting Exchangearrest). Daarin 
beantwoordt het hof drie prejudiciële vragen van de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de raad van State over de vergunningverlening door de nederlandse staat 
voor de organisatie van kansspelen.20 Deze vergunningverlening is gebaseerd op 
de wet op de kansspelen (‘wok’). De wok kent een gesloten vergunningstelsel op 
grond waarvan één vergunning per kansspel wordt verleend en het verboden is om 
zonder vergunning kansspelen te organiseren of te bevorderen. De afdeling vroeg 
het hof ten eerste of een dergelijk vergunningstelsel in strijd is met artikel 49 eg 
en het daarin vastgelegde vrij verrichten van diensten. Dit was volgens het hof 
– onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie – niet het geval. relevanter zijn 
de tweede en derde vraag van de afdeling, namelijk a) of de jurisprudentie van 
het hof waarin het de transparantieverplichting bij europese opdrachtverstrek
king aannam21 van toepassing is op de onderhavige vergunningverlening en b) of 

18 art. 9 en 10 richtlijn 2006/123/eg.
19 conclusie van de ag van 12 september 2007, zaak c380/05 (Centro Europa 7), 

para. 3536.
20 hvJ eu 3 juni 2010, zaak c203/08 (Betfair), r.o. 38-62. Zie over dezelfde vergun

ningverlening ook hvJ eu 3 juni 2010, zaak c258/08 (Ladbrokes). Zie voor de ver
wijzing en de uiteindelijke uitspraak van de afdeling resp. aBrvS 14 mei 2008, LJN 
BD1483 en aBrvS 23 maart 2011, LJN BP8768. Voor een bespreking van dit arrest 
zie: Drahmann 2011a, alsook de annotaties in Sew 2011, p. 80 (a.J.c. de moorvan 
Vugt), JB 2010/171 (c.J. wolswinkel) en NJ 2010, 490 (m.r. mok).

21 De afdeling verwijst naar hvJ eg 13 september 2007, zaak c260/04 (Commissie/
Italië) en hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post).
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het verlengen van een dergelijke vergunning zonder oproep tot mededinging kan 
worden gerechtvaardigd om dwingende redenen van algemeen belang.22

in totaal tien lidstaten hadden zich in deze zaak gevoegd, waarvan er zes – waar
onder nederland – van mening waren dat de transparantieverplichting niet van 
toepassing is bij de verlening van een exclusieve vergunning.23 advocaatgeneraal 
Bot pleitte niettemin voor onverkorte toepasselijkheid van de transparantiever
plichting. Volgens hem moet aan overeenkomsten die opdrachtverstrekking in
houden een oproep tot mededinging voorafgaan, omdat zij tot doel en gevolg 
hebben de uitoefening van een activiteit aan één of meerdere ondernemers in het 
bijzonder toe te wijzen. Zonder adequate openbaarheid wordt het beginsel van 
gelijke behandeling miskend, omdat in andere lidstaten gevestigde, mogelijk in 
deze activiteit geïnteresseerde ondernemingen geen blijk van hun belangstelling 
zouden kunnen geven en bijgevolg geen gebruik zouden kunnen maken van de 
rechten die zij aan de artikelen 43 eg en 49 eg ontlenen. in zijn visie is de trans
parantieverplichting daarmee een dwingende prealabele voorwaarde van het recht 
van een lidstaat om aan één of meerdere particuliere ondernemers het exclusieve 
recht te verlenen om een economische activiteit te verrichten, ongeacht de wijze 
van selectie van deze ondernemer(s). aangezien de gevolgen van de verlening van 
een exclusieve vergunning jegens in andere lidstaten gevestigde ondernemingen, 
die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in het verrichten van de betreffende acti
viteit, dezelfde zijn als van een concessieovereenkomst voor diensten, concludeert 
hij dat de transparantieverplichting niet alleen bij concessieovereenkomsten voor 
diensten, maar ook bij dergelijke vergunningverlening geldt.

het hof volgt de advocaatgeneraal hierin en overweegt dat de verlening van een 
exclusieve vergunning het optreden van de overheid vormt met het doel de uit
oefening van een economische activiteit te regelen. De transparantieverplichting 
die voortvloeit uit artikel 49 eg geldt daarbij onverkort, hetgeen het hof als volgt 
motiveert:24

“Zoals de advocaat-generaal in de punten 154 en 155 van zijn conclusie heeft 
opgemerkt is de transparantieverplichting immers een dwingende prealabele 
voorwaarde van het recht van een lidstaat om aan één ondernemer het exclusieve 
recht te verlenen om een economische activiteit te verrichten, ongeacht de wijze 
van selectie van deze ondernemer. een dergelijke verplichting dient ook toepas
sing te vinden in een systeem waarin de autoriteiten van een lidstaat in het kader 
van de uitoefening van hun overheidsbevoegdheden aan één enkele ondernemer 

22 overigens had de afdeling in een eerdere uitspraak al overwogen dat de verlening van 
vergunningen voor kansspelen zonder “enige vorm van aanbesteding” niet kon wor
den gerechtvaardigd in het licht van artikelen 43 en 49 eg en de door het hof gestelde 
eisen van geschiktheid en proportionaliteit; zie aBrvS 18 juli 2007, LJN Ba9831 
(Schindler). De afdeling noemt de transparantieverplichting als zodanig niet, maar de 
redenering komt grotendeels overeen met die van het hof in Betfair.

23 conclusie van de ag van 17 december 2009, zaak c203/08 (Betfair), para. 150151.
24 hvJ eu 3 juni 2010, zaak c203/08 (Betfair), r.o. 47.
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vergunning verlenen, aangezien de gevolgen van een dergelijke vergunning je
gens in andere lidstaten gevestigde ondernemingen, die mogelijk geïnteresseerd 
zouden zijn in het verrichten van deze activiteit, dezelfde zijn als die van een 
concessieovereenkomst voor diensten.”

met andere woorden, de transparantieverplichting die is ontwikkeld ten aanzien 
van nietgereguleerde europese opdrachtverstrekking, geldt ook bij ieder ander 
overheidsoptreden waarmee één marktpartij – met uitsluiting van alle anderen – 
het recht verkrijgt een bepaalde economische activiteit te verrichten. andere, po
tentieel geïnteresseerde marktpartijen uit andere lidstaten zouden anders namelijk 
bij voorbaat achter het net vissen, hetgeen in strijd zou zijn met artikel 49 eg 
(thans: 56 Vweu). of, zoals het hof het zegt: “zij worden [dan] aldus verhin
derd rechten te doen gelden die zij aan het unierecht ontlenen, met name het in 
artikel 49 eg neergelegde vrij verrichten van diensten.”25 in dat opzicht zijn de 
verlening van schaarse vergunningen en opdrachtverstrekking dus gelijk, ook al 
heeft het een de vorm van een ‘bestuurlijke toelating’ en het ander de vorm van 
een overeenkomst. uit de conclusie van advocaatgeneraal Bot volgt dat boven
staande zinsnede “ongeacht de wijze van selectie van deze ondernemer” duidt op 
deze irrelevantie van de vorm waarin de selectie zijn beslag krijgt (vergunning of 
overeenkomst).26 uit het bovenstaande wordt dan ook duidelijk dat het hof ook 
buiten de sfeer van europese opdrachtverstrekking vereist dat de overheid poten
tiële wederpartijen uit andere lidstaten materieel gelijk behandelt ten opzichte van 
nationale potentiële wederpartijen.

overigens is de beperking van het hof tot artikel 49 eg het gevolg van de pre
judiciële vraagstelling die enkel op deze vrijverkeerbepaling betrekking had. 
aangenomen moet worden dat het achterwege laten van transparantie bij het ver
lenen van een dergelijk schaars recht ook in strijd kan zijn met de vrijheid van 
vestiging uit artikel 43 eg (thans: 56 Vweu). Bij de behandeling van de transpa
rantieverplichting bij opdrachtverstrekking in hoofdstuk 4 bleek dat het hof beide 
artikelen doorgaans samen noemt, hetgeen ertoe leidt dat de enkele omstandigheid 
dat een ondernemer uit een andere lidstaat onder de vrijheid van vestiging of juist 
onder het vrij verrichten van diensten valt, geen effect heeft op zijn toegang tot een 
opdracht of schaars recht.

Bij de beantwoording van de derde prejudiciële vraag herhaalt het hof boven
staande eerdere jurisprudentie over vergunningstelsels door te stellen dat een 
vergunningstelsel dat een fundamentele vrijheid beperkt, moet zijn gebaseerd op 
objectieve, transparante en nietdiscriminerende criteria. het hof benadrukt ver
volgens dat vanwege het (uit artikel 49 eg voortvloeiende) gelijkheidsbeginsel en 
de transparantieverplichting, aan deze objectieve criteria “aan de hand waarvan 
de beoordelingsbevoegdheid van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt 

25 hvJ eu 3 juni 2010, zaak c203/08 (Betfair), r.o. 55.
26 conclusie van de ag van 17 december 2009, zaak c203/08 (Betfair), para. 149, 

152153.
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begrensd”, voldoende bekendheid moet worden gegeven. Van voldoende bekend
heid is geen sprake als de vergunningverlening niet vooraf wordt gegaan door een 
oproep tot mededinging, zoals in de onderhavige zaak het geval was. De transpa
rantieverplichting vereist bij vergunningverlening dus ook dat de objectieve voor
waarden vooraf worden bekendgemaakt.

het arrest Betfair is later bevestigd door het hof.27 met name relevant is dat het hof 
in Engelmann, een arrest dat ging over twaalf oostenrijkse concessies om casino’s 
te mogen exploiteren, overwoog dat het feit dat de afgifte van een vergunning voor 
de exploitatie van casino’s niet gelijkstaat aan een concessieovereenkomst voor 
diensten, op zich niet kan rechtvaardigen dat de vereisten van artikel 49 eg, met 
name het beginsel van gelijke behandeling en de transparantieverplichting, niet in 
acht worden genomen.28 De transparantieverplichting is immers een dwingende 
voorwaarde waaraan een lidstaat moet voldoen alvorens vergunningen voor de 
exploitatie van casino’s te kunnen verlenen, aldus het hof.29 hieruit volgt dat de 
transparantieverplichting niet alleen geldt bij opdrachtverstrekking en exclusieve 
vergunningen (waar slechts sprake is van één te verlenen vergunning), maar ook 
bij alle overige schaarse vergunningen (waar minder vergunningen te verlenen 
zijn dan er geïnteresseerde vergunninghouders zijn). Bij overheidsoptreden waar
mee één marktpartij – met uitsluiting van alle anderen – het recht verkrijgt een 
bepaalde economische activiteit te verrichten, zoals bij schaarse vergunningen, 
dient de overheid dat aldus vooraf openbaar bekend te maken.

overigens kende Betfair nog een ‘staartje’. aan het einde van het arrest over
weegt het hof dat het achterwege laten van een oproep tot mededinging wel ge
rechtvaardigd zou kunnen zijn als de vergunning wordt verleend aan een “open
bare exploitant wiens beheer onder rechtstreeks toezicht staat van de Staat of een 
particuliere exploitant op wiens activiteiten de overheid een strenge controle kan 

27 hvJ eu 9 september 2010, zaak c64/08 (Engelmann), hvJ eu 16 februari 2012, 
gevoegde zaken c72/10 en c77/10 (Costa en Cifone) en hvJ eu 19 juli 2012, zaak 
c470/11 (GrakaIns).

28 hvJ eu 9 september 2010, zaak c64/08 (Engelmann), r.o. 52. Zie over dat arrest ook 
Stergiou 2011.

29 Zie voor verdere bevestiging van Betfair ook hvJ eu 16 februari 2012, gevoegde 
zaken c72/10 en c77/10 (Costa en Cifone), r.o. 70. uit dat arrest valt evenwel niet 
duidelijk op te maken of de concessies in kwestie al dan niet konden worden aan
gemerkt als concessieovereenkomsten voor diensten en de overheid derhalve reeds 
om die reden een transparantieverplichting in acht moest nemen. een aanwijzing 
dat het in feite ging om concessieovereenkomsten voor diensten is het eerdere arrest 
Commissie/Italië dat ging over italiaanse concessies voor paardenweddenschappen; 
hvJ eg 13 september 2007, zaak c260/04 (Commissie/Italië). uit dat arrest blijkt 
duidelijk dat die concessies moesten worden beschouwd als concessieovereenkom
sten voor diensten; zie onder meer r.o. 21-22. Zie in dat verband ook Brown 2010c, 
die het moeilijk te begrijpen vindt waarom in Betfair geen sprake was van een conces
sieovereenkomst voor diensten en bij Commissie/Italië wel.
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uitoefenen”.30 Deze formulering doet sterk denken aan een quasiinbestedings
situatie.31 in zijn latere jurisprudentie heeft het hof deze rechtvaardigingsgrond 
echter niet meer herhaald. wat hier ook van zij, van dergelijke omstandigheden 
zal normaal gesproken geen sprake zijn bij gronduitgifte door de overheid aan 
een marktpartij. Deze eventuele rechtvaardigingsgrond blijft hier dan ook verder 
buiten beschouwing.

11.1.4 Tussenconclusie

De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten uit artikelen 49 en 56 
Vweu maken het bieden van gelijke kansen bij europese opdrachtverstrekking 
noodzakelijk, onafhankelijk van de vraag of dat nu op grond van de aanbeste
dingswetgeving of het Verdrag is. De achtergrond daarvan is de materiële gelijke 
behandeling door de overheid van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten 
ten opzichte van nationale potentiële wederpartijen. het bieden van gelijke kan
sen als uitwerking van deze fundamentele vrijheden is ook in andere secundaire 
uniewetgeving terug te vinden.

recentelijk heeft het hof de transparantieverplichting die het reeds bij opdracht
verstrekking had erkend, breder toegepast. uit het bovenstaande volgt dat als de 
overheid aan een of meer marktpartijen een schaars recht verleent om bepaalde 
economische activiteit te verrichten (zoals een vergunning), zij op grond van ar
tikelen 49 en 56 Vweu evenzeer verplicht is de mogelijkheid om daarvoor in 
aanmerking te komen vooraf bekend te maken. Potentieel geïnteresseerde markt
partijen uit andere lidstaten moeten daarvan kennis kunnen nemen – hetgeen in be
ginsel een openbare bekendmaking vereist32 – en vervolgens hun interesse kenbaar 
kunnen maken aan de overheid in kwestie. Deze bredere toepassing van de trans
parantieverplichting is in de kern ingegeven door het argument dat zónder trans
parantie, potentieel geïnteresseerde wederpartijen worden verhinderd hun rechten 
te doen gelden die zij aan het unierecht ontlenen, met name het vrije verkeer van 
vestiging en diensten uit artikelen 49 en 56 Vweu. met andere woorden, zonder 
transparantie ontstaat een materieel ongelijke behandeling door de overheid van 
potentiële wederpartijen uit andere lidstaten ten opzichte van nationale potentiële 
wederpartijen. in dat opzicht is de verlening van schaarse vergunningen dus gelijk 
aan opdrachtverstrekking.

De voorafgaande openbare bekendmaking moet bovendien worden gevolgd door 
een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek. Voor 
bovendrempelige opdrachtverstrekking is dat verplicht in de aanbestedingswet

30 hvJ eu 3 juni 2010, zaak c203/08 (Betfair), r.o. 59.
31 ag Bot verwijst daar in ieder geval expliciet naar in zijn conclusie van 17 december 

2009, zaak c203/08 (Betfair), para. 145146. Quasiinbesteding is een leerstuk dat 
door het hof is ontwikkeld sinds het Teckalarrest (hvJ eg 18 november 1999, zaak 
c107/98).

32 Zie paragraaf 4.5.
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geving; voor nietgereguleerde europese opdrachtverstrekking bleek dat reeds in 
paragraaf 4.6 voort te vloeien uit het Vweu. Bij de verlening van (al dan niet 
schaarse) vergunningen heeft het hof als reden daarvoor gegeven dat het vergun
ningstelsel als zodanig een beperking vormt van de vrijheid van vestiging en het 
vrij verrichten van diensten en derhalve rechtvaardiging behoeft. ervan uitgaande 
dat zich geen rechtvaardigingsgrond uit het Vweu voordoet,33 is rechtvaardiging 
enkel mogelijk omwille van dwingende redenen van algemeen belang. in dat kader 
moet de beperking van het vrije verkeer nondiscriminatoir, geschikt en proportio
neel zijn, gezien het beoogde doel van algemeen belang. Dit vereist het toepassen 
van een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek. 
ontbreekt een dergelijke systematiek, dan zou de discretionaire bevoegdheid van 
de overheid te groot zijn, met als gevolg dat de vrijverkeerbepalingen van hun 
nuttig effect dreigen te worden beroofd.

De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten uit artikelen 49 en 
56 Vweu eisen aldus dat de overheid gelijke kansen biedt, zodra zij aan een 
marktpartij een opdracht verstrekt of een schaars recht verleent om een bepaalde 
economische activiteit te verrichten. Voorwaarde voor toepasselijkheid van beide 
Verdragsbepalingen en daarmee voor deze verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen is evenwel dat er in andere lidstaten potentieel geïnteresseerde wederpar
tijen zijn, die – bij het achterwege blijven van gelijke kansen – dreigen te worden 
gehinderd in de uitoefening van hun fundamentele vrijheden onder het Vweu. 
met andere woorden, er moet een europese dimensie zijn. net als bij de transpa
rantieverplichting bij opdrachtverstrekking is die dimensie aanwezig als hetgeen 
de overheid verleent (in dit geval een schaars recht) een duidelijk grensoverschrij
dend belang vertoont.34

33 Zie paragraaf 4.7.1.
34 hvJ eg 31 januari 2008, zaak c380/05 (Centro Europa 7), r.o. 67: “het bestaan 

van een verband met het intracommunautaire verkeer zal worden aangenomen wan
neer de betrokken markt een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont (arrest 
van 13 november 2007, commissie/ierland, c507/03, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 29), hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.” het hof 
spreekt hier over de ‘markt’ die een grensoverschrijdend belang moet hebben en niet 
over de te verlenen radiofrequenties waar het in casu over ging. niettemin moet wor
den aangenomen dat het hof daarmee geen verschil heeft willen aanbrengen, aan
gezien in dit geval de toewijzing van nationale radiofrequenties vermoedelijk de 
gehele italiaanse markt omvatte. in de arresten bij opdrachtverstrekking spreekt het 
hof overigens consequent over de opdracht, concessie, of overeenkomst die duidelijk 
grensoverschrijdend belang moet hebben (en dus niet over ‘de markt’); in die geval
len zal de markt normaliter ook uit meer opdrachten bestaan dan alleen de opdracht 
in kwestie. Zie verder paragraaf 4.3 over de invulling van het begrip ‘duidelijk grens
overschrijdend belang’.
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11.2 voorafGaande openbare bekendmakinG bij europese 
zuivere GronduitGifte

De noodzaak van het bieden van gelijke kansen om te voldoen aan de 
Verdragsbepalingen inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten lijkt zich evenzeer bij gronduitgifte voor te doen. ook dan kan het ont
breken van gelijke kansen immers ertoe leiden dat potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten achter het net vissen bij een bepaalde gronduitgifte en daardoor 
door de betreffende overheid materieel ongelijk worden behandeld ten opzichte 
van nationale potentiële wederpartijen. in het navolgende wordt onderzocht of 
die noodzaak er inderdaad is, in welk geval ook bij europese zuivere gronduit
gifte een verplichting tot het bieden van gelijke kansen bestaat. Daarbij wordt 
een onderscheid gemaakt tussen beide stappen van het bieden van gelijke kansen, 
te weten de voorafgaande openbare bekendmaking, die in deze paragraaf wordt 
besproken, en de daaropvolgende objectieve, transparante en nondiscriminatoire 
toewijzingssystematiek (paragraaf 11.3).

Voor een transparantieverplichting op grond van het Vweu die bij europese zui
vere gronduitgifte – net als bij nietgereguleerde opdrachtverstrekking en schaarse 
vergunningverlening – noopt tot voorafgaande openbare bekendmaking bestaan 
kort gezegd drie voorwaarden: i) er is sprake van een europese dimensie, ii) arti
kelen 49 en 56 Vweu zijn van toepassing op overheidsmaatregelen bij gronduit
gifte en iii) het achterwege laten van een voorafgaande openbare bekendmaking 
is in strijd met (een van) beide artikelen. De aanwezigheid van deze voorwaarden 
moet derhalve nader worden onderzocht.

11.2.1 Europese dimensie

artikelen 49 en 56 Vweu zijn alleen van toepassing als sprake is van een situatie 
die een verband vertoont met het handelsverkeer tussen de lidstaten, oftewel van 
een europese dimensie.35 het hof heeft dit interstatelijke verband bij opdracht
verstrekking en de verlening van exclusieve rechten uitgewerkt in het criterium 
dat de opdracht of het recht in kwestie een duidelijk grensoverschrijdend belang 
moet vertonen.36 Dit brengt mee dat de overheid per geval vooraf moet beoordelen 
of een dergelijk grensoverschrijdend belang aanwezig is. Daarvan is sprake zodra 
in redelijkheid te verwachten is dat ondernemingen uit andere lidstaten geïnteres
seerd kunnen zijn, gelet op de aard, omvang en locatie van de opdracht c.q. het te 
verlenen recht.

35 Zie onder meer HvJ EU 10 mei 2012, gevoegde zaken C-357/10 t/m C-349/10 
(Duomo Gpa), r.o. 26. Zie verder paragraaf 4.3 hierboven.

36 Zie respectievelijk paragraaf 4.3 en 11.1.4. Vgl. ook het Comité van de Regio’s dat 
erop aandringt dat voor grondtransacties zonder grensoverschrijdend belang geen 
transparantieverplichting geldt; comité van de regio’s, Advies van het Comité van de 
Regio’sovermoderniseringvanhetEU-beleidinzakeoverheidsopdrachten:Naareen
meerefficiënteEuropeseaanbestedingsmarkt, PbEU 2011, c192/4, para. 3.
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Bij gronduitgifte is goed denkbaar dat ondernemingen in andere lidstaten daarin 
geïnteresseerd zullen zijn. het gaat in dit onderzoek immers om gronduitgifte door 
de overheid met als doel om te komen tot de inrichting van de ruimte door het 
uitvoeren van werken.37 De uiteindelijke wederpartij van de overheid wordt dus in 
staat gesteld om op de grond bepaalde werken uit te voeren en deze bijvoorbeeld 
vervolgens te verkopen of te verhuren aan derden. naarmate daar meer geld mee 
te verdienen valt, zal de kring van geïnteresseerde potentiële wederpartijen groter 
zijn. net als bij opdrachtverstrekking is te verwachten dat boven een bepaalde 
waarde in ieder geval interesse zal bestaan van buiten de landsgrenzen en de gron
duitgifte aldus een europese dimensie heeft.38 De waarde waar het dan om gaat, is 
de geraamde waarde van de gronduitgifte als geheel (dus inclusief de vervolgens 
op die grond uit te voeren werken en de daarmee te genereren inkomsten) vanuit 
het perspectief van de potentiële wederpartijen. als de gronduitgifte opdrachtver
strekking inhoudt, wordt momenteel vanaf een waarde van € 5 miljoen (excl. btw) 
aangenomen dat buitenlandse interesse bestaat. niet goed valt in te zien waarom 
vanaf die waarde bij gronduitgifte die geen opdrachtverstrekking inhoudt, geen 
buitenlandse interesse mag worden vermoed. De eventuele interesse van onderne
mingen uit andere lidstaten zal immers afhangen van de uit te voeren werken en 
de voor hen te realiseren inkomsten, in plaats van de juridische kwalificatie van de 
gronduitgifte als opdrachtverstrekking of zuivere gronduitgifte. Dit brengt mee dat 
als de geraamde waarde van de gronduitgifte meer bedraagt dan – momenteel – 
€ 5 miljoen (excl. btw), aangenomen moet worden dat deze in ieder geval een 
europese dimensie heeft, onafhankelijk van de vraag of de gronduitgifte al dan 
niet opdrachtverstrekking inhoudt.

Bij onderdrempelige opdrachtverstrekking moet het grensoverschrijdend belang 
worden bepaald aan de hand van de combinatie van de aard, omvang en locatie 
van de opdracht.39 ook bij zuivere gronduitgifte ligt voor de hand dat het van deze 
drie factoren afhangt of in redelijkheid interesse vanuit andere lidstaten is te ver
wachten. met andere woorden, zelfs als de geraamde waarde lager is dan € 5 mil
joen (excl. btw), kan de ligging (bijvoorbeeld dicht bij de grens) en/of de aard van 
de uit te voeren werken (bijvoorbeeld specifieke werken waarvoor een Europese 
markt bestaat) ervoor zorgen dat niettemin een duidelijk grensoverschrijdend be
lang en dus een europese dimensie moet worden aangenomen.

37 Zie paragraaf 1.1.2. Gronduitgifte waarbij dit doel (d.w.z. inrichting van de ruimte) 
ontbreekt, zoals bijvoorbeeld de uitgifte van een stuk bosgrond, zal doorgaans veel 
minder interessant zijn voor ondernemingen uit andere lidstaten. Dergelijke gronduit
gifte zal dan ook zelden een europese dimensie hebben.

38 Vergelijk paragraaf 3.3 over de drempelwaarde bij overheidsopdrachten. Vgl. ook de 
toepassing van de drempel van € 5 miljoen (excl. btw) voor concessies waarboven een 
duidelijk grensoverschrijdend belang wordt verondersteld; overweging 18 en art. 5 
van het commissievoorstel voor de concessierichtlijn, com(2011) 897 def.

39 Zie paragraaf 4.3.
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11.2.2 Artikelen 49 en 56 VwEU bij gronduitgifte

Zodra zuivere gronduitgifte een Europese dimensie heeft, is relevant of het achter
wege laten van een voorafgaande openbare bekendmaking in strijd is met artikel 
49 en/of 56 Vweu (voorheen: artikelen 43 en 49 eg). is dat het geval, dan is deze 
eerste stap van het bieden van gelijke kansen verplicht bij dergelijke europese 
zuivere gronduitgifte. echter, van strijdigheid met beide artikelen kan pas sprake 
zijn als zij van toepassing zijn op een of meer potentiële wederpartijen uit andere 
lidstaten, alsmede op overheidsmaatregelen bij gronduitgifte. Deze toepasselijk
heidskwesties zullen derhalve eerst moeten worden onderzocht.

Toepasselijkheid op potentiële wederpartijen
wil een potentiële wederpartij uit een andere lidstaat een beroep kunnen doen op 
artikelen 49 en 56 Vweu teneinde af te dwingen dat een overheid hem gelijke 
kansen biedt, dan dient hij in dat verband een economische activiteit te (willen) 
verrichten.40 Deze voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten volgt rechtstreeks uit het VwEU. Zo 
omvat de vrijheid van vestiging “de toegang tot werkzaamheden anders dan in 
loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van 
ondernemingen”41 en worden als diensten beschouwd “de dienstverrichtingen 
welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden”.42 Zonder economische activiteit 
kan een potentiële wederpartij dus geen gebruikmaken van deze fundamentele 
vrijheden en rest hem slechts een beroep op het unieburgerschap.43

in de praktijk zal deze voorwaarde bij de hier bedoelde zuivere gronduitgifte geen 
probleem opleveren. iedere potentiële wederpartij zal immers op de te verwerven 
grond bepaalde werken willen (of zelfs moeten) uitvoeren. in ruil daarvoor ont
vangt hij normaal gesproken een vergoeding, of dat nu van de overheid is (bijvoor
beeld een subsidie) of van derden (bijvoorbeeld de koopprijs van een gerealiseerde 
woning). Dit neemt niet weg dat in theorie niet is uitgesloten dat een particulier 
uit een andere lidstaat de grond zal willen verwerven om daarop bijvoorbeeld een 
woning te bouwen voor eigen gebruik en die in geen enkele relatie staat met het 
uitvoeren van beroepswerkzaamheden door deze particulier (bijvoorbeeld omdat 
hij de woning als vakantiewoning zal gebruiken). een dergelijke particulier valt 
niet onder de hier besproken vrijverkeerbepalingen van artikelen 49 en 56 Vweu. 
hetzelfde geldt als de potentiële wederpartij de grond enkel zou willen gebruiken 
om diensten om niet te verrichten.44 indien voor een bepaalde gronduitgifte in an

40 Barnard 2010, p. 227.
41 art. 49 Vweu.
42 art. 57 Vweu.
43 art. 21 Vweu. het unieburgerschap blijft hier verder buiten beschouwing.
44 Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. het hof heeft ook geoordeeld dat onderwijs dat wordt 

gegeven door bepaalde instellingen die deel uitmaken van een openbaar onderwijs
stelsel en volledig of hoofdzakelijk uit de staatskas worden gefinancierd, zijn uitgeslo
ten van het begrip ‘diensten’ in de zin van het Vweu; zie hvJ eg 18 december 2007, 
zaak c281/06 (Jundt), r.o. 30.
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dere lidstaten enkel dergelijke potentiële wederpartijen zonder betrokkenheid met 
een economische activiteit bestaan, zijn artikelen 49 en 56 Vweu derhalve niet 
van toepassing. Dit is praktisch gezien echter uiterst onwaarschijnlijk.

Toepasselijkheid op gronduitgifte
op grond van artikel 49 Vweu zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging 
voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat ver
boden. artikel 56 Vweu verbiedt beperkingen op het vrij verrichten van diensten 
binnen de unie ten aanzien van onderdanen van lidstaten die zijn gevestigd in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waarin degene is gevestigd ten behoeve van wie de 
dienst wordt verricht. Beide bepalingen gelden niet alleen voor natuurlijke perso
nen (‘onderdanen’), maar ook voor rechtspersonen die in de unie zijn gevestigd.45 
Zoals eerder al kort werd aangestipt,46 verbieden artikelen kort gezegd drie soorten 
maatregelen, te weten maatregelen die:47

1) direct naar nationaliteit discrimineren;
2) indirect naar nationaliteit discrimineren; en
3) in het geheel niet naar nationaliteit discrimineren, maar de uitoefening van 

de vrijheid van vestiging c.q. het vrij verrichten van diensten belemmeren, of 
minder aantrekkelijk maken.

Directe discriminatie naar nationaliteit houdt in dat de maatregel een direct onder
scheid maakt op basis van nationaliteit en als gevolg daarvan personen uit andere 
lidstaten benadeelt ten opzichte van personen uit de eigen lidstaat. indirecte discri
minatie naar nationaliteit doet zich voor als een maatregel op zichzelf geen onder
scheid maakt naar nationaliteit, maar niettemin in feite een grotere impact heeft op 
personen uit andere lidstaten en hen dus in de praktijk benadeelt ten opzichte van 
personen uit de eigen lidstaat. aangenomen moet worden dat een potentieel discri
minerend effect daarvoor reeds voldoende is, zodat niet nodig is om aan te tonen 
dat daadwerkelijk ‘buitenlanders’ worden benadeeld ten opzichte van de nationale 
personen.48 Bij de derde categorie maatregelen is van discriminatie naar nationa
liteit in het geheel geen sprake, in de maatregel zelf noch in feite, maar vormt de 
maatregel niettemin een obstakel voor het vrij verkeer van vestiging en/of dien
sten.49 het onderscheid tussen een potentieel indirect discriminerende maatregel 

45 art. 54 jo. 62 Vweu.
46 Zie paragraaf 3.1.6.
47 Zie onder meer HvJ EU 10 mei 2012, gevoegde zaken C-357/10 t/m C-349/10 

(Duomo Gpa), r.o. 35 en 36.
48 aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in hvJ eg 13 oktober 2005, zaak c458/03 

(Parking Brixen), r.o. 55, waar het hof het heeft over potentiële discriminatie, alsook 
in hvJ eg 13 november 2007, zaak c507/03 (An Post), r.o. 30, waar het hof spreekt 
van benadeling van ondernemingen uit andere lidstaten die ‘mogelijkerwijs’ in de 
opdracht geïnteresseerd zijn. Bij het vrij verkeer van personen en goederen heeft het 
hof expliciet erkend dat potentiële indirecte discriminatie voldoende is; zie hvJ eg 
23 mei 1996, zaak c237/94 (O’Flynn), r.o. 20 resp. hvJ eg 11 juli 1974, zaak 8/74 
(Dassonville), r.o. 5.

49 Zie verder Barnard 2010, p. 300 e.v. en p. 377 e.v.
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en een nietdiscriminerende maatregel die het vrij verkeer belemmert of minder 
aantrekkelijk maakt, is overigens in de praktijk moeilijk te maken.50 Dit kan wor
den ondervangen door het discriminatiecriterium als zodanig los te laten en enkel 
te focussen op de aanwezigheid van een maatregel die op zichzelf weliswaar niet 
discrimineert, maar die niettemin het vrij verkeer belemmert of minder aantrek
kelijk maakt. indirect discriminerende maatregelen maken daar dan onderdeel van 
uit, aangezien die per definitie het vrij verkeer belemmeren. Het Hof lijkt de laatste 
jaren deze (ruime) benadering te kiezen door meer de nadruk te leggen op de aan
wezigheid van een dergelijke belemmering dan van een (indirecte) discriminatie.51 

De Verdragsbepalingen omvatten niet alleen maatregelen van de centrale overheid, 
maar ook van decentrale overheden, zoals gemeenten.52 Bovendien kunnen de maat
regelen bestaan uit algemene voorschriften, zoals wetten of vergunningstelsels,53 
maar ook uit concrete beslissingen in een individueel geval,54 zoals het vaststellen 
van voorwaarden waaronder de overheid een bepaald gebouw verhuurt,55 het be
sluit om een bepaalde opdracht onderhands te verstrekken56 en het besluit om een 
andersoortige overeenkomst te sluiten met een bepaalde marktpartij.57 

De verboden uit beide Verdragsbepalingen zien bovendien niet enkel op beper
kingen van de toegang tot de markt, maar ook op beperkingen van het uitoefenen 
van de vrijheid van vestiging respectievelijk het vrij verrichten van diensten op 
de markt.58 een belangrijk voorbeeld van de aldus ruime reikwijdte van de vrij
verkeerbepalingen is het arrest Steinhauser uit 1985.59 Dat arrest gaat over Peter 
Steinhauser, een Duitse kunstschilder die woonde in het franse Biarritz. hij wilde 
graag meedoen aan een openbare inschrijving die het stadsbestuur van Biarritz 
had georganiseerd voor de verhuur van een zogenoemde crampotte, een van de 
voormalige vissershuisjes die in eigendom waren van de stad en op dat moment 
werden gebruikt voor tentoonstellingen van kunstwerken. het stadsbestuur wei
gerde Steinhauser echter, omdat het in de inschrijvingsvoorwaarden had bepaald 
dat inschrijving was voorbehouden aan personen met de franse  nationaliteit. 

50 Barnard 2010, p. 241.
51 Barnard 2010, p. 253 e.v., 300 en 378. Zie bijvoorbeeld de gekozen formulering in 

hvJ eu 10 mei 2012, gevoegde zaken c357/10 t/m c349/10 (Duomo Gpa), r.o. 35 
en 36.

52 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 18 juni 1985, zaak 197/84 (Steinhauser).
53 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 3 juni 2010, zaak C-203/08 (Betfair).
54 arrowsmith 2005, p. 184186 jo. p. 211.
55 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 18 juni 1985, zaak 197/84 (Steinhauser).
56 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 21 juli 2005, zaak C-231/03 (Coname).
57 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 6 mei 2010, gevoegde zaken C-145/08 en C-149/08 (Club 

Hotel Loutraki), r.o. 6263.
58 Barnard 2010, p. 24. Zie ook Arrowsmith 2005, p. 210. Arrowsmith stelt daar dat 

art. 43 eg (thans: 49 Vweu) “also covers measures that restrict the access that non
nationals established in the state have to governement markets – for example, by pre
venting them from bidding on public contracts.”

59 hvJ eg 18 juni 1985, zaak 197/84 (Steinhauser).
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Steinhauser kwam hiertegen op en stelde dat deze bepaling in strijd was met de 
in artikel 52 eeg vastgelegde vrijheid van vestiging. hij meende namelijk dat 
“het voor de uitoefening van zijn beroep als kunstenaar noodzakelijk is dat hij de 
door de stad Biarritz voor de uitoefening van ambachtelijke activiteiten bestemde 
lokalen kan huren”. De weigering om Steinhauser toe te laten was daarom nadelig 
voor zijn beroepsuitoefening. het hof gaf Steinhauser gelijk: de nationaliteits
voorwaarde was in strijd met artikel 52 eeg. Daartoe overwoog het dat:60

“(…) praktijken en regelingen van een plaatselijke overheid van een LidStaat, 
die discriminerend zijn voor onderdanen van andere LidStaten, krachtens ar
tikel 52 eegVerdrag zijn verboden. Bovendien moet erop worden gewezen, 
dat de door dit artikel gewaarborgde vrijheid van vestiging niet uitsluitend de 
toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst betreft, doch eveneens de 
uitoefening van die werkzaamheden in ruime zin. het huren van een lokaal voor 
beroepsdoeleinden vergemakkelijkt de beroepsuitoefening en valt dus binnen de 
werkingssfeer van artikel 52 eegVerdrag.”

met andere woorden, het huren van een crampotte van het stadsbestuur zou 
Steinhausers beroepsuitoefening vergemakkelijken, maar werd verhinderd door 
de (discriminerende) nationaliteitsvoorwaarde. aangezien de uitoefening van 
werkzaamheden door de Duitse Steinhauser in frankrijk onder de vrijheid van 
vestiging viel, vormde de nationaliteitsvoorwaarde daarmee een verboden beper
king van die vrijheid. relevant is dat het hof niet toetst of het voor Steinhauser 
inderdaad noodzakelijk was om een crampotte te huren; de enkele omstandig
heid dat een dergelijke ruimte zijn beroepsuitoefening zou vergemakkelijken was 
voldoende om te oordelen dat hem niet – enkel vanwege zijn nationaliteit – de 
toegang tot de inschrijvingsprocedure mocht worden geweigerd.61

60 hvJ eg 18 juni 1985, zaak 197/84 (Steinhauser), r.o. 16.
61 Zie in die zin ook HvJ EG 14 januari 1988, zaak 63/86 (Commissie/Italië), r.o. 1516. 

Dat arrest ging over italiaanse wetgeving op grond waarvan uitsluitend italiaanse on
derdanen eigenaar of huurder konden worden van gesubsidieerde woningen en aan
spraak konden maken op goedkoop grondkrediet. het hof oordeelde dat deze wet
geving in strijd was met artikelen 52 en 59 eeg (thans: 49 en 56 Vweu). Daartoe 
overwoog het dat het verrichten van beroepswerkzaamheden voor een natuurlijk 
persoon niet alleen de mogelijkheid veronderstelt om toegang te krijgen tot lokalen 
van waaruit de werkzaamheid kan worden verricht, maar ook die om huisvesting te 
vinden. om de volstrekte gelijkheid op het gebied van de mededinging te verzeke
ren, moet de onderdaan van een lidstaat die in een andere lidstaat een werkzaamheid 
anders dan in loondienst wenst te verrichten, dus huisvesting kunnen vinden onder 
gelijke voorwaarden als die gelden voor zijn concurrenten die onderdaan van laatst
bedoelde staat zijn, aldus het hof. Deze benadering is bevestigd in hvJ eg 30 mei 
1989, zaak 305/87 (Commissie/Griekenland), r.o. 21, waarin het hof overwoog dat 
het discriminatieverbod uit art. 52 eeg niet enkel geldt “voor bijzondere bepalingen 
in zake het verrichten van beroepswerkzaamheden, maar ook voor verschillende alge
mene bevoegdheden die nuttig zijn voor het verrichten van die werkzaamheden.” Zie 
verder hvJ eu 1 december 2011, zaak c253/09 (Commissie/Hongarije), r.o. 6668, 
over hongaarse wetgeving die in bepaalde gevallen personen die hun uit de artikelen 
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uit het Steinhauserarrest volgt bovendien dat de vrijheid van vestiging van arti
kel 49 Vweu (destijds: 52 eeg) niet beperkt is tot de verhuur door de overheid 
van ruimtes die de beroepsuitoefening van buitenlandse ondernemers vergemak
kelijken. in navolging van de commissie en de advocaatgeneraal,62 verwijst het 
hof namelijk naar het algemeen Programma Vestiging uit 1961.63 Dat programma 
verschaft volgens het hof nuttige aanwijzingen voor de uitvoering van de betref
fende Verdragsbepalingen waar het stelt dat bepalingen en handelswijzen moeten 
worden opgeheven die voor vreemdelingen de bevoegdheid om de rechten uit te 
oefenen die gewoonlijk aan het verrichten van een werkzaamheid anders dan in 
loondienst zijn verbonden, uitsluiten, beperken of aan bepaalde voorwaarden on
derwerpen. het hof vervolgt:

“Zulks geldt met name voor het recht om a) overeenkomsten tot aanneming 
van werk of tot het verrichten van diensten, en andere overeenkomsten, zoals 
arbeids, huur en pachtovereenkomsten, te sluiten, alsmede alle rechten te ge
nieten die uit deze overeenkomsten voortvloeien, b) in te schrijven voor op
drachten van de staat of andere publiekrechtelijke lichamen of als contractant 
of ondercontractant deel te nemen aan de uitvoering daarvan, c) concessies of 
vergunningen, verleend door de staat, of andere publiekrechtelijke lichamen te 
verkrijgen, d) roerende en onroerende goederen en rechten te verkrijgen, te ge
bruiken of te vervreemden.”

mede op basis van deze ‘nuttige aanwijzingen’ uit het algemeen Programma 
Vestiging over de uitvoering van artikel 52 eeg komt het hof in Steinhauser tot 
de conclusie dat artikel 52 eeg ook betrekking heeft op inschrijvingsvoorwaar
den voor de huur van een ruimte die de beroepsuitoefening vergemakkelijkt. gelet 
hierop, zou hetzelfde moeten gelden voor voorwaarden die betrekking hebben op 
het sluiten van andere overeenkomsten dan huurovereenkomsten en in het bijzon
der op overeenkomsten om onroerende goederen te verkrijgen en te gebruiken, of
tewel gronduitgifte. immers, bovenstaand citaat is niet beperkt tot het sluiten van 
huurovereenkomsten, maar noemt ook andere overeenkomsten en het verkrijgen 
en gebruiken van onroerend goed.64 Bovendien is het sluiten van een gronduitgif
teovereenkomst een overheidshandeling waarbij voorwaarden voor een economi
sche prestatie worden vastgelegd, hetgeen volgens het hof meebrengt dat de vrij
verkeerbepalingen daarop van toepassing zijn (mits sprake is van een europese 
dimensie).65 het hof heeft later dan ook expliciet bevestigd dat de toegang tot 

39 en 43 eg voortvloeiende rechten uitoefenen, kon ontmoedigen over te gaan tot het 
kopen van een woning in hongarije.

62 conclusie van de ag van 30 april 1985, zaak 197/84 (Steinhauser).
63 hvJ eg 18 juni 1985, zaak 197/84 (Steinhauser), r.o. 15. Zie over het Algemeen 

Programma Vestiging ook paragraaf 3.1.2.
64 Zie ook paragraaf 2.1, waarin reeds aan de orde kwam dat de vrijheid van vestiging 

betrekking mede de verwerving en exploitatie van grond omvat.
65 Zie HvJ EU 3 juni 2010, zaak C-203/08 (Betfair), r.o. 44; europese commissie, 

Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten in 
het communautaire recht, april 2000, PbEG 2000, c 121/2, para. 2.4; europese 
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gronduitgifte valt onder de vrijheid van vestiging. Zo overwoog het in het arrest 
Commissie/Griekenland als volgt:66

“meer in het bijzonder is het recht om onroerende goederen op het grondge
bied van een andere LidStaat te verkrijgen, te gebruiken of te vervreemden, het 
noodzakelijk complement op de vrijheid van vestiging, zoals blijkt uit artikel 54, 
lid 3, sub e, eegVerdrag en uit het algemene Programma van 18 december 
1961 voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging (PB 
1962, blz. 36).”

het voorgaande ziet enkel op de uitleg van de vrijheid van vestiging van (thans) 
artikel 49 Vweu. De vraagt rijst derhalve of ook het vrij verrichten van diensten 
van artikel 56 Vweu maatregelen met betrekking tot gronduitgifte door de over
heid omvat. Dit is van belang omdat zich situaties kunnen voordoen waarin geen 
beroep op de vrijheid van vestiging mogelijk is, omdat er geen onderdanen of 
ondernemingen uit andere lidstaten zijn die zich in de lidstaat van de gronduitgifte 
willen vestigen, dan wel daar reeds gevestigd zijn en hun vrijheid van vestiging 
vervolgens willen uitoefenen (zoals Peter Steinhauser). als in dat geval echter wel 
sprake is van een onderdaan of ondernemer uit een andere lidstaat die diensten wil 
verrichten in de lidstaat van de gronduitgifte, kan het vrij verrichten van diensten 
van artikel 56 Vweu in het geding zijn.67 net als het in Steinhauser aangehaalde 
algemeen Programma Vestiging noemt het algemeen Programma Diensten – in 
het kader van het vrij verrichten van diensten – het opheffen van bepalingen en 
handelswijzen die de bevoegdheid beperken om overeenkomsten te sluiten en on
roerende goederen te verwerven en te gebruiken.68 het hof heeft ook ten aanzien 
van het algemeen Programma Diensten gesteld dat het nuttige aanwijzingen ver
schaft voor de uitvoering van de Verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van 
diensten.69 gezien deze parallellen met het algemeen Programma Vestiging en de 
toepassing daarvan in Steinhauser, omvat ook het vrij verrichten van diensten van 
artikel 56 Vweu (ex artikel 59 eeg) maatregelen met betrekking tot gronduitgifte 

commissie, Groenboek over publiekprivate samenwerking en het gemeenschaps
recht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, com(2004) 327 
def., p. 5; europese commissie, Possible contents of a Communication from the 
Commission on the application of public procurement law to institutionalised PPPs, 
cc/2007/11 en, 6 juni 2007, p. 4.

66 hvJ eg 30 mei 1989, zaak 305/87 (Commissie/Griekenland), r.o. 22. Bevestigd in 
hvJ eg 1 juni 1999, zaak c302/97 (Konle), r.o. 22. Zie ook HvJ EG 6 novem
ber 1984, zaak 182/83 (Fearon), hvJ eg 5 maart 2002, gevoegde zaken c515/99, 
c519/99 t/m c524/99 en c526/99 t/m c540/99 (Reisch) en hvJ eg 23 september 
2003, zaak c452/01 (Ospelt). uit deze jurisprudentie volgt overigens ook dat de 
Verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van kapitaal van toepassing zijn bij grond
uitgifte. Deze vrijheid wordt hier evenwel buiten beschouwing gelaten omdat het hof 
daar (nog) niet naar heeft verwezen in zijn jurisprudentie waarin het een transparan
tieverplichting aannam (zie paragraaf 11.1).

67 Zie over het grens tussen beide fundamentele vrijheden verder paragraaf 4.2.
68 algemeen Programma Diensten, PbEG 15 januari 1962, p. 32, titel iii onder a.
69 Zie onder meer HvJ EG 14 januari 1988, zaak 63/86 (Commissie/Italië), r.o. 14.
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door de overheid. het hof heeft dat als volgt bevestigd in het eerder genoemde 
Commissie/Griekenlandarrest:70

“evenzo verzekert artikel 59 eegVerdrag de toegang tot de eigendom en het 
gebruik van onroerend goed op het vlak van het vrij verrichten van diensten, 
voor zover die toegang voor de daadwerkelijke uitoefening van deze vrijheid 
dienstig is.”

het bovenstaande leidt tot twee conclusies. allereerst dat artikelen 49 en 56 
Vweu niet alleen maatregelen verbieden die (in)direct discrimineren naar nati
onaliteit, maar ook nietdiscriminerende maatregelen die de uitoefening van de 
vrijheid van vestiging c.q. het vrij verrichten van diensten belemmeren of minder 
aantrekkelijk maken. ten tweede moet worden geconcludeerd dat beide artikelen 
van toepassing zijn op maatregelen met betrekking tot het verwerven en gebruiken 
van grond door natuurlijke en rechtspersonen uit andere lidstaten. Deze conclusies 
brengen op hun beurt mee dat als de verwerving van grond door een dergelijke 
partij diens beroepsuitoefening zou vergemakkelijken, de overheid ten aanzien 
van die grond geen maatregelen mag nemen (zoals het stellen van voorwaarden) 
die (in)direct discrimineren naar nationaliteit en/of die de uitoefening van de vrij
heid van vestiging of het vrij verrichten van diensten door die partij belemmeren 
of minder aantrekkelijk maken. Dergelijke maatregelen zijn in strijd met artikelen 
49 en 56 Vweu en kunnen slechts onder bepaalde omstandigheden worden ge
rechtvaardigd.71 Dit wordt ook ondersteund door advocaatgeneraal mazák, die re
centelijk stelde dat volgens de rechtspraak van het hof, de toegang tot onroerende 
goederen een voorwaarde is om de fundamentele vrijheden te kunnen uitoefenen.72 
Zoals hierna zal blijken, is het voorgaande van belang bij het vaststellen van een 
impliciete transparantieverplichting bij europese zuivere gronduitgifte.

11.2.3 Zonder bekendmaking strijd met VwEU

De grote kamer van het hof heeft in Coname en An Post benadrukt dat opdracht
verstrekking zonder transparantie met name in het nadeel is van ondernemingen 
uit andere lidstaten, aangezien zij daardoor worden uitgesloten van de opdracht
verstrekking.73 het gebrek aan transparantie leidt dan tot indirecte discriminatie 
naar nationaliteit, aldus het hof. als gevolg daarvan is het achterwege laten van 
een voorafgaande openbare bekendmaking van europese opdrachtverstrekking 
in strijd met artikelen 49 en 56 Vweu, behoudens objectieve rechtvaardiging.74 

70 hvJ eg 30 mei 1989, zaak 305/87 (Commissie/Griekenland), r.o. 24.
71 Zie voor de rechtvaardigingsgronden paragraaf 4.7 hierboven.
72 conclusie van de ag van 4 oktober 2012, gevoegde zaken c197/11 en c203/11 

(Libert), para 26.
73 hvJ eg 21 juli 2005, zaak c231/03 (Coname), r.o. 19 en hvJ eg 13 november 

2007, zaak c507/03 (An Post), r.o. 31. Bevestigd in hvJ eg 21 februari 2008, zaak 
c412/04 (Commissie/Italië) en hvJ eg 17 juli 2008, zaak c347/06 (ASM Brescia).

74 Zie paragraaf 11.1.2.
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met andere woorden, de transparantieverplichting geldt om te voorkomen dat de 
opdrachtverlenende overheid indirect discrimineert en daardoor in strijd handelt 
met het Vweu. De overheid dient aldus potentiële wederpartijen uit andere lidsta
ten materieel gelijk te behandelen met nationale potentiële wederpartijen, hetgeen 
proactief handelen vergt, in de vorm van een voorafgaande openbare bekendma
king.75

Deze argumentatie kan zonder problemen eenopeen worden toegepast op 
europese zuivere gronduitgifte. ook dan zal het ontbreken van een voorafgaande 
openbare bekendmaking immers ertoe leiden dat ondernemingen in andere lid
staten bij voorbaat worden uitgesloten en dus geen kans maken om de grond te 
verwerven. naar analogie met bovenstaande redenering van het hof, vormt het 
gebrek aan transparantie dan een indirecte discriminatie naar nationaliteit. Dit sluit 
ook aan bij de op de gevolgen gerichte benadering van het hof in Betfair. Daar 
rechtvaardigt het hof immers de toepassing van de transparantieverplichting bij 
schaarse vergunningen door te stellen dat de gevolgen van een dergelijke vergun
ning voor mogelijk geïnteresseerde ondernemingen uit andere lidstaten dezelf
de zijn als bij een concessieovereenkomst voor diensten.76 uit de conclusie van 
advocaatgeneraal Bot blijkt dat het daarbij gaat om de gevolgen voor het vrije 
verkeer.77 Volgens hem geldt zowel bij schaarse vergunningen als bij concessie
overeenkomsten voor diensten dat zonder adequate openbaarheid, geïnteresseerde 
ondernemingen uit andere lidstaten geen gebruik kunnen maken van hun rechten 
die zij ontlenen aan artikel 49 en 56 Vweu. een dergelijke gelijkenis in de gevol
gen doet zich ook voor tussen gronduitgifte die europese opdrachtverstrekking 
inhoudt en gronduitgifte die dat juist niet doet (en dus europese zuivere grond
uitgifte vormt). in beide gevallen is het sluiten van de gronduitgifteovereenkomst 
met de overheid namelijk een vereiste voor ondernemingen uit andere lidstaten om 
op die grond vervolgens economische activiteiten te kunnen verrichten, te weten 
het uitvoeren van bepaalde werken ter inrichting van de ruimte. Zonder vooraf
gaande openbare bekendmaking maken ondernemingen uit andere lidstaten echter 
bij voorbaat geen kans om die activiteiten te kunnen verrichten en worden zij door 
deze indirecte discriminatie belemmerd in de uitoefening van hun vrijheid van 
vestiging en in het door hen vrij verrichten van diensten.

Deze dreigende materiële ongelijke behandeling van potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten maakt, dat moet worden aangenomen dat ook bij europese zui
vere gronduitgifte op de overheid een transparantieverplichting rust, als gevolg 
waarvan zij het voornemen tot gronduitgifte vooraf openbaar moet aankondigen. 
op grond van Betfair – en later ook Engelmann – lijkt daarvoor reeds voldoende 
dat de gevolgen voor de uitoefening van het vrije verkeer door ondernemingen in 
andere lidstaten dezelfde zijn als bij gronduitgifte die europese opdrachtverstrek

75 Vergelijk paragraaf 4.2.
76 Zie paragraaf 11.1.3.2.
77 conclusie van de ag van 17 december 2009, zaak c203/08 (Betfair), para. 153 en 

155.
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king inhoudt. in beide gevallen verleent de overheid aan de marktpartij met wie 
zij de gronduitgifteovereenkomst sluit, het exclusieve recht om op die grond een 
economische activiteit te verrichten. in aanvulling daarop bleek in de vorige para
graaf dat het recht om onroerende goederen78 op het grondgebied van een andere 
lidstaat te verkrijgen, te gebruiken, of te vervreemden, valt onder de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten uit artikelen 49 en 56 Vweu. De 
overheid mag dan ook ten aanzien van gronduitgifte geen maatregelen nemen die 
indirect discrimineren, omdat zij anders in strijd handelt met artikel 49 en/of 56 
Vweu. Door bij europese zuivere gronduitgifte niet te kiezen voor een openbare 
voorafgaande bekendmaking, neemt de overheid echter een maatregel waarvan 
hierboven werd vastgesteld dat deze potentiële wederpartijen uit andere lidstaten 
indirect discrimineert, hetgeen dus in strijd is met artikelen 49 en 56 Vweu.

Voor wat betreft het medium en de inhoud van de bekendmaking geldt dan het
zelfde als bij de transparantieverplichting bij opdrachtverstrekking: de potentiële 
wederpartijen uit andere lidstaten moeten daar in redelijkheid kennis van kunnen 
nemen en op basis van de bekendmaking weloverwogen kunnen besluiten al dan 
niet hun interesse kenbaar te maken.79 op grond van het nationale gelijkheidsbe
ginsel geldt hetzelfde voor potentiële wederpartijen uit de eigen lidstaat.

11.3 toewijzinGssystematiek bij europese zuivere 
GronduitGifte

als de overheid eenmaal openbaar bekend heeft gemaakt dat zij voornemens is 
grond uit te geven en potentiële wederpartijen hun interesse daarvoor kenbaar 
kunnen maken, is de vraag wat de overheid bij gebleken interesse moet doen. 
Bij europese opdrachtverstrekking werd eerder vastgesteld dat artikelen 49 en 56 
Vweu meebrengen dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in 
acht moeten worden genomen en dat deze beginselen op hun beurt vereisen dat 
de overheid dan een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzings
systematiek hanteert.80 Zoals gezegd zijn beide artikelen eveneens onverkort van 
toepassing bij europese zuivere gronduitgifte, zodat aangenomen moet worden 
dat zij ook dan nopen tot een dergelijke toewijzingssystematiek. Zou dat immers 
niet het geval zijn, dan dreigen de fundamentele vrijheden van potentiële weder
partijen uit andere lidstaten – net zoals bij europese opdrachtverstrekking – alsnog 
te worden belemmerd, bijvoorbeeld door discriminerende voorwaarden. Door de 
overheid te verplichten dat de gebruikte toewijzingssystematiek objectief, transpa
rant en nondiscriminatoir is, wordt aldus verzekerd dat de daaraan deelnemende 
potentiële wederpartijen uit andere lidstaten niet worden beperkt in hun vrijheid 
van vestiging en in het door hen vrij verrichten van diensten. met andere woor

78 De term ‘onroerende goederen’ komt uit de jurisprudentie van het hof. Strikt geno
men zou naar nederlands (privaat)recht ‘onroerende zaken’ beter zijn.

79 Zie paragraaf 4.5.
80 Zie paragraaf 4.6.
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den, daarmee wordt een discretionair optreden van de overheid voorkomen dat er 
anders toe zou leiden dat de fundamentele vrijheden van hun nuttig effect worden 
beroofd.81 

net als bij onderdrempelige europese opdrachtverstrekking geldt ook hier dat het 
bovenstaande strikt genomen enkel strekt tot bescherming van de rechten van po
tentiële wederpartijen uit andere lidstaten; een toewijzingssystematiek die uitslui
tend nationale marktpartijen benadeelt, is niet verboden op grond van het Vweu. 
aangezien het gelijkheidsbeginsel echter ook een van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur is, moet de overheid deelnemende potentiële wederpar
tijen uit nederland gelijk behandelen met die uit andere lidstaten.82 De overheid is 
derhalve verplicht een toewijzingssystematiek te hanteren die voor álle potentiële 
wederpartijen objectief, transparant en nondiscriminatoir is.

ten aanzien van de inhoud van de toewijzingssystematiek, oftewel de daarin op
genomen voorwaarden, eisen en criteria, geldt hetzelfde als bij onderdrempelige 
europese opdrachtverstrekking: het Vweu vereist naar verwachting dat deze 
voorwaarden, eisen en criteria proportioneel zijn ten opzichte van de aard en om
vang van de opdracht en de daarmee nagestreefde doelstellingen.83 niettemin zijn 
ook hier de (strikte) bepalingen uit de aanbestedingsrichtlijn over de limitatieve 
uitsluitingsgronden, het onderscheid tussen geschiktheidseisen en gunningscrite
ria, alsook de beperking van de gunningscriteria tot de laagste prijs of de econo
misch meest voordelige inschrijving, niet van toepassing.

11.4 uitzonderinGen

op de verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij europese zuivere gron
duitgifte bestaan evenwel uitzonderingen. Dit zijn ten eerste de uitzonderings
gronden uit het Verdrag zoals die ook van toepassing kunnen zijn bij onder
drempelige europese opdrachtverstrekking.84 ook hier geldt echter dat deze 

81 Vergelijk het Analirarrest en de daaropvolgende jurisprudentie zoals besproken in 
paragraaf 11.1.3.1. het verschil met die jurisprudentie is evenwel dat de daar be
sproken vergunningstelsels als zodanig een beperking van het vrij verkeer vormen 
(zonder vergunningstelstel is iedereen immers in beginsel vrij de betreffende activiteit 
te verrichten); deze beperking moet worden gerechtvaardigd door onder meer objec
tieve, nondiscriminatoire en transparante criteria. Bij gronduitgifte is de toewijzings
systematiek als zodanig echter niet een beperking op het vrij verkeer; de systematiek 
vloeit namelijk voort uit de reeds bestaande schaarste van de uit te geven grond. het 
vrij verkeer kan echter wel worden beperkt in het kader van die systematiek, bij
voorbeeld door het opnemen van een discriminerende uitsluitingsgrond (vergelijk het 
Steinhauserarrest).

82 Zie over dat gelijkheidsbeginsel verder hoofdstuk 12.
83 Zie paragraaf 4.6.
84 Zie paragraaf 4.7.
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Verdragsuitzonderingen zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk niet zullen 
voordoen bij gronduitgifte. 

ten tweede volgt uit de jurisprudentie van het hof dat het niet bieden van ge
lijke kansen kan worden gerechtvaardigd om ‘dwingende redenen van algemeen 
belang’, zoals dat ook het geval was bij onderdrempelige europese opdrachtver
strekking.85 Door de strenge voorwaarden die het hof daaraan stelt, zou de over
heid daartoe moeten aantonen dat er geen andere weg is om het erkende algemene 
belang in kwestie te beschermen dan door geen gelijke kansen te bieden. mede 
gezien de nadruk die het hof juist legt op het bieden van gelijke kansen bij een 
beperking van het vrije verkeer omwille van dergelijke algemene belangen (denk 
aan de vergunningstelsels voor kansspelen), is rechtvaardiging van geen gelijke 
kansen bij europese zuivere gronduitgifte weliswaar mogelijk, maar in de praktijk 
uiterst onwaarschijnlijk. mocht de overheid niettemin van mening zijn dat het 
achterwege laten van gelijke kansen gerechtvaardigd is om dwingende redenen 
van algemeen belang, dan verdient het aanbeveling die bevinding gemotiveerd 
openbaar bekend te maken, (ruim) voordat de gronduitgifteovereenkomst wordt 
gesloten. op die manier kunnen eventuele potentiële wederpartijen tijdig hun be
zwaren kenbaar maken en – bij terechte bezwaren – alsnog voor de gronduitgifte 
in aanmerking komen. Zodra de gronduitgifteovereenkomst is gesloten, resteert 
hen enkel nog een vordering tot schadevergoeding.

De uitzonderingen naar analogie van de aanbestedingsrichtlijn zoals die gelden 
bij de transparantieverplichting bij opdrachtverstrekking (zoals in geval van ge
heim verklaarde opdrachten en aanvullende werken die door onvoorziene omstan
digheden noodzakelijk zijn geworden), zijn naar hun aard niet goed toepasbaar bij 
europese zuivere gronduitgifte – nog los van de omstandigheid dat deze uitzon
deringen zich naar alle waarschijnlijkheid niet zullen voordoen.86 Deze uitzon
deringsgronden betreffen immers bepaalde typen opdrachten, terwijl bij zuivere 
gronduitgifte juist geen sprake is van opdrachtverstrekking.

Verder is denkbaar dat als de overheid grond wil uitgeven ten behoeve van een 
project dat voor het grootste deel gelegen is op grond die reeds in eigendom is van 
één marktpartij (bijvoorbeeld een ontwikkelaar), de overheid graag met die markt
partij een gronduitgifteovereenkomst wil sluiten teneinde integrale realisatie van 
het voorgenomen project mogelijk te maken. als die gronduitgifte een europese 
dimensie heeft, is het onderhands sluiten van de gronduitgifteovereenkomst echter 
in strijd met het Vweu omdat de overheid dan geen gelijke kansen biedt. Deze 
strijdigheid zou in theorie kunnen worden opgeheven als de marktpartij verplicht 
is alsnog gelijke kansen te bieden ten aanzien van die grond; dit neemt evenwel 
juist de aanleiding weg voor de overheid om de grond onderhands uit te geven en 
is dus niet waarschijnlijk – de overheid kan dan namelijk net zo goed zelf gelijke 
kansen bieden. een alternatief is dat de marktpartij ten aanzien van het gehele 

85 Zie paragraaf 4.7.
86 Zie paragraaf 4.7.
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 project (inclusief de door de overheid uitgegeven grond) gelijke kansen biedt aan 
alle potentiële geïnteresseerde ondernemingen. het is maar de vraag of een derge
lijk scenario in de praktijk aantrekkelijk zal zijn voor de marktpartij met de grond
positie. is dat niet het geval, dan resteert aanpassing van het project, of – indien 
mogelijk87 – de keuze van de marktpartij om mee te dingen naar de uit te geven 
grond. in die laatste situatie heeft de marktpartij overigens naar verwachting een 
zeer goede kans om als winnaar uit de bus te komen, omdat zij vanwege haar 
grondpositie mogelijk een aanzienlijk natuurlijk voordeel heeft ten opzichte van 
eventuele concurrenten (bijvoorbeeld omdat hij de bouwplaatskosten kan verdelen 
over de werken op beide gronden).

11.5 artikel 345 vweu

artikel 345 Vweu luidt: “De Verdragen laten de regeling van het eigendoms
recht in de lidstaten onverlet.” manunza signaleert dat die bepaling een mogelijke 
hindernis kan zijn voor regelgeving waarin het bieden van gelijke kansen bij de 
verkoop van overheidseigendommen wordt verplicht.88 als dat zo zou zijn, dan 
brengt dat mee dat de hierboven beschreven verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen bij europese zuivere gronduitgifte botst met artikel 345 Vweu. in geval 
van een dergelijke botsing, zou artikel 345 Vweu uiteraard kunnen wijken voor 
het verwezenlijken van het vrij verkeer door het bieden van gelijke kansen, het
geen Manunza ook als mogelijke oplossing voorstelt. Zo ver behoeft het evenwel 
niet te komen. er zijn immers overtuigende argumenten op grond waarvan moet 
worden geconcludeerd dat artikel 345 Vweu niet in de weg staat aan het bieden 
van gelijke kansen bij europese zuivere gronduitgifte.

ten eerste moet met manunza worden geconstateerd dat dit artikel (kennelijk) niet 
in de weg staat aan de bestaande aanbestedingswetgeving en in de jurisprudentie 
ontwikkelde transparantieverplichting met betrekking tot het verwerven van ei
gendom door de overheid, door opdrachtverstrekking.89 het zou dan verbazen dat 
deze bepaling wel in de weg zou staan aan verplichtingen met betrekking tot het 
vervreemden van eigendom door de overheid. ten tweede moet worden aangeno
men dat artikel 345 Vweu (slechts) ziet op de neutraliteit van het europese recht 
ten aanzien van de keuze op nationaal niveau voor publiek of privaat eigendom. 
De commissie heeft dat bijvoorbeeld benadrukt in haar interpretatieve medede
ling over concessies uit 200090 voor wat betreft het publieke of private eigendom 

87 om praktische redenen kan het onmogelijk zijn om een project te laten uitvoeren door 
twee verschillende partijen op basis van hun grondeigendom. te denken valt aan een 
gebouw dat op grond van beiden is voorzien, maar technisch zodanig is verweven dat 
gescheiden realisatie – en daarmee gescheiden gronduitgifte – praktisch onmogelijk is.

88 manunza 2010.
89 manunza 2010.
90 europese commissie, Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessie

overeenkomsten in het communautaire recht, april 2000, PbEG 2000, c 121/2.
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van ondernemingen, en ook in de literatuur is dat standpunt ingenomen.91 ten 
derde heeft het hof expliciet gesteld dat artikel 345 Vweu “niet tot gevolg [heeft] 
dat de nationale regelingen van het eigendomsrecht buiten de werkingssfeer van 
de fundamentele verdragsregels vallen”.92 hieruit volgt dat met een beroep op 
artikel 345 Vweu niet kan worden verhinderd dat de vrijverkeerbepalingen hun 
toepassing vinden bij europese zuivere gronduitgifte en vereisen dat de overheid 
gelijke kansen biedt.

11.6 literatuur

in aanvulling op het hierboven geanalyseerde positieve recht is in de literatuur 
door de jaren heen verdere ondersteuning te vinden van de vaststelling dat de 
overheid verplicht is bij europese zuivere gronduitgifte gelijke kansen te bieden. 

Zo zien D’Hooghe en Vandendriessche – en later ook Van Garsse – niet in waarom 
de principes uit de interpretatieve mededeling van de commissie over conces
sies niet evenzeer zouden spelen bij andere vormen van contractueel overheids
optreden.93 Deze principes zijn volgens hen immers van toepassing op iedere 
overheidshandeling waarbij voorwaarden voor economische activiteiten worden 
vastgelegd. De auteurs lijken met deze ‘principes’ ook – of wellicht zelfs met 
name – te doelen op de verplichting om gelijke kansen te bieden voor conces
sieovereenkomsten voor diensten, zoals die volgt uit de betreffende mededeling. 
Prechal en De Leeuw wijzen erop dat het transparantiebeginsel, dat volgens hen 
onder meer de transparantieverplichting bij opdrachtverstrekking inhoudt, nauw 
is verbonden met de beginselen van gelijke behandeling en nondiscriminatie.94 
aangezien deze laatste twee beginselen ten grondslag liggen aan de fundamentele 
vrijheden uit het Verdrag, is het volgens hen “notdifficulttoimaginethatequal
treatment may serve as a vehicle for extending the scope of transparency require
ments to other areas, beyond public procurement and concession contracts”. Kort 
daarna bevestigt Prechal dat het transparantiebeginsel “geëxtrapoleerd [lijkt] te 
kunnen worden naar alle situaties waarin gelijke behandeling in het geding is en 
naar alle verdragsvrijheden”.95

ten aanzien van gronduitgifte en daarmee sterk verwante zaken is de literatuur 
schaars. Jansen en manunza vermoeden dat men in diverse lidstaten, waaronder 
nederland, zo in beslag genomen was door de aanbestedingsrichtlijnen, dat uit 
het oog is verloren dat bijvoorbeeld grondverkoop door de overheid nog altijd 

91 mulder 2003.
92 hvJ eg 4 juni 2002, zaak c483/99 (Commissie/Frankrijk), r.o. 44. Zie ook HvJ EG 

6 november 1984, zaak 182/83 (Fearon), r.o. 57, hvJ eg 1 juni 1999, zaak c302/97 
(Konle), r.o. 22 en hvJ eg 18 juli 2007, zaak c503/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 37.

93 D’hooghe & Vandendriessche 2003, p. 128 en Van garsse 2007, p. 328329.
94 Prechal & De Leeuw 2008. De auteurs stelden zich ook op dit standpunt in Prechal & 

De Leeuw 2007.
95 Prechal 2008.
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aan de algemene regels van de interne markt is onderworpen.96 in het bijzonder 
noemen zij de fundamentele vrijheden uit het Verdrag, waaronder het vrij verkeer 
van diensten en de vrijheid van vestiging. wauters en ghysels zijn van mening 
dat de door het hof ontwikkelde transparantieverplichting bij opdrachtverstrek
king ook geldt in een situatie zoals die aan de orde was in Steinhauser, oftewel 
een transparantieverplichting “in een situatie van zuivere verhuur van een lokaal 
door de overheid”.97 Volgens hen kan in die mate “terecht gezegd worden dat de 
transparantieplicht een algemene draagwijdte heeft wat betreft de gunning van 
overheidsovereenkomsten”.98 Verder is in de nederlandse literatuur recentelijk 
een aantal keer voorzichtig gepleit voor het bieden van gelijke kansen bij europese 
zuivere gronduitgifte.99

uit deze literatuur blijkt dat vele auteurs in feite bevestigen dat de vrijverkeerbe
palingen (en de daaraan ten grondslag liggende beginselen van gelijke behande
ling en transparantie) van toepassing zijn op zuivere gronduitgifte door de over
heid, mits een europese dimensie aanwezig is. ook bevat bovenstaande literatuur 
enkele aanwijzingen voor de daaruit voortvloeiende verplichting om gelijke kan
sen te bieden bij europese zuivere gronduitgifte.

11.7 conclusie

De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten uit artikelen 49 en 
56 Vweu eisen dat de overheid gelijke kansen biedt zodra zij aan een marktpartij 
een opdracht wil verstrekken of een schaars recht wil verlenen om een bepaalde 
economische activiteit te verrichten. De overheid dient dan potentiële wederpar
tijen c.q. begunstigden uit andere lidstaten namelijk materieel gelijk te behandelen 

96 Jansen & manunza 2006.
97 wauters & ghysels 2008.
98 Anders: Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 173. Zij menen dat 

er geen reden is om de lijn van de jurisprudentie met betrekking tot de transparantie
verplichting bij opdrachtverstrekking “door te trekken naar transacties en rechtshan
delingen die een wezenlijk ander karakter hebben dan een opdracht. De huidige stand 
van de rechtspraak dwingt in ieder geval niet tot die conclusie”.

99 Zie Fokkema & Hijmans 2008, waarin de auteurs stellen dat men zou kunnen verde
digen dat gemeenten bij gronduitgifte het transparantiebeginsel dienen toe te passen, 
zoals dat door het Hof is gedefinieerd. Zie verder de voorzichtige vergelijking tussen 
de situatie in Betfair en gronduitgifte die hoek maakt in ‘Lottoarrest biedt kansen 
concurrentie bij gronduitgifte’, Vastgoedmarkt nieuwsbrief 9 juni 2010. tot slot wordt 
verwezen naar Van tilborg 2012, waarin Van tilborg meent dat een gemeente bij 
gronduitgifte met een grensoverschrijdend belang zou moeten waarborgen dat ook 
potentieel geïnteresseerde buitenlandse ondernemingen mee kunnen dingen naar de 
uit te geven kavels. ter onderbouwing volstaat hij met de vaststelling dat de gedachte 
achter het transparantiebeginsel volgens hem is dat elk risico van favoritisme en wil
lekeur door de overheid wordt uitgebannen en dat hij niet inziet waarom dat wel zou 
gelden voor gemeentelijke opdrachtverstrekking maar niet voor gronduitgifte door 
diezelfde gemeente.
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met hun concurrenten in de lidstaat van de overheid. Voorwaarde voor toepas
selijkheid van beide Verdragsbepalingen en daarmee voor deze verplichting tot 
het bieden van gelijke kansen is evenwel dat er een europese dimensie is, oftewel 
een duidelijk grensoverschrijdend belang. Daarnaast is vereist dat er ten minste 
één potentiële wederpartij uit een andere lidstaat betrokken is of wil zijn bij een 
economische activiteit die in relatie staat tot de gronduitgifte; dit zal in de praktijk 
evenwel nagenoeg altijd het geval zijn.

Deze noodzaak tot het bieden van gelijke kansen om zo te voldoen aan de 
Verdragsbepalingen inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten, doet zich evenzeer voor bij europese zuivere gronduitgifte. artikelen 49 
en 56 Vweu zijn daarop onverkort van toepassing en verbieden indirecte discri
minatie van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten en andere beperkingen 
van het vrij verkeer door de overheid bij dergelijke gronduitgifte. indien een over
heid een voorafgaande openbare bekendmaking bij europese zuivere gronduitgif
te achterwege laat – en daarmee indirect discrimineert – zonder dat daarvoor een 
objectieve rechtvaardiging bestaat, handelt deze overheid in strijd met artikelen 
49 en 56 Vweu. ook bij europese zuivere gronduitgifte geldt derhalve dat de 
overheid een transparantieverplichting heeft die noopt tot een voorafgaande open
bare bekendmaking. als een overheid eenmaal openbaar bekend heeft gemaakt 
dat zij voornemens is grond uit te geven en potentiële wederpartijen hun interesse 
daarvoor kenbaar kunnen maken, dient deze overheid een objectieve, transparante 
en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek te hanteren om te waarborgen dat 
potentiële wederpartijen uit andere lidstaten niet alsnog worden beperkt in de uit
oefening van hun fundamentele vrijheden.

het Vweu, in het bijzonder artikelen 49 en 56, verplicht aldus tot het bieden 
van gelijke kansen bij europese zuivere gronduitgifte door de overheid. artikel 
345 Vweu staat daar niet aan in de weg. niettemin bestaan op deze verplich
ting in theorie wel uitzonderingen. naar alle waarschijnlijkheid doen de 
Verdragsuitzonderingen zich echter niet voor bij gronduitgifte en is het uiterst on
waarschijnlijk dat het niet bieden van gelijke kansen kan worden gerechtvaardigd 
om dwingende redenen van algemeen belang. 

Strikt genomen strekt het Vweu enkel tot waarborg van de gelijke kansen van 
potentiële wederpartijen uit andere lidstaten. het verhindert niet dat nationale 
potentiële wederpartijen worden benadeeld ten opzichte van hun buitenlandse 
concurrenten (oftewel: omgekeerde discriminatie). Dit geldt zowel voor de toe
gankelijkheid van de bekendmaking als de behandeling in het kader van de toe
wijzingssystematiek. Vanwege het nationale gelijkheidsbeginsel (als algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur) moet de overheid deelnemende potentiële weder
partijen uit nederland echter gelijk behandelen met die uit andere lidstaten en is 
zij derhalve verplicht gelijke kansen te bieden aan álle potentiële wederpartijen.

gelet op het voorgaande, staat niets de nederlandse en europese rechter in de weg 
om bij europese zuivere gronduitgifte door een overheid deze verplichting tot het 
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bieden van gelijke kansen expliciet te erkennen en zou het slechts een kwestie van 
tijd moeten zijn totdat die erkenning volgt. 

Daarnaast zou het de rechtszekerheid zeer ten goede komen als deze verplichting 
in wetgeving wordt vastgelegd en nader uitgewerkt. in dat kader kan de vergelij
king worden gemaakt met concessieovereenkomsten voor diensten. hoewel deze 
buiten de reikwijdte van de aanbestedingswetgeving vallen, is sinds het Telaustria
arrest uit 2000 duidelijk dat de overheid ook daarvoor gelijke kansen moet bieden. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het huidige voorstel voor de concessierichtlijn, die 
ook van toepassing is op dergelijke dienstenconcessies. het zou evenwel jammer 
zijn als de commissie wederom ruim tien jaar wacht met een wetgevingsvoorstel, 
ditmaal voor europese zuivere gronduitgifte. gezien de europese dimensie daar
van, heeft het namelijk de voorkeur om de gelijke kansen bij europese zuivere 
gronduitgifte op Europees niveau te codificeren. In dergelijke secundaire wetge
ving kan bovendien het momenteel bestaande risico op omgekeerde discriminatie 
worden uitgesloten door te bepalen dat de overheid gelijke kansen dient te bieden 
aan álle potentiële wederpartijen binnen de unie; de aanvulling vanuit het nationa
le gelijkheidsbeginsel is dan niet langer nodig. Zo lang een dergelijk wetgevings
voorstel echter uitblijft, verdient het aanbeveling dat de nederlandse wetgever 
tot actie overgaat en nationale wetgeving opstelt waarin deze verplichting wordt 
opgenomen.
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hoofdstuk 12

nationale gronduitgifte

in het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat op grond van artikelen 49 en 56 Vweu 
bij europese gronduitgifte een verplichting tot het bieden van gelijke kansen be
staat, ook als de gronduitgifte geen opdrachtverstrekking inhoudt. ontbreekt een 
europese dimensie echter, dan geldt deze verplichting niet. eerder bleek reeds dat 
voor nationale gronduitgifte geen expliciete verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen bestaat, zowel als de gronduitgifte nationale opdrachtverstrekking inhoudt 
als wanneer het nationale zuivere gronduitgifte betreft.1 op grond van het publiek 
en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel zou de overheid echter ook bij nationale 
gronduitgifte gelijke kansen moeten bieden.2 in dit hoofdstuk wordt daarom aan 
de hand van nationale jurisprudentie betoogd dat het publiek en privaatrechte
lijke gelijkheidsbeginsel kunnen worden gewaarborgd door toepassing van de 
nederlandse algemene beginselen van behoorlijk bestuur (‘abbb’), in het bijzon
der het gelijkheids en zorgvuldigheidsbeginsel. met andere woorden, de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur zouden moeten worden ingevuld conform 
het publiek en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel, zodat zij een impliciete ver
plichting tot het bieden van gelijke kansen bevatten. De nederlandse rechter kan 
die verplichting dan erkennen zonder dat daarvoor een wetswijziging is vereist. 
ook kan deze impliciete verplichting in dat geval aanleiding zijn voor de wetgever 
om het bieden van gelijke kansen bij wet (en dus expliciet) te verplichten.

in dat kader wordt ingegaan op de verplichting op grond van de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur om bij nationale gronduitgifte een objectieve, transpa
rante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek te hanteren (paragraaf 12.1). 
Vervolgens komt aan de orde wie daaraan mogen deelnemen. Daarbij wordt eerst 
aandacht besteed aan de gelijke kansen voor bij de overheid reeds bekende poten
tiële wederpartijen (paragraaf 12.2), waarna in paragraaf 12.3 wordt onderzocht of 
ook overige potentiële wederpartijen gelijke kansen moeten krijgen, door middel 
van een voorafgaande openbare bekendmaking. Dit leidt tot een tussenconclusie 
(paragraaf 12.4), gevolgd door de uitzonderingen op het verplicht bieden van ge
lijke kansen (paragraaf 12.5). tot slot wordt een aantal overige argumenten met 
betrekking tot die verplichting besproken (paragraaf 12.6) en worden de conclu
sies uit het voorgaande getrokken (paragraaf 12.7).

1 Zie hoofdstuk 9 resp. paragraaf 2.2.
2 Zie paragraaf 1.2.1.
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in dit hoofdstuk wordt enkel ingegaan op nationale gronduitgifte (dat wil zeggen: 
gronduitgifte zonder europese dimensie). Dit laat onverlet dat een (eventuele) ver
plichting op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om gelijke 
kansen te bieden ook van toepassing is als er wel een europese dimensie bestaat. 
Zoals hierna zal blijken, bieden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
echter minder waarborgen voor de gelijke kansen dan het Vweu en de aanbeste
dingswetgeving dat doen (voor Europese gronduitgifte). Zodra dus sprake is van 
een europese dimensie, is het zinvol om enkel naar het ‘strengste’ regime te kijken 
(dat wil zeggen: de aanbestedingswetgeving of het Vweu) en niet naar de hierna 
te bespreken algemene beginselen van behoorlijk bestuur. hun toepassing is dan 
ook met name relevant als de europese dimensie ontbreekt.

12.1 toewijzinGssystematiek

willen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verplichten tot het hante
ren van een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystema
tiek, dan is ten eerste vereist dat die beginselen van toepassing zijn bij nationale 
gronduitgifte door de overheid. in paragraaf 12.1.1 wordt deze toepasselijkheid 
onderzocht, om vervolgens in te gaan op gevolgen daarvan voor de toewijzings
systematiek (paragraaf 12.1.2).

12.1.1 Toepasselijkheid algemene beginselen van behoorlijk bestuur

in het Amsterdam/Ikonarrest overwoog de hoge raad het volgende:3

“een overheidslichaam behoort bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden uit een 
erfpachtsverhouding de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – en der
halve ook het gelijkheidsbeginsel als een van die beginselen – in acht te nemen.”

Volgens de regering erkende de hoge raad hiermee dat de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur ook voluit als toetsingscriterium voor privaatrechtelijke 
rechtshandelingen gelden.4 in lijn hiermee is in de awb een aantal algemene be
ginselen van bestuur gecodificeerd en van overeenkomstige toepassing verklaard 
op privaatrechtelijk overheidshandelen (dat wil zeggen op andere handelingen van 
bestuursorganen dan besluiten).5 Bij de totstandkoming van die bepaling (destijds 
artikel 3.1.1, tweede lid) zei de regering daarover:6

“artikel 3.1.1, tweede lid, gaat niet verder dan in de rechtspraak thans algemeen 
reeds wordt aanvaard. op dit punt is sprake van een snelle ontwikkeling, die in 
het algemeen steeds meer steun ondervindt. Kennelijk valt wel te werken met 

3 hr 27 maart 1987, NJ 1987, 727, m.nt. m. Scheltema (Amsterdam/Ikon), r.o. 3.3.
4 Pg awb i, p. 8587, beschikbaar via <http://www.pgawb.nl> (laatst geraadpleegd op 

17 september 2012).
5 art. 3:1 lid 2 awb.
6 Pg awb i, p. 187199.

http://www.pgawb.nl
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een systeem waarin van de overheid verwacht wordt dat zij steeds de beginselen 
van behoorlijk bestuur in acht neemt. en zo hoort het ook te zijn. De overheid 
neemt in het maatschappelijk leven een bijzondere plaats in. Veelal komen aan 
bestuursorganen op grond van het geschreven bestuursrecht bevoegdheden toe 
die aan andere deelnemers aan het maatschappelijk verkeer niet toekomen. Daar 
kan en mag ook tegenover staan, dat de overheid aan meer of strengere normen 
is gebonden dan particulieren.”

anderzijds was de regering van mening dat toepassing van de beginselen mogelijk 
niet aan de orde is als de overheid handelt in een situatie waarbij het kader wordt 
bepaald door een veelheid van privaatrechtelijke (rechts)personen en de overheid 
slechts een van de marktpartijen is. om ruimte te bieden voor een dergelijke ge
nuanceerde toepassing is in de awb bepaald dat de beginselen van toepassing zijn 
op privaatrechtelijk overheidshandelen “voor zover de aard van de handelingen 
zich daartegen niet verzet”.7 Bij de hier besproken gronduitgifte gaat het echter 
niet om overeenkomsten zoals marktpartijen die ook onderling met elkaar sluiten, 
maar betreft het overeenkomsten die met het oog op het verwezenlijken van een 
concrete beleidsdoelstelling worden gesloten.8 Dit brengt mee dat de overheid bij 
gronduitgifte een bijzondere positie inneemt en de algemene beginselen van be
hoorlijk bestuur derhalve van toepassing zijn.

De (doorgaans) bijzondere positie van de overheid vergeleken met private partijen 
komt ook tot uitdrukking in artikel 3:14 Bw, dat als volgt luidt: 

“een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet 
worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van pu
bliekrecht.”

als gevolg hiervan zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepas
sing bij privaatrechtelijke overheidshandelingen. Dit is niet beperkt tot de inhoud 
en uitvoering van (bijvoorbeeld) overheidsovereenkomsten, maar de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur zien ook op de totstandkoming van overeen
komsten die de overheid sluit.9 een goed voorbeeld hiervan is het arrest Zeeland/
Hoondert van de hoge raad.10 Dat arrest ging over een nationale openbare aan
bestedingsprocedure voor werken aan provinciale wegen. het hof had daarbij het 
handelen van de aanbestedende provincie getoetst aan de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. De hoge raad sloot zich daarbij als volgt aan:

“onderdeel i richt zich tegen r.o. 1 van het hof en betoogt dat voor rechtstreekse 
toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur in beginsel geen plaats 
is buiten door de goede trouw beheerste (rechts)verhoudingen. Dit betoog 
faalt. Zoals reeds besloten ligt in [het Amsterdam/Ikonarrest] (…) en ook tot 

7 art. 3:1 lid 2 awb.
8 Zo ook Schlössels & Zijlstra 2010, p. 867 en 870-871.
9 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 877.
10 hr 24 april 1992, NJ 1993, 232, m.nt. m. Scheltema (Zeeland/Hoondert).
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 uitdrukking is gebracht in art. 3:14 Bw mag de overheid bevoegdheden die haar 
naar burgerlijk recht toekomen – zoals hier de bevoegdheid tot aanbesteding en 
gunning van een werk – niet uitoefenen in strijd met geschreven of ongeschre
ven regels van publiek recht. Dit brengt mede dat de rechter deze bevoegdheids
uitoefening, onverschillig of er al dan niet sprake is van een door de goede trouw 
beheerste rechtsverhouding – waarvan hier trouwens wel sprake is –, dient te 
toetsen aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ongeacht of deze ge
schreven of ongeschreven recht opleveren. Voor zover het onderdeel betoogt 
dat er slechts plaats is voor een ‘marginale toetsing’, waarmee het onderdeel 
klaarblijkelijk op het oog heeft een meer beperkte toetsing zoals aan de orde zou 
kunnen zijn bij een de overheid meer ruimte latende redelijkheidsmaatstaf, vindt 
het evenmin steun in het recht.”

gelet op het voorgaande, brengt de bijzondere positie van de overheid mee dat als 
zij een gronduitgifteovereenkomst wil sluiten met een marktpartij, de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur – waaronder het gelijkheidsbeginsel – van toe
passing zijn op de totstandkoming van die overeenkomst.11

12.1.2 Consequenties abbb voor toewijzingssystematiek

De toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij gron
duitgifte heeft gevolgen voor de daarbij gehanteerde toewijzingssystematiek (pa
ragraaf 12.1.2.1), hetgeen aansluit bij de jurisprudentie over de gevolgen van de 
keuze voor een (nietenkelvoudige) aanbesteding (paragraaf 12.1.2.2). Dit leidt 
tot de vraag of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook voorschrijven 
welk type toewijzingssystematiek moet worden gekozen (paragraaf 12.1.2.3).

12.1.2.1 Toewijzingssystematiek bij gronduitgifte

Volgens de regering brengen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur mee 
dat “de keuze van een bestuursorgaan voor één bepaalde contractpartner uit vele 
concurrenten steeds na een zorgvuldige belangenafweging tot stand [moet] ko
men. irrelevante belangen mogen de voorkeur niet bepalen.”12 het gerechtshof 
Den Bosch heeft voor eenzelfde benadering gekozen ten aanzien van de toewij
zingssystematiek bij gronduitgifte. het hof oordeelde in 1997 in kort geding over 
de uitgifte van bouwkavels door de gemeente Prinsenbeek ten behoeve van wo
ningen in het plan ‘de neel’, waarbij de gemeente haar wederpartijen selecteerde 

11 Zo ook Schlössels & Zijlstra 2010, p. 911. Zij wijzen daarbij erop dat men niet uit 
het oog mag verliezen dat ten aanzien van haar eigendomsbevoegdheden, de overheid 
uiteindelijk altijd optreedt als overheid, ook als zij gebruikmaakt van haar ‘gewone’ 
vermogensrechtelijke positie.

12 Pg awb i, p. 187199. overigens voegde de regering hieraan toe dat slechts plaats is 
voor een marginale toetsing, oftewel dat “alleen bij een duidelijk onjuiste belangen
afweging de keuze voor een contractpartner als onrechtmatig kan worden gekwalifi
ceerd”.
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op basis van een puntensysteem.13 Stoffelen was geïnteresseerd in de grond, maar 
voelde zich benadeeld door het puntensysteem, omdat daarbij extra punten werden 
toegekend aan ingezetenen en economisch aan Prinsenbeek gebondenen, hetgeen 
Stoffelen niet was. in hoger beroep voerde hij daarom onder meer aan dat op grond 
van het gelijkheidsbeginsel de selectie zonder aanziens des persoons diende plaats 
te vinden, oftewel zonder het voor hem nadelige puntensysteem. het hof ging daar 
niet in mee en overwoog als volgt:

“het hof stelt voorop dat, nu de vraag naar kavels in dit plan het aanbod aanzien
lijk overtreft, enige vorm van selectie onontkoombaar is. De gebondenheid van 
de gemeente aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur brengt met zich 
dat de gemeente bij de selectie zakelijke criteria hanteert: dus geen willekeur bij 
de keuze van kopers.”

naar het voorlopig oordeel van het hof bevatte het door de gemeente gehanteerde 
puntensysteem voldoende “zakelijke en toetsbare criteria, die de redelijkheids
toets kunnen doorstaan”.

Bijna tien jaar later bleek het standpunt van het hof ongewijzigd. in een kort ge
ding over de uitgifte van bouwkavels voor starterswoningen in Son en Breugel 
wordt bezwaar gemaakt tegen de voorrang die de gemeente daarbij geeft aan star
ters die in de gemeente Son en Breugel werken maar momenteel meer dan tien 
kilometer van hun werk wonen.14 het hof overweegt als volgt:

“het gaat naar ‘s hofs voorlopig oordeel in dit geding uitsluitend om de uit
oefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente om als ei
genares van de onbebouwde grond een keuze te maken uit de aangemelde 
aspirantkopers. hierbij mag de gemeente ingevolge art. 3:14 Bw deze be
voegdheid die haar krachtens het burgerlijk recht toekomt echter niet uit
oefenen in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.  

De gemeente heeft onbetwist gesteld dat binnen haar grondgebied een groot te
kort is aan woningen voor starters. het hof stelt voorop dat, nu voorts onbetwist 
is dat de vraag naar kavels in dit plan (68 inschrijvingen voor de starterswonin
gen) het aanbod (6 kavels) aanzienlijk overtreft, enige vorm van selectie onont
koombaar is. De gebondenheid van de gemeente aan de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur brengt mede dat de gemeente bij die selectie zakelijke 
criteria hanteert: dus geen willekeur bij de keuze van diegenen met wie de ge
meente uiteindelijk een koopovereenkomst zal sluiten.”

net als in 1997, is het hof aldus van oordeel dat vanwege de schaarste enige vorm 
van selectie onontkoombaar is en dat die selectie – op grond van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur – moet plaatsvinden op basis van zakelijke cri
teria, zodat willekeur wordt vermeden. De gehanteerde voorkeur voor starters die 

13 hof Den Bosch 24 februari 1997, Kg 1997, 133 (Stoffelen/Prinsenbeek). Dit is het 
hoger beroep van Vzr. rb. Breda 19 september 1996, Kg 1996, 335.

14 hof Den Bosch 7 februari 2006, LJN aw2547 (Starterswoningen Son en Breugel).
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meer dan tien kilometer van hun werk in Son en Breugel wonen, was in de ogen 
van het hof een toelaatbaar selectiecriterium.

Deze lijn is later bevestigd door de voorzieningenrechter te Zwolle.15 Deze zaak 
betrof een kort geding over de uitgifte door de gemeente Dalfsen van bouwkavels 
op een bedrijventerrein die bestemd waren voor wonen en werken. in dat kader 
overwoog de voorzieningenrechter als volgt:

“een gemeente heeft als eigenaar van de grond in kwestie in beginsel de vrijheid 
deze naar eigen inzicht uit te geven, welke vrijheid evenwel begrensd wordt 
door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het 
verbod van willekeur. het criterium dient te zijn dat de gemeente bij de selectie 
zakelijke criteria hanteert, dus geen willekeur bij de keuze van kopers toepast. 
Slechts bij een duidelijk onjuiste selectie kan de keuze voor een contractspartner 
als onrechtmatig worden gekwalificeerd.”

uit bovenstaande jurisprudentie blijkt dat de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur vereisen dat zodra bij gronduitgifte door een overheid sprake is van schaar
ste, de overheid in kwestie voor de selectie van haar wederpartij gebruikmaakt van 
zakelijke criteria, oftewel objectieve, toetsbare en redelijke criteria. De vereiste 
toetsbaarheid van de te hanteren criteria brengt mee dat de criteria kenbaar moe
ten zijn voor de betreffende potentiële wederpartijen. Bovendien blijkt uit deze 
jurisprudentie dat willekeur moet worden voorkomen, hetgeen meebrengt dat de 
zakelijke criteria voor iedere deelnemer gelijk moeten worden toegepast; de toe
wijzingssystematiek moet voor hen dus ook nondiscriminatoir zijn. gelet hierop, 
moet de overheid bij de uitgifte van schaarse grond een objectieve, transparante 
en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek hanteren, oftewel zich houden aan 
de tweede stap van het bieden van gelijke kansen. 

Deze conclusie toont aan dat de rechter de algemene beginselen van behoorlijk be
stuur zo invult dat daarmee in ieder geval toepassing kan worden gegeven aan het 
formele publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel zoals dat in paragraaf 1.2.1 werd 
beschreven (kort gezegd: toepassing van regels zonder aanzien des persoons).16 
het is aannemelijk dat van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het 
gelijkheidsbeginsel de eigenlijke grondslag vormt voor bovenstaande verplich
tingen; dat gelijkheidsbeginsel wordt namelijk geacht (ten minste) formele pu
bliekrechtelijke gelijke behandeling te omvatten. Zo wijst Van Wijk erop dat het 

15 Vzr. Rb. Zwolle 15 februari 2008, LJN Bc7320 (Gronduitgifte Dalfsen).
16 of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook materiële publiekrechte

lijke gelijke behandeling omvatten, zal later in dit hoofdstuk aan de orde komen. 
Zekerheidshalve wordt hier nog benadrukt dat bovenstaande non-discriminatie dus 
bestaat uit de gelijke toepassing van de voorwaarden, eisen en criteria van de toewij
zingssystematiek op alle potentiële wederpartijen die deelnemen aan de toewijzings
systematiek (zoals beschreven in paragraaf 1.2.2) en niet de gelijke behandeling van 
potentiële wederpartijen uit andere lidstaten ten opzichte van de nationale potentiële 
wederpartijen (zoals gewaarborgd door de vrijverkeerbepalingen uit het Vweu).
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gelijkheidsbeginsel als toetsingsmaatstaf voor de rechter vooral negatief uitwerkt: 
de rechter grijpt in als hij ongerechtvaardigde ongelijke behandeling constateert.17 
Verder sluit deze dimensie van het gelijkheidsbeginsel aan bij de codificatie in 
artikel 1 van de grondwet, dat gelijke behandeling in gelijke gevallen voorschrijft 
en discriminatie verbiedt.18 niettemin wordt in geen van de aangehaalde uitspra
ken expliciet het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 
aangehaald, maar enkel het verbod op willekeur. Dit is helaas geen nieuw ver
schijnsel; in eerdere literatuur werd al gewezen op de magere oogst in de jurispru
dentie wat betreft het gelijkheidsbeginsel,19 in samenhang met de ogenschijnlijke 
voorkeur van de bestuursrechter om naar andere beginselen dan het gelijkheids
beginsel te verwijzen.20

12.1.2.2 Keuze voor aanbesteding

in lijn met bovenstaande jurisprudentie ligt het arrest in de Noordwijkzaak.21 het 
hof Den haag overwoog daarin dat de gemeente noordwijk ervoor had gekozen 
om door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding een wederpartij 
te selecteren aan wie zij grond zou verkopen ten behoeve van de herontwikkeling 
van het project rederijkersplein. het hof vervolgde:

“aangezien de gemeente heeft gekozen voor de aannemingsvorm, behoort tot 
het algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat besluiten zorgvuldig worden 
voorbereid, dat de in het aanbestedingsrecht geldende beginselen van gelijke 
behandeling, objectiviteit en transparantie worden nageleefd.”

het hof verduidelijkt niet wat het bedoelt met ‘de aannemingsvorm’, maar het 
lijkt erop dat het gaat om de keuze van de gemeente voor een meervoudige se
lectieprocedure op grond waarvan de uiteindelijke wederpartij wordt gekozen. 
niet bedoeld is in ieder geval dat het ging om opdrachtverstrekking, aangezien 
die kwalificatie volgens het hof hier juist irrelevant was.22 het gebruik van de 
term ‘aannemingsvorm’ is dan ook (onnodig) verwarrend en berust wellicht op 
een verschrijving. De overweging dat een dergelijke selectieprocedure voor gron
duitgifte moet voldoen aan de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit 

17 Van Wijk 2008, p. 335. Zie ook Schlössels & Zijlstra 2010, p. 420-421; para. 3.6.5 van 
de conclusie van ag Spier bij hr 18 maart 2005, aB 2005, 408, m.nt. g.a. van der 
Veen en f.J. van ommeren (Lichtenvoorde/Dusseldorp).

18 Zie over art. 1 Gw en het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur: Schlössels & Zijlstra 2010, p. 421-423. 

19 Hellingman & Mortelmans 1989, p. 308. Zij vragen zich daarbij af of de grond on
vruchtbaar is dan wel of er te weinig wordt gesproeid.

20 Hessel 1987, p. 472-473; Hellingman & Mortelmans 1989, p. 308. Zie ook – zij het 
in mindere mate – Schlössels en Zijlstra, die erop wijzen dat door alle aandacht voor 
de rechtvaardiging van ongelijke behandeling, de toetsing aan het gelijkheidsbegin
sel in de praktijk nogal eens uitloopt op die aan een draagkrachtige motivering; zie 
Schlössels & Zijlstra 2010, p. 424.

21 hof Den haag 26 oktober 2010, LJN Bo2080 (Noordwijk).
22 hof Den haag 26 oktober 2010, LJN Bo2080 (Noordwijk), r.o. 67.
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en transparantie sluit goed aan bij de vereiste ‘zakelijke criteria’ uit bovenstaande 
eerdere jurisprudentie. Bovendien illustreert deze overweging dat de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur zo worden ingevuld dat deze dezelfde eisen 
stellen aan de toewijzingssystematiek als de beginselen van gelijke behandeling 
en transparantie zoals die gelden voor opdrachtverstrekking onder het regime van 
de aanbestedingsrichtlijn.23

Deze strekking van het arrest Noordwijk wordt bevestigd door de rechtbank 
Zutphen.24 Die oordeelde over de verstrekking van een onderdrempelige opdracht 
voor de ontwikkeling van een zogenoemde KLicviewer door het Kadaster. het 
Kadaster had daarbij gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. in 
dat kader oordeelt de rechtbank als volgt:

“nu het Kadaster er toch voor heeft gekozen de werkzaamheden aan te besteden, 
diende hij zich daarbij te gedragen overeenkomstig de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Dit betekent onder meer dat het Kadaster gehouden was de 
verschillende (potentiële) aanbieders gelijk te behandelen.”

uit het voorgaande volgt dat als de overheid een toewijzingssystematiek hanteert 
waarbij het een vergelijking maakt tussen meerdere potentiële wederpartijen, zij 
daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht dient te nemen. Die 
brengen in dat geval mee dat de toewijzingssystematiek objectief, transparant en 
nondiscriminatoir moet zijn; zoals in de vorige paragraaf al werd aangegeven, 
sluit de jurisprudentie met deze invulling van de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur aan bij het formele publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Dit staat 
overigens los van de vraag of de overheid verplicht is voor een dergelijke vergelij
kende toewijzingssystematiek te kiezen, of dat slechts vrijwillig doet; op die vraag 
wordt later in dit hoofdstuk ingegaan.

23 Zie paragraaf 3.1.7. Zie in dat verband ook de MvT bij het concept wetsvoorstel voor 
de aanbestedingswet dat in 2009 ter consultatie werd voorgelegd, waarin is opgeno
men: “De beginselen van behoorlijk bestuur uit de awb zijn dus ook van toepassing 
op aanbestedende diensten voor zover zij bestuursorganen zijn. Deze beginselen ver
tonen grote overlap met de beginselen van aanbestedingsrecht.”; zie over dit concept 
wetsvoorstel verder paragraaf 3.2.5. Zie verder Van Boom 1999: “Het ligt in elk geval 
wel voor de hand om in zuiver nationaalrechtelijk genormeerde aanbestedingskwes
ties eenzelfde invulling en toepassing te geven aan beginselen en begrippen die door 
de raad ook in europeesrechtelijk genormeerde aanbestedingen worden gehanteerd.”

24 Rb. Zutphen 4 mei 2011, LJN BV0451 (Kadaster/HLA), r.o. 5.19. Bevestigd in het 
eindvonnis van 28 december 2011, LJN Bu9991. in dit verband wordt ook gewezen 
op Vzr. rb. Den Bosch 10 september 2012, LJN BX7223 (PB/Cuijk), r.o. 4.6 waaruit 
kan worden afgeleid dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook bij een 
‘onderhandse meervoudige offerteprocedure’ vereisen dat de deelnemers daaraan ge
lijke kansen krijgen en niet worden benadeeld ten opzichte van elkaar.
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Precontractuele goede trouw
in eerdere jurisprudentie werd als grondslag voor dergelijke eisen aan de gehan
teerde toewijzingssystematiek nog gekozen voor de (privaatrechtelijke) precon
tractuele goede trouw. aanleiding daarvoor was het arrest RZG/ComforMed van 
de hoge raad.25 De Hoge Raad oordeelde in dat arrest dat RZG, een ziekenfonds, 
niet gebonden was aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur omdat het 
geen bestuursorgaan was.26 niettemin bracht de keuze voor een aanbestedingspro
cedure door RZG mee “dat zij gehouden was zich te gedragen overeenkomstig 
de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 
hetgeen bij een aanbesteding als de onderhavige betekent dat zij gehouden was de 
verschillende (potentiële) aanbieders gelijk te behandelen”. het gelijkheidsbegin
sel verplicht ook tot transparantie, aldus de hoge raad:

“het waarborgen van gelijke kansen voor de verschillende aanbieders omvat 
immers ook het aan hen verschaffen van gegevens die zij nodig hebben om de 
naleving van het gelijkheidsbeginsel te kunnen controleren en een deugdelijke 
(concurrerende) aanbieding te kunnen doen.”

hoewel dit arrest dus geen betrekking had op een overheid, pasten lagere rechters 
dit wel toe op overheidsaanbestedingen.27 in latere jurisprudentie is een combina
tie van de precontractuele goede trouw en de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur te vinden.28 meest recentelijk lijkt de precontractuele goede trouw 
als grondslag voor verplichtingen bij overheidsaanbestedingen dan toch definitief 
te hebben plaatsgemaakt voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.29 
Deze beginselen komen ook voor als de meest juiste grondslag, aangezien deze 
zijn toegesneden op de overheid en recht doen aan de bijzondere positie die de 
overheid inneemt vergeleken met private partijen.30 Dit laat uiteraard onverlet dat 
RZG/ComforMed nog steeds relevant is voor aanbestedingen door nietoverheden 
en waarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dus niet van toepassing 
zijn; dergelijke ‘private aanbestedingen’ vallen evenwel buiten de kaders van dit 
onderzoek.

25 hr 4 april 2003, NJ 2004, 35 m.nt. m.a.m.c. van den Berg (RZG/ComforMed).
26 hr 4 april 2003, NJ 2004, 35 m.nt. m.a.m.c. van den Berg (RZG/ComforMed), r.o. 

3.4.23.4.3.
27 Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Den Haag 8 mei 2009, LJN Bi3344 (Stoop/Hitlandbos), r.o. 

3.3.
28 Vzr. rb. arnhem 19 november 2010, LJN Bo5264 (WHR/Overbetuwe), r.o. 4.4.
29 Zie de hierboven besproken jurisprudentie. Anders: Vzr. Rb. Zutphen 22 mei 2012, 

LJN Bw6294 (Quarosand/Aalten), r.o. 4.2 waarin de voorzieningenrechter verwijst 
naar zowel de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en bil
lijkheid als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

30 Zie paragraaf 12.1.1 hierboven. Zie over het (eventuele) inhoudelijke verschil tussen 
beide grondslagen: Van rossum 2005 en de daar aangehaalde literatuur.



NatioNale groNduitgifte

368

12.1.2.3 Type toewijzingssystematiek

Voor welk type toewijzingssystematiek een overheid mag of zelfs moet kiezen 
bij gronduitgifte, is nog niet aan de orde gekomen in de jurisprudentie. gekozen 
kan worden voor een aanbestedingsprocedure vergelijkbaar met die uit de aan
bestedingswetgeving. Dit heeft als voordeel dat kan worden aangesloten bij een 
systematiek die voor alle betrokken partijen reeds bekend is en waarin doorgaans 
goed kan worden gewaarborgd dat de systematiek objectief, transparant en non
discriminatoir is. in dat kader is ook mogelijk dat de eerste stap van de ‘aanbeste
dingsprocedure’ bestaat uit een grove selectie van een beperkt aantal partijen uit 
alle geïnteresseerden, bijvoorbeeld op basis van loting of een roulatiesysteem; in 
dat laatste geval komen geïnteresseerden op een lijst, waarvan steeds per geval een 
nieuw groepje partijen ‘aan de beurt’ is en mag meedingen naar de grond.31 

anderzijds is ook denkbaar dat als systematiek wordt gekozen voor ‘wie het eerst 
komt, het eerst maalt’. In het kader van de verlening van schaarse ontheffingen 
heeft het cBb geoordeeld dat een dergelijke systematiek niet in strijd is met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de beginselen van 
rechtszekerheid en zorgvuldigheid.32 Dit laat overigens onverlet dat een dergelijke 
methode tot praktische bezwaren kan leiden, met name met betrekking tot het 
moment vanaf wanneer een aanvraag mag worden gedaan33 en de rijen die daaraan 
voorafgaand kunnen ontstaan – eventueel zelfs inclusief caravans.34 als alternatief 
is volgens het CBb – bij schaarse ontheffingen althans – ook loting mogelijk, mits 
het gaat om “overigens vergelijkbare gevallen”.35 

het zal uiteindelijk aan de betreffende overheid zijn om een keuze te maken voor 
een toewijzingssystematiek in een concreet geval. in dat kader is in de literatuur 
ervoor gepleit dat de overheid verplicht is te kiezen voor de meest geschikte sys
tematiek, gelet op het doel van de verlening van het recht c.q. de uitgifte van de 

31 Dit wordt ook wel ‘belangstellingenregistratie’ genoemd en kan behalve als openbare 
aanbestedingsprocedure met een extra voorafgaande selectie ook worden gezien als 
meervoudig onderhandse procedure waaraan een voorafgaande bekendmaking en se
lectie is toegevoegd. Zie over dit type toewijzingssystematiek verder Telgen 2011a en 
de daaropvolgende discussie tijdens diezelfde vergadering. Zie verder paragraaf 9.3 
hierboven waarin blijkt dat (het voorstel voor) de aanbestedingswet wel een dergelijk 
systeem lijkt te beogen, maar daarvoor onvoldoende waarborgen biedt.

32 Vzr. cBb 31 maart 2010, LJN BL9683 (Dirk van den Broek/Deventer), r.o. 6.5.2; 
cBb 21 april 2011, LJN BQ3751 (EMTÉ/Uden), r.o. 4.6 en cBb 15 mei 2012, LJN 
Bw6630 (Zondagavondwinkel Wassenaar), r.o. 2.5.

33 Zie in dat kader W.P. Adriaanse, annotatie bij: CBb 15 mei 2012, LJN Bw6630, gst. 
2012/96 (Zondagavondwinkel Wassenaar).

34 Dit laatste deed zich voor bij een gronduitgifte in Slochteren; zie Vzr. rb. groningen 
24 februari 2005, LJN aS7564 (Gronduitgifte Slochteren).

35 cBb 12 maart 2012, LJN Bw0420 (Zondagavondwinkel Heiloo), r.o. 2.7. Deze voor
waarde komt niet terug in cBb 24 augustus 2012, LJN BX6540 (Zondagavondwinkel 
Castricum), r.o. 2.5, waar het cBb stelt dat het de methode van loting op zichzelf 
aanvaardbaar acht.
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grond.36 Zo zou een loting enkel zijn toegestaan indien het onmogelijk is om op 
basis van relevante criteria een onderscheid tussen de verschillende gegadigden 
te maken.37 De keuze voor het type toewijzingssystematiek is echter niet relevant 
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zoals die in hoofdstuk 1 is gefor
muleerd, ervan uitgaande dat de toewijzingssystematiek in alle gevallen objectief, 
transparant en nondiscriminatoir is en wordt voorafgegaan door een openbare be
kendmaking. De begrenzing door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
van de keuzevrijheid voor een bepaald type toewijzingssystematiek blijft hier dan 
ook verder buiten beschouwing.38

12.1.3 Consequenties Aanbestedingswet voor toewijzingssystematiek

Voor zover nationale gronduitgifte opdrachtverstrekking inhoudt, bleek al eerder 
dat de overheid op grond van de aanbestedingswet een ‘bewuste keuze’ (dat wil 
zeggen gebaseerd op objectieve criteria) moet maken voor het type procedure en 
deze keuze desgevraagd schriftelijk moet onderbouwen aan een ondernemer.39 als 
de overheid (al dan niet verplicht) besluit de opdracht niet eenopeen te verstrek
ken, is zij bovendien gehouden om bij de voorbereiding en het tot stand brengen 
van de opdracht uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en 
de inschrijvingen te stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp 
van de opdracht.40 De vereiste proportionaliteit is nader uitgewerkt in de gids 
Proportionaliteit.41 Daarin zijn voorschriften opgenomen waaraan de aanbesteden
de dienst moet voldoen, of waarvan hij een afwijking in de aanbestedingsstukken 
moet motiveren. aangezien deze nadere eisen niet direct relevant zijn voor het bie
den van gelijke kansen zoals geformuleerd in dit onderzoek, wordt dit hier verder 
buiten beschouwing gelaten.

12.2 Gelijke kansen voor bekende en GescHikte potentiële 
wederpartijen

als de overheid bij een gronduitgifte een toewijzingssystematiek hanteert, dient 
deze objectief, transparant en nondiscriminatoir te zijn. in die zin is de overheid 
verplicht om bij nationale gronduitgifte de tweede stap van het bieden van gelijke 
kansen in acht te nemen. Deze verplichting als zodanig biedt echter nog geen ga
rantie dat álle potentiële wederpartijen een gelijke kans krijgen, aangezien het nog 
maar de vraag is wie van hen mag deelnemen aan de toewijzingssystematiek. Zo 

36 Spier 1981, p. 101; nicolaï 1990, p. 312, 348349; Van ommeren 2004, p. 5256; 
manunza 2010.

37 Van ommeren 2004, p. 53.
38 De invulling van de toewijzingssystematiek komt hierna nog wel aan de orde, in pa

ragraaf 12.5.2.
39 Zie paragraaf 9.3.
40 art. 1.13 en 1.16 aanbestedingswet 2012.
41 gids Proportionaliteit, januari 2013, Stcrt. 2013, 3075.
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sluit bovenstaande jurisprudentie niet uit dat een overheid die grond wil uitgeven 
op basis van een aantal zakelijke criteria, een marktpartij selecteert uit een lijstje 
met marktpartijen waarvan zij denkt dat die geïnteresseerd zullen zijn.42 De kans 
is dan aanzienlijk dat het aantal potentiële (en geïnteresseerde) wederpartijen vele 
malen groter is dan het aantal dat op het lijstje van die overheid staat. hetzelfde 
doet zich voor als de overheid niet één marktpartij selecteert uit het lijstje, maar 
een aantal daarvan uitnodigt voor een meervoudig onderhandse toewijzingssyste
matiek.

uit recente jurisprudentie volgt dat de overheid in ieder geval gelijke kansen moet 
bieden aan haar reeds bekende potentiële wederpartijen, tenzij deze bij voorbaat 
ongeschikt zijn. Dit zal in het navolgende worden toegelicht.

12.2.1 Uitnodiging van bekende en geschikte potentiële wederpartijen

De rechtbank Zutphen oordeelde in de eerder genoemde zaak over de meervoudig 
onderhandse aanbesteding voor een KLicviewer, dat de betrokken overheidsin
stelling (het Kadaster) op grond van de algemene beginselen van behoorlijk be
stuur gehouden was de verschillende potentiële aanbieders gelijk te behandelen.43 
Deze verplichting tot gelijke behandeling bracht mee dat het Kadaster ook hLa 
had moeten uitnodigen voor de aanbesteding – hetgeen het Kadaster niet had ge
daan – aangezien het wist dat hLa “actief was op de markt waarop de aanbeste
ding betrekking zou hebben”. De rechtbank veroordeelde het Kadaster uiteindelijk 
tot betaling van een schadevergoeding van € 10 miljoen aan hLa.44

eenzelfde redenering is terug te vinden bij het hof Den haag dat overwoog dat de 
gemeente maassluis mogelijk onrechtmatig had gehandeld door Van der made niet 
uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, terwijl de gemeen
te “van de belangstelling van Van der made voor het werk op de hoogte was”.45 
het nietuitnodigen was uiteindelijk toch niet onrechtmatig, omdat de gemeente 
een gegrond gebrek aan zekerheid had (en mocht hebben) over de geschiktheid 
van Van der made om het werk uit voeren. het aanbestede werk had namelijk on
derdeel uitgemaakt van een eerdere (en vervolgens ingetrokken) aanbesteding, in 
welk kader Van der made reeds diens geschiktheid had moeten aantonen. op basis 
van de toen door Van der made ingediende gegevens, had de gemeente geoordeeld 
dat Van der made ongeschikt was, hetgeen het hof sanctioneerde. overigens geeft 
het hof in het arrest niet aan op welke grondslag het niet uitnodigen al dan niet 
onrechtmatig kan zijn. het lijkt evenwel aannemelijk dat ook hier de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur de relevante norm vormen, in het bijzonder het 
gelijkheidsbeginsel.

42 Vergelijk de mogelijkheid om te kiezen voor het onderhands verlenen van een op
dracht op basis van de (voorgestelde) aanbestedingswet; zie paragraaf 9.3.

43 Rb. Zutphen 4 mei 2011, LJN BV0451 (Kadaster/HLA), r.o. 5.21.
44 Rb. Zutphen 28 december 2011, LJN Bu9991 (Kadaster/HLA).
45 hof Den haag 31 mei 2011, LJN BQ7122 (Van der Made/Maassluis), r.o. 10.
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uit deze jurisprudentie volgt dat als een overheid besluit een nationale opdracht 
meervoudig onderhands te verlenen en op de hoogte is van een geschikte potenti
ele wederpartij, zij verplicht is deze marktpartij daarvoor uit te nodigen. op grond 
van de HLA/Kadasteruitspraak lijkt bovendien voor uitnodiging niet vereist dat 
deze ‘bekende potentiële wederpartij’ haar interesse in de betreffende opdracht 
kenbaar heeft gemaakt. Blijft een uitnodiging achterwege, dan handelt de over
heid in kwestie in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze 
invulling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 
gelijkheidsbeginsel, gaat verder dan de hierboven genoemde formele publiekrech
telijke gelijkheid.46 op grond van die gelijkheid zou de overheid namelijk (slechts) 
verplicht zijn de regels van de betreffende aanbestedingsprocedure op alle deelne
mende marktpartijen gelijk toe te passen. Van enige strijdigheid daarmee was in 
bovenstaande jurisprudentie geen sprake, aangezien het Kadaster c.q. de gemeente 
deze regels in het geheel niet hadden behoeven toe te passen op hLa c.q. Van der 
made. 

Bovenstaande jurisprudentie vormt aldus een belangrijke stap die duidt op een 
invulling van het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 
met het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel, in die zin dat de over
heid door proactief te handelen bij voorbaat het feitelijke verschil dient recht te 
trekken dat zij een weliswaar bekende marktpartij niet heeft uitgenodigd voor de 
aanbesteding maar een aantal anderen wel.47 het gelijkheidsbeginsel als algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur omvat in dat geval niet alleen formele maar ook 
materiële gelijke behandeling door de overheid. een vergelijkbare verplichting 
tot proactief overheidshandelen omwille van een materiële gelijke behandeling 
werd eerder in dit onderzoek al vastgesteld bij de europeesrechtelijke transparan
tieverplichting.48 anders dan in die europese jurisprudentie, maakt de nationale 
rechter in bovenstaande uitspraken echter nog niet expliciet de koppeling met het 
materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel. het zou de rechtszekerheid dan 
ook ten goede komen als de rechter in het vervolg wel zou expliciteren dat bij op
drachtverstrekking het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur wordt ingevuld door het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel 
en de overheid uit dien hoofde verplicht is gelijke kansen te bieden aan bekende 
potentiële wederpartijen.

een dergelijke proactieve materiële gelijke behandeling bij privaatrechtelijk over
heidshandelen op grond van het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van 

46 Zie paragraaf 12.1.2.1.
47 Zie over dit gelijkheidsbeginsel verder paragraaf 1.2.1. De invulling van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur met een dergelijk materieel beginsel van econo
misch (publiek)recht, sluit ook aan bij de door hessel beschreven complementaire 
verhouding tussen beide typen beginselen; zie hessel 1987, met name p. 472473.

48 Zie paragraaf 4.2. Anders dan bij die transparantieverplichting is de reikwijdte van de 
hier besproken verplichting tot uitnodiging evenwel beperkt tot ‘bekende’ potentiële 
wederpartijen.
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behoorlijk bestuur wordt ogenschijnlijk (nog) niet erkend in het bestuursrecht. 
nicolaï ziet het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur enkel in 
de zin van een gelijke toepassing van beleidsregels en beoordelingsnormen.49 Van 
wijk wijst erop dat de bestuursrechter dit beginsel vooral toepast als toetsings
maatstaf om te bezien of sprake is van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling, 
oftewel (eveneens) enkel ten behoeve van een formele publiekrechtelijke gelijke 
behandeling.50 In lijn daarmee pleiten Schlössels en Zijlstra voor een beperking 
van dit gelijkheidsbeginsel tot het gelijk behandelen van gelijke gevallen; ongelij
ke behandeling van ongelijke gevallen, naar de mate van hun ongelijkheid achten 
zij weliswaar niet onjuist, maar wel minder wenselijk.51 meer recentelijk wordt 
in de bestuursrechtelijke literatuur wel gepleit voor een materiële gelijke behan
deling bij de (publiekrechtelijke) verdeling van schaarse publieke rechten.52 De 
bestuursrechtelijke literatuur lijkt echter (nog) geen aandacht te besteden aan de 
vraag of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook strekken tot materiële 
gelijke behandeling als de overheid zelf economisch actief wordt op de markt en 
daarbij overeenkomsten met marktpartijen sluit, bijvoorbeeld om grond uit te ge
ven en/of opdrachten te verstrekken.53 Bovenstaande jurisprudentie van de civiele 
rechter zal daar wellicht verandering in brengen.

Deze invulling van het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoor
lijk bestuur past overigens ook binnen het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel, 
aangezien het alsnog uitnodigen van de betreffende marktpartijen leidt tot gelijke 
concurrentiekansen van de bij de overheid bekende potentiële wederpartijen. Dat 
neemt echter niet weg dat de rechter – in ieder geval in HLA/Kadaster – heeft 
gekozen voor een benadering vanuit de gelijke behandeling van verschillende po
tentiële wederpartijen door de overheid (conform het publiekrechtelijke gelijk
heidsbeginsel) en niet voor het waarborgen door de overheid van de onderlinge 
concurrentiekansen van die potentiële wederpartijen (conform het privaatrechtelij
ke gelijkheidsbeginsel). Deze jurisprudentie moet daarom primair worden gezien 
als impliciete toepassing van het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel.

Verder is de redenering uit bovenstaande jurisprudentie evenzeer geldig als de 
overheid kiest voor een enkelvoudig onderhandse verlening, terwijl zij weet dat er 
ook een of meer andere geschikte potentiële wederpartijen zijn. ook in dat geval 
worden de nietuitgenodigde bekende potentiële wederpartijen materieel ongelijk 
behandeld ten opzichte van de wel uitgenodigde marktpartij. De overheid is der
halve ook bij enkelvoudig onderhandse nationale opdrachtverstrekking verplicht 
om reeds bekende geschikte potentiële wederpartijen uit te nodigen.

49 nicolaï 1990, p. 358.
50 Van wijk 2008, p. 335, zoals aangehaald in paragraaf 12.1.2.1.
51 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 420.
52 Zie paragraaf 12.3.2.2 en de daar aangehaalde literatuur.
53 Deze kennelijke scheiding tussen het bestuursrecht en het economisch publiekrecht is 

geen nieuw verschijnsel; zie hessel 1987, p. 214215 en 473.
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De grondslag voor de onrechtmatigheid van het nietuitnodigen bestaat zoals ge
zegd uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze zijn evenwel niet al
leen van toepassing als een gronduitgifte nationale opdrachtverstrekking inhoudt, 
maar ook bij nationale zuivere gronduitgifte. met andere woorden, in dit opzicht 
is het toepasselijke regime bij nationale zuivere gronduitgifte niet anders dan bij 
nationale opdrachtverstrekking. Bovenstaande verplichting tot uitnodigen vloeit 
immers niet voort uit regelgeving die enkel geldt voor opdrachtverstrekking en is 
evenmin het gevolg van een reflexwerking van dergelijke regelgeving. De enkele 
bron van die verplichting zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zelf, 
in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel. Bovendien dreigt bij nationale zuivere 
gronduitgifte evenzeer ongelijke behandeling als de overheid niet tot uitnodiging 
overgaat. Dit brengt mee dat moet worden aangenomen dat de overheid ook bij 
nationale zuivere gronduitgifte verplicht is reeds bekende geschikte potentiële we
derpartijen uit te nodigen.

12.2.2 Geschiktheid van bekende potentiële wederpartijen

het voorgaande laat onverlet dat de overheid een ruime mate van beleidsvrijheid 
heeft bij het bepalen in welke gevallen een potentiële wederpartij al dan niet ge
schikt is voor de gronduitgifte in kwestie. het is evident dat de algemene begin
selen van behoorlijk bestuur niet zo ver gaan dat een overheid verplicht is een 
marktpartij mee te laten dingen waarvan zij weet dat die ongeschikt is voor de 
gronduitgifte en de daarmee beoogde uitvoering van werken, mits deze kwalifica
tie als ongeschikt niet het resultaat is van een duidelijk onjuiste beoordeling. Zo 
overwoog het hof Den haag in bovenstaande zaak die Van der made had aange
spannen, dat “bij een onderhandse aanbesteding de gemeente in beginsel vrij is 
daarvoor zelf de partijen te selecteren die zij gelegenheid tot inschrijving biedt”.54 
Vanwege de eerder ontvangen gegevens van Van der made was de gemeente 
maassluis in dat geval ook in een goede positie om de geschiktheid van Van der 
made te beoordelen en mocht zij op grond van die gegevens Van der made niet 
selecteren. 

Dat de vrijheid om de geschiktheid van potentiële wederpartijen te beoordelen 
echter niet onbegrensd is, blijkt duidelijk uit het hoger beroep in de Noordwijk
zaak.55 De gemeente noordwijk had uit een lijst van acht aannemers, drie aanne
mers geselecteerd en die vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de meer
voudig onderhandse gronduitgifte.56 De raad Bouw, klager in deze zaak, stond 
wel op de lijst van acht aannemers, maar behoorde niet tot de drie uitgenodigden. 
uit het arrest volgt dat de voorselectie van acht naar drie was gebaseerd op de ge
schiktheid van de betreffende aannemers, blijkend uit onder meer hun ervaringen 
met projecten vergelijkbaar met het op de uit te geven grond voorziene project. 

54 hof Den haag 31 mei 2011, LJN BQ7122 (Van der Made/Maassluis), r.o. 10.
55 hof Den haag 26 oktober 2010, LJN Bo2080 (Noordwijk), r.o. 1.2, 1.5 en 67.
56 ook had de gemeente drie woningcorporaties uitgenodigd.
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anders dan bij sommige andere gegadigden, had de gemeente echter geen con
tact gezocht met De raad Bouw over diens geschiktheid, maar had de gemeente 
volstaan met haar reeds aanwezige eigen kennis, aangevuld met informatie van 
de website van De raad Bouw. als gevolg hiervan beschikte de gemeente niet 
over informatie op punten die voor haar wel van belang waren, zoals ten aanzien 
van de ervaring van De raad Bouw met vergelijkbare projecten. Dit alles bracht 
het hof tot het oordeel dat de gemeente met deze voorselectie de beginselen van 
gelijke behandeling, transparantie en zorgvuldige voorbereiding had geschonden 
en derhalve onrechtmatig had gehandeld jegens De raad Bouw.57 gelet hierop is 
de overheid verplicht om de kennis te vergaren die nodig is om de geschiktheid te 
kunnen beoordelen, waarbij zij de verschillende bekende potentiële wederpartijen 
gelijk moet behandelen. 

het besluit dat een potentiële wederpartij bij voorbaat ongeschikt is om deel te ne
men aan de toewijzingssystematiek moet aldus – kort gezegd – zorgvuldig worden 
voorbereid en goed zijn onderbouwd. het resultaat hiervan lijkt te zijn dat de voor
afgaande beslissing of een bekende potentiële wederpartij al dan niet geschikt is, 
in feite als een soort voorfase onderdeel uitmaakt van de toewijzingssystematiek 
en eveneens objectief, transparant en nondiscriminatoir dient te zijn. Deze beoor
deling van de geschiktheid vertoont aldus gelijkenis met dezelfde beoordeling in 
het kader van een europese aanbestedingsprocedure, al gelden hier uiteraard niet 
de daarvoor geldende gedetailleerde regels uit de aanbestedingsrichtlijn.58

Kortom, uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat als de overheid overgaat 
tot gronduitgifte, zij op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
verplicht is om bij haar reeds bekende en geschikte potentiële wederpartijen voor 
deelname aan de objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssys
tematiek uit te nodigen. het besluit dat een bekende potentiële wederpartij onge
schikt is en derhalve niet mag deelnemen aan de toewijzingssystematiek, moet op 
grond van diezelfde beginselen evenwel zorgvuldig worden voorbereid en goed 
zijn onderbouwd. hiermee zijn de gelijke kansen gewaarborgd van de marktpar
tijen die reeds bekend zijn bij de betreffende overheid. Dit geldt echter niet voor de 
kansen van alle overige potentiële wederpartijen. onderzocht moet dan ook wor
den of de overheid ook ten aanzien van hen verplicht is gelijke kansen te bieden, 
hetgeen noopt tot voorafgaande openbare bekendmaking.

57 het ging om het algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat besluiten zorgvuldig 
moeten worden voorbereid, waartoe volgens het hof behoorde dat de in het aanbeste
dingsrecht geldende beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie 
worden nageleefd. Zie paragraaf 12.1.2.2.

58 Zie paragraaf 3.4.
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12.3 Gelijke kansen voor álle potentiële partijen: 
voorafGaande openbare bekendmakinG

alleen als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook verplichten tot een 
voorafgaande openbare bekendmaking bij nationale gronduitgifte, is de overheid 
verplicht om gelijke kansen te bieden aan álle potentiële wederpartijen. Daarvoor 
maakt het dan niet uit of die gronduitgifte al dan niet opdrachtverstrekking in
houdt. Voor de impliciete aanwezigheid van een dergelijke verplichting tot voor
afgaande openbare bekendmaking in het huidige recht bestaan twee argumenten. 
Deze verplichting kan allereerst, naar analogie met het europese recht, worden 
gezien als een noodzakelijke voorwaarde om daadwerkelijke gelijke behandeling 
door de overheid te verwezenlijken (paragraaf 12.3.1). ten tweede kan die ver
plichting zijn vereist vanuit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming en 
gelijke concurrentiekansen (paragraaf 12.3.2), naar analogie met de ontwikkeling 
in de nederlandse jurisprudentie en literatuur om bij de verdeling van schaarse 
publieke rechten een verplichting voor de overheid aan te nemen tot het creëren 
van mededingingsruimte.

12.3.1 Bekendmaking noodzakelijk voor materiële gelijke behandeling

eerder kwam al naar voren dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van 
toepassing zijn bij gronduitgifte, waaronder het beginsel van gelijke behandeling. 
Bij de bespreking van de toewijzingssystematiek bleek dat dit beginsel in ieder ge
val de formele gelijke behandeling van potentiële wederpartijen door de overheid 
omvat (oftewel: naleving van het formele publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel). 
Vervolgens kwam aan de orde dat uit recente jurisprudentie over het ten onrechte 
niet uitnodigen van bekende potentiële wederpartijen kan worden afgeleid dat dit 
gelijkheidsbeginsel eveneens materiële gelijke behandeling door de overheid om
vat (oftewel: naleving van het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel). 

niet valt in te zien dat deze materiële gelijke behandeling enkel zou gelden voor 
bekende potentiële wederpartijen en niet voor álle potentiële wederpartijen. een 
dergelijke beperking van het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel kan 
niet in redelijkheid worden gerechtvaardigd door de enkele, min of meer toeval
lige feitelijke omstandigheid van bekendheid van een potentiële wederpartij bij 
de betreffende overheid. op grond hiervan kan worden aangenomen dat in het 
huidige positieve recht – in het bijzonder in het gelijkheidsbeginsel als algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur – impliciet een verplichting voor de overheid 
besloten ligt tot materiële gelijke behandeling bij gronduitgifte. De overheid is 
dan verplicht alle potentiële wederpartijen materieel gelijk te behandelen, tenzij 
ongelijke behandeling gerechtvaardigd is. Deze verplichting is overigens wel ter
ritoriaal begrensd; zij geldt in ieder geval jegens potentiële wederpartijen die zich 
in nederland bevinden.59 Bij de hier besproken nationale gronduitgifte wordt ver

59 Vergelijk de tekst van art. 1 Gw. Zie in dit verband ook Mulder & Winter 1982.
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ondersteld dat er enkel nationale potentiële wederpartijen zijn, dus beschermt het 
gelijkheidsbeginsel in principe alle potentiele wederpartijen tegen materieel onge
lijke behandeling door de overheid.60

in het navolgende zal blijken dat een dergelijke materiële gelijke behandeling door 
de overheid meebrengt dat zij de voorgenomen gronduitgifte openbaar bekend 
dient te maken.

12.3.1.1 Voorafgaande openbare bekendmaking

Dat materiële ongelijke behandeling dreigt als de overheid niet tot voorafgaande 
openbare bekendmaking overgaat, is op Europees niveau reeds erkend. Zonder 
objectieve rechtvaardiging leidt het achterwege laten van een dergelijke bekend
making tot een ongelijke behandeling die in strijd is met het Vweu, zo bleek 
in hoofdstuk 4. De voorafgaande openbare bekendmaking is dan ook vereist om 
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van ondernemingen uit andere lidsta
ten te voorkomen. in hoofdstuk 11 werd geconcludeerd dat deze transparantiever
plichting niet beperkt is tot europese opdrachtverstrekking, maar eveneens geldt 
bij europese zuivere gronduitgifte. Vanwege de vereiste europese dimensie, vindt 
deze verplichting evenwel enkel toepassing als de overheid vooraf in redelijkheid 
moet verwachten dat ondernemingen uit andere lidstaten geïnteresseerd kunnen 
zijn, gelet op de aard, omvang en locatie van de gronduitgifte. met andere woor
den, de overheid moet in redelijkheid kunnen verwachten dat ongelijke behande
ling dreigt als voorafgaande openbare bekendmaking achterwege blijft.

Deze ‘europese’ redenering kan in zekere zin naar analogie worden toegepast 
bij nationale gronduitgifte. net zoals buitenlandse ondernemingen ongelijk wor
den behandeld omdat zij zonder voorafgaande openbare bekendmaking hun in
teresse in een europese gronduitgifte niet kenbaar kunnen maken, kan worden 
gesteld dat potentiële wederpartijen in nederland die (nog) onbekend zijn bij de 
gronduitgevende overheid ongelijk worden behandeld ten opzichte van de bij die 
overheid reeds bekende potentiële wederpartijen. ook zij kunnen immers door 
het ontbreken van een bekendmaking hun interesse niet tonen, terwijl de reeds 
bekende potentiële wederpartijen wel mee (moeten) mogen dingen naar de grond. 
in zowel de ‘europese’ als de ‘nationale’ situatie is geen sprake van formele onge
lijke behandeling: de overheid past op alle deelnemende potentiële wederpartijen 
dezelfde regels toe. het probleem is echter dat een (aanzienlijke) groep potentiële 
wederpartijen in werkelijkheid toch niet met die regels te maken krijgt, omdat de 
overheid hen niet in de gelegenheid heeft gesteld kennis te nemen van de voorge
nomen gronduitgifte. als gevolg hiervan behandelt de overheid deze ‘onbekende’ 
potentiële wederpartijen in feite ongelijk ten opzichte van de ‘bekende’ potentiële 

60 Daarmee kan de vraag buiten beschouwing blijven of buitenlandse potentiële we
derpartijen die actief willen worden op de nederlandse markt moeten worden geacht 
gelijk te zijn aan potentiële wederpartijen die zich reeds in nederland bevinden.
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wederpartijen.61 wil aldus sprake zijn van een materiële gelijke behandeling door 
de overheid van álle potentiële wederpartijen, dan zal zij het voornemen tot gron
duitgifte vooraf openbaar bekend moeten maken. in essentie is de aard van de pro
blematiek bij europese zuivere gronduitgifte en nationale gronduitgifte daarmee 
gelijk. aangezien het Vweu niet van toepassing is bij nationale gronduitgifte, is 
de weg waarlangs die problematiek wordt opgelost evenwel een andere. niet het 
Vweu verplicht dan tot materiële gelijke behandeling, maar – zoals eerder dit 
hoofdstuk al bleek – het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur, dat moet worden ingevuld met het materiële publiekrechtelijke gelijk
heidsbeginsel.62

Dit neemt uiteraard niet weg dat potentiële wederpartijen, behalve wat bekendheid 
bij de overheid betreft, onderling ook zullen verschillen op inhoudelijke punten 
die voor de gronduitgevende overheid relevant zijn, zoals hun geschiktheid om 
op de grond werken uit te voeren of de grondprijs die zij bereid zijn te betalen. 
aan dergelijke inhoudelijke verschillen komt evenwel pas betekenis toe in een 
latere stap, namelijk in het kader van de toewijzingssystematiek; de inhoudelijke 
verschillen dienen dan ter rechtvaardiging van een ongelijke behandeling tussen 
de deelnemende potentiële wederpartijen – de schaarste dwingt immers tot een 
keuze.

De materieel ongelijke behandeling van bekende en onbekende potentiële weder
partijen bij nationale gronduitgifte zou in theorie objectief gerechtvaardigd kun
nen zijn. gelet op het voorgaande, zou deze rechtvaardiging dan gelegen moeten 
zijn in een andere omstandigheid dan de bekendheid als zodanig. argumenten die 
wellicht ter rechtvaardiging kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld de trans
actiekosten die zijn gemoeid met een voorafgaande bekendmaking of de beleids
keuze om enkel lokale ondernemingen een kans te bieden (mits die allemaal daad
werkelijk de kans krijgen om voor de grond in aanmerking te komen). Dergelijke 
mogelijke rechtvaardigingsgronden worden in paragraaf 12.5 verder besproken. 
Daarbij zal ook worden aangegeven dat ongelijke behandeling gerechtvaardigd is 
als de overheid in kwestie in redelijkheid niet kon verwachten dat het achterwege 
laten van een voorafgaande openbare bekendmaking zou leiden tot ongelijke be
handeling, gezien de aard, omvang en locatie van de gronduitgifte.

op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het gelijkheidsbe
ginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – dat de overheid bij grond
uitgifte verplicht tot materiële gelijke behandeling van alle potentiële wederpar
tijen – de overheid dwingt om haar voornemen tot nationale gronduitgifte vooraf 
openbaar bekend te maken, zodat potentiële wederpartijen hun interesse kenbaar 
kunnen maken.63 Deze verplichting tot voorafgaande openbare bekendmaking bij 

61 Zie ook paragraaf 1.2.1.
62 Zie paragraaf 12.2.1.
63 Kennelijk anders: Pijnacker hordijk, Van der Bend & Van nouhuys 2009, p. 175: 

“het nationaalrechtelijke gelijkheidsbeginsel dwingt overheden om gelijke gevallen 
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nationale gronduitgifte ligt aldus impliciet besloten in het huidige recht. een be
kendmaking mag slechts achterwege blijven als dat objectief is gerechtvaardigd. 
Voor de wijze en (minimale) inhoud van de bekendmaking kan worden aangeslo
ten bij de europese transparantieverplichting.64 het medium moet dan zodanig zijn 
dat het in redelijkheid alle potentiële wederpartijen voor de nationale gronduitgifte 
in staat stelt om daarvan kennis te nemen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als 
gebruik wordt gemaakt van gangbare websites zoals aanbestedingskalender of 
tenderned. De inhoud van de bekendmaking dient dan voldoende te zijn voor een 
potentiële wederpartij om op basis daarvan de afweging te maken om al dan niet 
zijn interesse kenbaar te maken.

12.3.1.2 Jurisprudentie

Bovenstaande verplichting tot bekendmaking lijkt te worden ondersteund door 
een uitspraak van de voorzieningenrechter te arnhem in de zaak DSW Wasstraat/
Nijkerk.65 Die zaak ging over de bedrukking van de achterkant van parkeertickets 
in de gemeente nijkerk, waarvoor (onder meer) DSw wasstraat en diens concur
rent, Visser, in aanmerking wilden komen. op enig moment heeft de gemeente 
een overeenkomst gesloten met Parkmedia om zorg te dragen voor de bedruk
king. Parkmedia had toen al een aantal tickets laten bedrukken met reclame van 
Visser. De gemeente besloot vervolgens – ondanks eerdere bezwaren van DSw 
wasstraat – deze tickets niettemin te gebruiken. DSw wasstraat vorderde in reac
tie daarop in kort geding het staken van het uitgeven van die tickets. De gemeente 
verweerde zich onder meer door zich te beroepen op haar contractsvrijheid. De 
voorzieningenrechter begint zijn beoordeling met de vaststelling dat de gemeente 
op grond van artikel 3:14 Bw gehouden is aan de algemene beginselen van be
hoorlijk bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebe
ginsel (rechtsoverweging 4.2). in reactie op voornoemd verweer stelt de voorzie
ningenrechter het volgende:66

“(…) het beginsel van de contractsvrijheid laat onverlet dat, gelet op het onder 
4.2 vermelde uitgangspunt, gemeente nijkerk, ook indien zij ervoor kiest om 
het bedrukken van door haar uitgeven tickets voor betaald parkeren met (re
clame)advertenties op te dragen aan Parkmedia, erop zal moeten toezien dat 
ondernemers die deze parkeertickets bedrukt willen zien met advertenties of met 
kortingsbonnen gelijke kansen worden geboden en dat daartoe een transparante, 
voor eenieder duidelijke, procedure wordt gevolgd. (…)”

gelijk te behandelen, niet om zonder wettelijke basis mededinging te creëren ten
einde aldus gelijke kansen van marktpartijen te bevorderen.” het lijkt er evenwel op 
dat deze opmerking moet worden bezien in de specifieke, beperkte context van een 
mogelijk beroep op de transparantieverplichting op grond van het Vweu door een 
nederlandse onderneming jegens een nederlandse aanbestedende dienst. 

64 Zie paragraaf 4.5.
65 Vzr. rb. arnhem 23 september 2009, LJN Bn9729 (DSW Wasstraat/Nijkerk).
66 Vzr. rb. arnhem 23 september 2009, LJN Bn9729 (DSW Wasstraat/Nijkerk), r.o. 4.5.
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op zichzelf beschouwd is deze passage helder: op grond van het gelijkheidsbegin
sel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur moet de gemeente gelijke kansen 
bieden aan alle ondernemers die reclame willen maken op de parkeertickets. De 
enige manier voor de gemeente om te bewerkstelligen dat alle ‘ondernemers die 
deze parkeertickets bedrukt willen zien’ een gelijke kans krijgen – en dus mate
rieel gelijk worden behandeld door de gemeente – lijkt dan te zijn door openbaar 
bekend te maken dat zij hun interesse kenbaar kunnen maken.67 uit de uitspraak 
kan echter niet met zekerheid worden afgeleid dat de voorzieningenrechter inder
daad een dergelijke bekendmakingsverplichting bedoeld heeft, aangezien DSw 
wasstraat en Visser reeds bekend waren bij de gemeente en de gemeente boven
dien eerder al een advertentie in een plaatselijke krant had geplaatst met een uitno
diging aan geïnteresseerde ondernemers om hun interesse bij Parkmedia kenbaar 
te maken.

Volledigheidshalve wordt nog gewezen op een recente uitspraak van de rechtbank 
assen over de aanbesteding voor de vestiging van een apotheek.68 in die zaak vor
dert een apotheek dat de gemeente assen overgaat tot openbare aanbesteding voor 
de vestiging van een apotheek in een nieuwbouwproject, waar thans een concurre
rende apotheek zich heeft gevestigd. De eiser beroept zich op de aanbestedingsre
gels en op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar in beide gevallen 
tevergeefs. Volgens de rechtbank is er geen “rechtsgrond voor een gehoudendheid 
van de gemeente om een aanbesteding of tender te organiseren”. uit de uitspraak 
blijkt echter onvoldoende duidelijk wat de feiten en omstandigheden van deze 
zaak waren, met name wat de rol van de gemeente was – die naar eigen zeggen in 
ieder geval niet als grondeigenaar betrokken was bij de vestiging van de apotheek 
in het nieuwbouwproject. gelet hierop is deze uitspraak niet relevant voor de hier 
besproken bekendmakingsverplichting. overigens blinkt de uitspraak ook op an
dere fronten niet uit in duidelijkheid.69

67 Dit is ook de conclusie die e.w.J. de groot en m.J. gruppen trekken; zie De groot & 
gruppen 2011.

68 rb. assen 30 mei 2012, LJN Bw7185 (Apotheek Assen). Zie over een ander geval 
waarin een apotheek tevergeefs vordert dat een gemeente een objectieve, transparante 
en nondiscriminatoire selectieprocedure moet doorlopen: Vzr. rb. utrecht 4 maart 
2011, LJN BP6990 (Gezondheidscentrum Elst), zoals bekrachtigd in hoger beroep in 
hof amsterdam 4 oktober 2011, LJN Bt8434 (Gezondheidscentrum Elst). in dat ge
val ging het om de verhuur van een gedeelte van een multifunctioneel centrum door de 
gemeente rhenen aan de stichting Sge ten behoeve van een gezondheidscentrum. De 
klagers hadden echter geen wederpartij van de gemeente willen worden, maar wilden 
onderhuurder worden van de stichting teneinde een apotheek te kunnen vestigen in het 
gezondheidscentrum. in feite ging het dus om de gelijke kansen die de stichting had 
moeten bieden en niet de gemeente (al probeerde de klagers dat eerste niettemin langs 
de band van de gemeente te bewerkstelligen).

69 Zie voor deze (terechte) kritiek Drahmann 2012.
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12.3.2 Bekendmaking noodzakelijk voor zorgvuldige besluitvorming

in recente nederlandse jurisprudentie van het cBb over de verlening van schaarse 
vergunningen en ontheffingen wordt expliciet aandacht besteed aan de kansen 
daarop die de overheid moet bieden aan potentiële vergunning- en ontheffings
houders.70 Zoals hierna zal blijken baseert de rechter zich daarbij op de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel, 
waarbij hij deze beginselen lijkt in te vullen met behulp van het privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel, oftewel met het oog op de gelijke (onderlinge) concurrentie
kansen van de betrokken ondernemingen. Zoals gezegd, gelden de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur ook bij nationale gronduitgifte. in het navolgende 
wordt daarom eerst ingegaan op deze jurisprudentie (paragraaf 12.3.2.1), waarna 
onderzocht wordt of door analoge toepassing daarvan op gronduitgifte een ver
plichting voor de overheid tot voorafgaande openbare bekendmaking kan worden 
vastgesteld (paragraaf 12.3.2.2).

12.3.2.1	Bekendmaking	bij	schaarse	vergunningen	en	ontheffingen

in de zaak Swiss Leisure Group had de gemeente Den haag de mogelijkheid ge
creëerd om een derde vergunning te verlenen voor een speelautomatenhal in het 
centrum.71 om die daadwerkelijk te kunnen verlenen, moest echter een reeds ver
leende vergunning worden ingetrokken, omdat het maximumaantal voor de ge
hele gemeente ongewijzigd was gebleven en al was bereikt. Dit gebeurde ook: de 
gemeente verleende een vergunning aan hommerson’s voor het centrum, onder 
gelijktijdige intrekking van een vergunning van hommerson’s in Scheveningen. 
als gevolg van deze ‘uitruil’ konden andere gegadigden niet meedingen naar de 
extra vergunning in het centrum, hetgeen leidde tot bezwaren bij de Swiss Leisure 
group, een concurrent van hommerson’s. het cBb vernietigde het besluit tot ver
gunningverlening aan hommerson’s en overwoog daartoe onder meer het vol
gende:

“het zorgvuldigheidsbeginsel vergt in een geval als het onderhavige (…) dat 
op het moment dat er ruimte ontstaat een vergunning te verlenen, andere on
dernemers in beginsel de mogelijkheid wordt geboden mee te dingen naar deze 
schaarse vergunning. Verweerder [de gemeente – Ph] heeft, door in het onder
havige geval de vergunning voor de derde speelautomatenhal in het centrum van 
Den haag te verlenen onder gelijktijdige intrekking van de vergunning voor de 
Strandweg in Scheveningen, een situatie in het leven geroepen waarin derden 
niet van te voren op de hoogte konden worden gebracht van het feit dat een ver
gunning was vrijgekomen en het maximum van acht vergunningen niet langer 
was bereikt. het onder deze omstandigheden verlenen van een vergunning aan 
hommerson’s voldoet dus in beginsel niet aan de eisen die op grond van het 
zorgvuldigheidsbeginsel kunnen worden gesteld aan de besluitvorming.”

70 De verdeling van schaarse vergunningen kwam eerder al aan de orde, maar dan in 
europese context; zie paragraaf 11.1.3.

71 cBb 3 juni 2009, LJN Bi6466 (Swiss Leisure Group).
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De gemeente was dus op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel (als een van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur) gehouden om andere ondernemers 
mee te laten dingen naar de schaarse vergunning. in dat kader hadden derden van 
te voren op de hoogte moeten kunnen worden gebracht. Door de keuze voor de 
formulering dat in het onderhavige geval “derden niet van te voren op de hoogte 
konden worden gebracht”, moet worden aangenomen dat iemand deze derden op 
de hoogte had moeten brengen; taalkundig is het immers merkwaardig als een 
derde zichzelf op de hoogte had moeten brengen (voor de hand had dan gelegen: 
“derden zich niet op de hoogte konden stellen”). het laat zich moeilijk anders 
voorstellen dan dat deze ‘iemand’ de gemeente is. met andere woorden, aangeno
men moet worden dat het cBb bedoelde dat de gemeente de derden op de hoogte 
had moeten brengen van het feit dat er een vergunning was vrijgekomen.

in bovenstaande uitspraak richt het cBb zich niet op de gelijke behandeling door 
de gemeente van de overige gegadigden ten opzichte van hommerson’s, maar op 
de gelijkheid van hun concurrentiekansen. De overige gegadigden moeten van het 
cBb immers – samen met hommerson’s – kunnen meedingen naar de schaarse 
vergunning. Deze benadering duidt erop dat het cBb zich bij de toepassing van 
het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, heeft 
laten leiden door het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel (gelijkheid van con
currentiekansen op de markt).72 Dit laatste beginsel dient dan ter invulling van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheids
beginsel.73

Deze invulling blijkt ook uit latere jurisprudentie van het cBb over de verlening 
van schaarse ontheffingen voor zondagavondopenstelling van supermarkten. 
Zo overwoog het CBb in Zondagavondwinkel Wassenaar dat “in het geval van 
een schaarse ontheffing andere gegadigden – waarvan bekend is dat zij interesse 
hebben in de beschikbare ontheffing omdat zij ook een aanvraag hebben inge
diend – in beginsel de gelegenheid moet worden geboden om mee te dingen naar 
de ontheffing”.74 in een vergelijkbare kwestie over supermarkten in heemstede 
stelde het cBb dat de gemeente moet bezien “of sprake is geweest van een proce
dure waarin alle geïnteresseerde ondernemers op gelijke wijze naar de beschikbare 
ontheffing hebben kunnen meedingen”.75 het cBb achtte verder de toedeling van 
eenzelfde schaarse ontheffing door middel van loting in Castricum onvoldoende 
zorgvuldig, onder meer omdat de gemeente vooraf slechts een aantal gegadigden 
op de hoogte had gesteld en niet alle winkels, alsmede omdat zij een ontheffing 

72 Zie paragraaf 1.2.1.
73 Vgl. paragraaf 12.2.1 over de invulling van het gelijkheidsbeginsel als algemeen be

ginsel van behoorlijk bestuur met het – daaraan complementaire – materiële publiek
rechtelijke gelijkheidsbeginsel.

74 cBb 15 mei 2012, LJN Bw6630 (Zondagavondwinkel Wassenaar), r.o. 2.5. het cBb 
noemt daar overigens het zorgvuldigheidsbeginsel niet, maar verwijst naar “onder 
meer (…) het oogpunt van rechtszekerheid”.

75 cBb 6 september 2012, LJN BY0528 (Zondagavondwinkel Heemstede), r.o. 2.5.
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voor onbepaalde tijd had verleend, waarmee de gemeente “het belang van de an
dere gegadigden om in de toekomst te kunnen meedingen naar de ontheffing [had] 
miskend”.76

Over de wijze waarop de overheid bij schaarse vergunningen en ontheffingen al
dus de mededinging moet waarborgen zijn eveneens aanwijzingen te vinden in 
de jurisprudentie. Daarbij is met name relevant of de overheid enkel de gelijke 
concurrentiekansen van ‘bekende’ gegadigden moet verzekeren of ook die van 
alle overige potentiële gegadigden. in Pierik en Meson stelde het cBb, overigens 
zonder daarbij expliciet naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te 
verwijzen, het volgende over de verlening van een schaarse vergunning op volg
orde van binnenkomst van aanvraag:77

“in dit verband acht het college van belang dat, indien bij de verlening van een 
schaarse vergunning gebruik wordt gemaakt van een systeem van volgorde van 
binnenkomst van de aanvraag, voor potentiële gegadigden kenbaar moet zijn of 
deze vergunning beschikbaar is of komt en wat de te volgen procedure is.”

het is niet aannemelijk dat het cBb hiermee bedoelde dat enkel bij een toewijzing 
op volgorde van binnenkomst (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) de beschik
baarheid en de procedure kenbaar moeten zijn. ook bij andere vormen van toewij
zingssystematieken (zoals loting of een vergelijkende toets) is deze kenbaarheid 
immers essentieel voor gegadigden om mee te kunnen dingen. Potentiële gega
digden moeten aldus in staat worden gesteld om tijdig een vergunningaanvraag 
te kunnen indienen, hetgeen in de onderhavige zaak volgens het cBb het geval 
was – al blijkt helaas niet uit de uitspraak waarom dat zo was.78 het cBb behoefde 
derhalve niet in te gaan op de wijze waarop de beschikbaarheid van de vergunning 
kenbaar moet zijn voor potentiële gegadigden, bijvoorbeeld door middel van een 
openbare bekendmaking door de overheid.

uit een latere uitspraak van het cBb lijkt te kunnen worden opgemaakt dat voor 
deze kenbaarheid normaliter niet is vereist dat de overheid in kwestie potentiële 
gegadigden actief informeert. het betreft een zaak waarin een supermarkt bezwaar 
maakte tegen de verlening van schaarse ontheffingen van het verbod van zon
dagavondopenstelling aan twee concurrerende supermarkten in uden.79 De kla
ger meende dat de gemeente ook andere supermarktondernemers in uden in de 
gelegenheid had moeten stellen om mee te dingen naar de schaarse ontheffingen 
– onder verwijzing naar bovenstaande Swiss Leisure Group uitspraak. het cBb 
volstond evenwel met de opmerking dat de vergelijking met Swiss Leisure Group 

76 cBb 24 augustus 2012, LJN BX6540 (Zondagavondwinkel Castricum), r.o. 2.52.6.
77 cBb 28 april 2010, LJN Bm4375, aB 2010/186 m. nt. c.J. wolswinkel (Pierik en 

Meson).
78 Zo constateert ook Wolswinkel in zijn noot bij de uitspraak in AB 2010/186, alsook 

Van ommeren 2011.
79 cBb 21 april 2011, LJN BQ3751 (EMTÉ/Uden).
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niet opging, omdat geen sprake was van een “situatie waarin alle ruimte om ont
heffingen te verlenen reeds was benut en nieuwe ruimte werd gecreëerd zonder dat 
andere ondernemers de gelegenheid is geboden mee te dingen naar die vrijgeko
men ruimte”. hiermee lijkt het cBb de gemeente te volgen in haar standpunt dat 
alle supermarkten een verzoek om ontheffing hadden kunnen indienen op grond 
van de plaatselijke verordening.80 

het voorgaande zou betekenen dat in een ‘normale’ situatie waarin de looptijd 
eindigt van een schaarse vergunning of ontheffing die voor bepaalde tijd is ver
leend, potentiële gegadigden zelf kennis moeten nemen van de mogelijkheid om 
voor een nieuwe vergunning of ontheffing in aanmerking te komen en daarvan niet 
actief door de overheid op de hoogte behoeven te worden gesteld.81 De overheid 
behoeft dan enkel de gelijke concurrentiekansen te waarborgen van de gegadigden 
die uit zichzelf hun interesse kenbaar maken (oftewel: van de alsdan ‘bekende’ 
gegadigden). het ligt voor de hand dat het van de omstandigheden van het geval 
zal afhangen of het reëel is te verwachten dat potentiële gegadigden zelf die kennis 
vergaren. Voor zover het gaat om het kennisnemen van de relevante (lokale) wet
geving is dat evident, maar dat zal niet in alle gevallen gelden voor de kennis over 
het einde van de looptijd van huidige vergunningen of ontheffingen. Zo konden de 
andere gegadigden in Swiss Leisure Group nooit uit zichzelf te weten komen dat 
er een vergunning was vrijgekomen; de gemeente moest hen derhalve daarvan op 
de hoogte stellen.

op grond van bovenstaande jurisprudentie van het cBb kan worden geconclu
deerd dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 
zorgvuldigheidsbeginsel, vereisen dat de overheid bij schaarse vergunningen en 
ontheffingen alle gegadigden de mogelijkheid biedt om daarnaar mee te dingen.82 
aldus lijkt het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk be
stuur te worden ingevuld met het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel. als de 
gegadigden zichzelf in redelijkheid op de hoogte kunnen stellen van de moge
lijkheid om mee te dingen en van de daarvoor te volgen procedure, is het hun 
eigen verantwoordelijkheid om hun interesse kenbaar te maken bij de overheid in 
kwestie. hebben zij die mogelijkheid echter niet, bijvoorbeeld omdat onverwacht 
een schaarse vergunning vrijkomt, dan moet worden aangenomen dat de overheid 
verplicht is om de gegadigden actief te informeren.83 

80 cBb 21 april 2011, LJN BQ3751 (EMTÉ/Uden), r.o. 4.
81 in die zin ook wolswinkel 2011b, waarin hij ook ingaat op EMTÉ/Uden. op grond 

hiervan is ook te verklaren waarom het cBb in Zondagavondwinkel Wassenaar zich 
beperkt tot gegadigden “waarvan bekend is dat zij interesse hebben in de beschikbare 
ontheffing omdat zij ook een aanvraag hebben ingediend”; zie CBb 15 mei 2012, LJN 
Bw6630 (Zondagavondwinkel Wassenaar), r.o. 2.5

82 wolswinkel komt tot dezelfde conclusie in: wolswinkel 2012.
83 Dit laatste is wat Van ommeren de ‘informatieplicht’ noemt: de verplichting voor de 

overheid om derden op de hoogte te brengen van de mededingingsruimte. hij wijst 
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Bovenstaande jurisprudentie gaat niet in op de vraag wie moeten worden be
schouwd als gegadigden en derhalve mogelijk actief dienen te worden geïnfor
meerd. Zijn dit bijvoorbeeld alleen de gegadigden die reeds bij de overheid bekend 
zijn, gaat het om alle potentiële gegadigden in nederland, of moet de informatie 
ook voor eventuele buitenlandse geïnteresseerde marktpartijen toegankelijk zijn? 
Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming ligt het voor de hand dat 
de overheid in kwestie moet onderzoeken of er meer potentiële gegadigden zijn 
dan de reeds bekende.84 Dit kan eenvoudig door middel van een voorafgaande 
openbare bekendmaking waarin potentiële gegadigden worden uitgenodigd hun 
interesse kenbaar te maken. als van te voren geen interesse buiten nederland is te 
verwachten – zoals bij de hierna te bespreken nationale gronduitgifte het geval is – 
dan moet worden aangenomen dat een dergelijke bekendmaking niet toegankelijk 
behoeft te zijn vanuit het buitenland.

12.3.2.2 Analoge toepassing bij gronduitgifte

De jurisprudentie uit de vorige paragraaf heeft betrekking op de verlening van 
bepaalde schaarse vergunningen en ontheffingen. In de literatuur wordt ervoor 
gepleit dat de verplichting om gegadigden mee te laten dingen (met andere woor
den: om mededingingsruimte te creëren) en die mogelijkheid voor hen kenbaar te 
laten zijn, evenzeer geldt bij de verlening van andere schaarse publieke rechten. 
Zo is volgens Den Ouden niet in te zien waarom deze eisen niet ook zouden moe
ten gelden bij de verdeling van schaarse subsidies.85 Van ommeren ziet in deze 
verplichtingen een rechtsnorm die is vastgesteld door de rechter omdat er sprake 
is van schaarste en het vanwege die schaarste (blijkbaar) niet aanvaardbaar is dat 
derden dan niet de kans hebben gehad om mee te dingen.86 hij meent dat het op 
die grond niet te gewaagd is te veronderstellen dat als uitgangspunt genomen moet 
worden dat deze norm in beginsel voor alle schaarse publieke rechten87 geldt, ten
zij er een gegronde reden is om een uitzondering te maken. het is immers enkel 

er terecht op dat de informatieplicht pas aan de orde is als er een verplichting is om 
mededingingsruimte te scheppen. Zie Van Ommeren 2011.

84 Zie over de onderzoeksplicht van de overheid op grond van het formele zorgvuldig
heidsbeginsel: Schlössels & Zijlstra 2010, p. 445-447.

85 Den Ouden 2011. Zie ook Jacobs & Den Ouden 2011. Zie voor de praktische gevol
gen daarvan bij subsidies: Drahmann 2011c. Zie meer uitgebreid over subsidies en 
de verdeling daarvan: Van den Brink 2012. overigens is het tegengaan van willekeur 
bij subsidieverlening geen modern verschijnsel. in 1852 stelde thorbecke hierover 
al dat hij niet kon inzien “waarom ten aanzien van subsidies willekeur zou moeten 
heerschen terwijl in andere takken van regeering regels worden verlangd”; zo blijkt 
uit hessel 1987, p. 211.

86 Van ommeren 2011.
87 het gaat daarbij om rechten die worden verleend op grond van een daartoe aan het 

bestuursorgaan toegekende publiekrechtelijke bevoegdheid. Van de bedoelde schaar
ste is sprake als “de som van de omvang van de aanvragen het aantal beschikbare 
publieke rechten overtreft”. Zie Van Ommeren, Den Ouden & Wolswinkel 2011c.
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de schaarste die de reden is dat alle potentiële aanvragers de gelijke kans moeten 
krijgen om mee te dingen, aldus nog steeds Van ommeren.

Deze ruimere toepassing van bovenstaande toepassing komt zuiver voor. immers, 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook van toepassing bij de 
verlening van andere schaarse publieke rechten en het niet bieden van de mo
gelijkheid om mee te dingen is op voorhand niet onzorgvuldiger (of anderszins 
‘onbehoorlijker’) bij schaarse vergunningen voor speelautomaten dan bijvoor
beeld bij schaarse subsidies of emissierechten. ook in die laatste gevallen val
len gegadigden anders buiten de boot. Deze redenering kan evenwel nog verder 
worden doorgetrokken door bovenstaande jurisprudentie en de daaruit voortvloei
ende verplichtingen (of rechtsnorm) toe te passen bij de in dit onderzoek bedoelde 
gronduitgifte.88 ook daarbij is de overheid gebonden aan de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en de codificatie 
daarvan in artikelen 3:2 en 3:4 awb,89 en is sprake van schaarste.90 het zou dan ook 
bevreemden dat de overheid op basis van dezelfde normen gegadigden moet laten 
meedingen als zij een schaars publiek recht verleent, maar dat niet hoeft als zij een 
schaars perceel grond uitgeeft.

Dit leidt tot de conclusie dat de overheid bij nationale gronduitgifte verplicht is 
alle gegadigden de mogelijkheid te bieden om mee te dingen naar de uit te geven 
grond. Deze verplichting is dan gebaseerd op de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals nader ingevuld 
door het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Voor de potentiële wederpartijen 
moet het kenbaar zijn dat de overheid in kwestie de grond zal uitgeven.91 anders 
dan bijvoorbeeld bij jaarlijks aflopende vergunningen of ontheffingen, zal het bij 

88 De groot en gruppen neigden al enigszins tot die conclusie, al formuleren zij dat nog 
zeer voorzichtig; zie De Groot & Gruppen 2011. Zo ook Van Tilborg, die stelt dat het, 
gelet op art. 3:14 Bw en 3:1 awb, een kleine stap lijkt om aan te nemen dat bij het 
uitoefenen van privaatrechtelijke bevoegdheden dezelfde verplichting tot het creëren 
van een vorm van mededinging bestaat; zie Van tilborg 2012.

89 Op grond van de schakelbepaling van art. 3:1 lid 2 Awb; zie ook Schlössels & Zijlstra 
2010, p. 392.

90 Zie voor de gelijkenis tussen de verlening van schaarse vergunningen en de uitgifte 
van schaarse gronden ook Van ommeren 2004, p. 6163. hij noemt de uitgifte van 
bouwgrond voor woonruimten door gemeenten als voorbeeld van een ‘privaatrechte
lijke vergunning’. De normering van de verdelingsprocedure bij (gewone) publiek
rechtelijke vergunningen geldt volgens hem in beginsel ook voor de verdeling van 
overheidswege van dergelijke ‘privaatrechtelijke vergunningen’.

91 Van tilborg lijkt dit vereiste van de kenbaarheid te miskennen; zie Van tilborg 2012. 
hij meent namelijk dat de enkele omstandigheid dat zich feitelijk nog geen gegadig
den voor de uit te geven grond hebben gemeld voldoende is voor de betreffende over
heid om de grond zonder een vorm van mededingingsruimte te bieden, te vergeven 
aan de eerste die zich meldt. hiermee lijkt hij er evenwel aan voorbij te gaan dat ken
baarheid bij potentiële wederpartijen een essentiële voorwaarde is om zich te kunnen 
melden bij de gronduitgevende overheid.
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gronduitgifte doorgaans zeer lastig zijn voor potentiële wederpartijen om die ken
nis tijdig te kunnen verkrijgen. als dat in redelijkheid niet van hen kan worden 
verwacht, is de overheid verplicht hen actief te informeren. ervan uitgaande dat 
in beginsel van tevoren niet is te bepalen wie in nederland precies de poten tiële 
wederpartijen zullen zijn (oftewel hoe groot de kring van gegadigden is), is een 
voorafgaande openbare bekendmaking door de gronduitgevende overheid de eni
ge manier om te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

naar analogie van Pierik en Meson dient uit de bekendmaking duidelijk te worden 
wat de te volgen procedure is.92 het ligt voor de hand dat de inhoud van de bekend
making daarmee voldoende moet zijn voor een potentiële wederpartij om op basis 
daarvan de afweging te maken om al dan niet zijn interesse kenbaar te maken. 
Voor wat betreft het medium van de bekendmaking kan worden aangesloten bij de 
vorige paragraaf: het medium dient in redelijkheid alle potentiële wederpartijen in 
nederland in staat te stellen om van de bekendmaking kennis te nemen.93

12.4 tussenconclusie: Gelijke kansen bij nationale 
GronduitGifte

uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de algemene beginselen van be
hoorlijk bestuur de overheid verplichten om haar voornemen tot nationale gron
duitgifte vooraf openbaar bekend te maken, zodat potentiële wederpartijen in 
nederland hun interesse kenbaar kunnen maken.94 Deze verplichting is met name 
gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

in de jurisprudentie zijn aanwijzingen gevonden dat het gelijkheidsbeginsel als 
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur bij gronduitgifte moet worden ingevuld 
met het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel (oftewel: daadwerkelijke 
gelijke behandeling van potentiële wederpartijen door de overheid). het resultaat 
daarvan is dat het gelijkheidsbeginsel noopt tot voorafgaande openbare bekend
making, omdat bij het ontbreken daarvan potentiële wederpartijen in nederland 
die onbekend zijn bij de betreffende overheid materieel ongelijk worden behan

92 Van ommeren stelt in dit verband dat nog onduidelijk is op welk moment en op welke 
wijze het bestuursorgaan de potentiële gegadigden moet informeren bij de verdeling 
van schaarse publieke rechten, alsook waarover informatie moet worden verstrekt. 
Zie Van Ommeren 2011.

93 Zie paragraaf 12.3.1.1.
94 anders, in ieder geval voor zover het nationale opdrachtverstrekking betreft: roks 

& Leemreize 2003. Zij stellen dat noch uit de abbb noch uit de Awb of enige andere 
wettelijke regeling, noch uit de jurisprudentie ter zake, een onverkorte aanbestedings
plicht voor overheidsopdrachten volgt. Volgens hen kan de naleving van de begin
selen van nondiscriminatie en transparantie “klaarblijkelijk dus voldoende worden 
gewaarborgd” bij onderhandse aanbesteding van onderdrempelige overheidsopdrach
ten. Dit argument lijkt tamelijk kort door de bocht en kan hun stelling dan ook niet 
dragen.
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deld ten opzichte van de bekende potentiële wederpartijen. Behoudens objectieve 
rechtvaardiging is een dergelijke ongelijke behandeling niet toegestaan.

Daarnaast kan uit de jurisprudentie over schaarse vergunningen en ontheffingen 
worden afgeleid dat het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van be
hoorlijk bestuur door de rechter wordt ingevuld met het privaatrechtelijke ge
lijkheidsbeginsel (oftewel: een door de overheid gewaarborgde gelijkheid van 
concurrentiekansen op de markt). het aldus ingevulde zorgvuldigheidsbeginsel 
is ook van toepassing op gronduitgifte, zodat het een voorafgaande openbare be
kendmaking vereist als het anders in redelijkheid voor potentiële wederpartijen 
niet kenbaar is dat de overheid grond zal uitgeven alsook wat de daarbij te volgen 
procedure is.

Benadrukt wordt dat hier niet is beoogd om de verplichte voorafgaande openbare 
bekendmaking specifiek te baseren op het gelijkheids- of het zorgvuldigheidsbe
ginsel, maar op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in hun geheel. 
uit de weinige jurisprudentie die beschikbaar is, lijkt bovenstaande indeling te 
kunnen worden afgeleid; het gelijkheidsbeginsel als instrument om het materiële 
publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel te realiseren en het zorgvuldigheidsbegin
sel als instrument voor het materiële privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel. De al
gemene beginselen van behoorlijk bestuur kennen echter geen statische indeling95 
en inhoudelijk gaat het in beide gevallen om hetzelfde: de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur fungeren als uitingen van het gelijkheidsbeginsel zoals dat 
in paragraaf 1.2.1 werd besproken, waarbij een materiële gelijke behandeling leidt 
tot gelijke concurrentiekansen en vice versa.96 het is niettemin goed mogelijk dat 
in de toekomstige jurisprudentie wel een duidelijke keuze zal worden gemaakt 
voor één algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat dient als grondslag voor 
de verplichting om bij nationale gronduitgifte gelijke kansen te bieden. het gelijk
heidsbeginsel lijkt daarvoor het meest geschikte algemene beginsel van behoor
lijk bestuur. Voor de beantwoording van de onderhavige onderzoeksvraag is dat 

95 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 390.
96 Zo is bijvoorbeeld in de Belgische jurisprudentie aangenomen dat vanwege het na

tionale gelijkheidsbeginsel (en niet zozeer vanwege een zorgvuldige voorbereiding) 
de overheid bij gronduitgifte in beginsel een beroep op de mededinging moet doen. 
D’hooge en Vandendriessche wijzen erop dat de Belgische raad van State in de zaak 
De Backer heeft aangenomen dat “het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, betrokken 
op de verkoop van onroerende goederen door een gemeente, het bestuur er princi
pieel toe verplicht de weg van de openbare verkoop te volgen”. Zie D’Hooghe & 
Vandendriessche 2003, p. 122126; Van garsse 2007, p. 334 e.v.; wauters & ghysels 
2008. Zie over de naar Belgisch recht vereiste zorgvuldige voorbereiding De Moor-
Van Vugt 1987, p. 116 e.v. overigens gelden volgens mast c.s. naar Belgisch recht 
– evenals naar frans recht – bij overeenkomsten voor koop, verkoop of huur voor 
de overheid in beginsel geen andere normen dan voor private partijen, ook ten aan
zien van de gelijkheid van de contractanten; zie daarvoor, alsook over de wetgeving 
met betrekking tot de vervreemding van overheidseigendommen: mast e.a. 2009, 
p. 149151 resp. 304305.
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evenwel niet van belang, zodat hier niet dieper wordt ingegaan op het aanwijzen 
van een of meer specifieke beginselen en evenmin op de vraag of het transparan
tiebeginsel als zelfstandig beginsel van behoorlijk bestuur moet worden erkend.97

Potentiële wederpartijen die naar aanleiding van de bekendmaking of anderszins 
op de hoogte zijn geraakt van de gronduitgifte, kunnen hun interesse bij de over
heid in kwestie kenbaar maken. hebben zij dat eenmaal gedaan, dan is die over
heid verplicht hen – als bekende potentiële wederpartijen – mee te laten dingen 
naar de grond en derhalve toe te laten tot de toewijzingssystematiek. Deelname 
mag niettemin worden geweigerd als de overheid bij voorbaat kan vaststellen dat 
een bekende potentiële wederpartij ongeschikt is. Dat oordeel dient zorgvuldig te 
worden voorbereid en goed te zijn onderbouwd.

als het aantal bekende potentiële wederpartijen waarvan de overheid de geschikt
heid nog niet (of niet negatief) heeft beoordeeld vervolgens hoger is dan het aan
tal wederpartijen waarmee de overheid daadwerkelijk een gronduitgifteovereen
komst kan sluiten, dient een (nadere) selectie plaats te vinden. op grond van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet deze selectie zijn gebaseerd op 
een objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek.

Kortom, de overheid is verplicht gelijke kansen te bieden bij nationale gronduit
gifte. Daarvoor is niet relevant of die gronduitgifte opdrachtverstrekking inhoudt 
dan wel zuivere gronduitgifte betreft.

12.5 uitzonderinGen

op de verplichting om bij nationale gronduitgifte gelijke kansen te bieden be
staan evenwel uitzonderingen. het gaat daarbij ten eerste om uitzonderingen op 
de verplichting tot een voorafgaande openbare bekendmaking (paragraaf 12.5.1). 
Vervolgens zal blijken dat de voornaamste ruimte voor uitzonderingen voortvloeit 
uit c.q. bestaat bij het opstellen van de toewijzingssystematiek (paragraaf 12.5.2).

12.5.1 Geen voorafgaande openbare bekendmaking

aangenomen moet worden dat een voorafgaande openbare bekendmaking bij na
tionale gronduitgifte in de volgende twee gevallen gerechtvaardigd achterwege 
kan blijven: i) als geen sprake is van schaarste of ii) als alle potentiële wederpar
tijen bekend zijn en rechtstreeks worden uitgenodigd. in beide gevallen is naar alle 
waarschijnlijkheid voldoende dat de overheid vooraf in redelijkheid kan verwach
ten dat schaarste ontbreekt c.q. dat alle potentiële wederpartijen bekend zijn.98

97 Zie daarover onder meer Drahmann 2010; Buijze & Widdershoven 2010; Van 
ommeren 2011; Drahmann 2011a; Buijze 2011; wolswinkel 2011a.

98 Vergelijk de toets met betrekking tot het duidelijk grensoverschrijdend belang; zie 
paragraaf 4.3.De Belgische raad van State heeft een soortgelijke toets aangelegd 
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Schaarste ontbreekt als er slechts één partij bestaat die op grond van de toewij
zingssystematiek in aanmerking kan komen voor de positie van wederpartij. 
Dit gebrek aan schaarste hangt derhalve sterk samen met de hierna te bespreken 
(ruime) mogelijkheden die de overheid heeft om invulling te geven aan de toe
wijzingssystematiek. is er op grond van de toewijzingssystematiek slechts één 
potentiële wederpartij, dan is een openbare bekendmaking zinloos. Dit type uit
zondering is in het kader van schaarse vergunningen expliciet erkend door het 
cBb in Swiss Leisure Group.99 een voorbeeld waarin bij gronduitgifte in redelijk
heid te verwachten kan zijn dat er slechts één potentiële wederpartij bestaat, is als 
een groenstrook grenzend aan één iemands achtertuin aan diegene wordt uitgege
ven.100 overigens ontbreekt schaarste evenzeer in een situatie waarin er meer dan 
één potentiële wederpartij is, maar het aantal potentiële wederpartijen niettemin 
lager is dan het aantal partijen waarmee de overheid in kwestie daadwerkelijk kan 
contracteren.

als wel sprake is van schaarste, kan een openbare bekendmaking alsnog achter
wege blijven indien de overheid weet wie alle potentiële wederpartijen zijn en 
hen rechtstreeks uitnodigt.101 ook in dat geval heeft een openbare bekendmaking 
geen toegevoegde waarde. De mate van waarschijnlijkheid dat de overheid be
kend is met alle potentiële wederpartijen, hangt sterk af van de invulling van de 
toewijzingssystematiek; naarmate minder partijen bij voorbaat in staat zijn om 
aan de gestelde eisen te voldoen, neemt de kans toe dat de overheid bekend is met 
alle potentiële wederpartijen en derhalve in staat is om hen alle rechtstreeks uit te 
nodigen.

12.5.2  Toewijzingssystematiek: geen gelijke kansen aan alle potentiële 
wederpartijen

eenmaal bij de overheid bekende potentiële wederpartijen moeten worden toe
gelaten tot de toewijzingssystematiek. Zoals gezegd, geldt deze verplichting niet 
voor ongeschikte potentiële wederpartijen. Voor de beoordeling van de geschikt
heid – en daarmee voor deze uitzonderingsmogelijkheid – geldt hetzelfde als 
voor de (rest van de) toewijzingssystematiek. De toewijzingssystematiek dient 
 objectief, transparant en nondiscriminatoir te zijn. Dit betekent dat de daarbij te 

ter rechtvaardiging van het afzien van openbare grondverkoop; zie D’hooghe & 
Vandendriessche 2003, p. 126.

99 cBb 3 juni 2009, LJN Bi6466 (Swiss Leisure Group), r.o. 6.3.5: “het onder deze om
standigheden verlenen van een vergunning aan hommerson’s voldoet dus in beginsel 
niet aan de eisen die op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel kunnen worden gesteld 
aan de besluitvorming. Dit zou anders zijn, indien voor verweerder bij voorbaat vast
stond dat alleen de litigieuze locatie op de Spuimarkt, waarover hommerson’s gerech
tigd is te beschikken, aan de wettelijke voorschriften voldeed, en elke andere aanvraag 
voor een derde halvergunning in het centrum zou moeten worden afgewezen.”

100 De groot & gruppen 2011.
101 Vergelijk paragraaf 4.5.
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hanteren voorwaarden, eisen en criteria objectief moeten kunnen worden bepaald, 
zij vooraf kenbaar moeten zijn voor de deelnemende potentiële wederpartijen en 
de overheid ieder van hen gelijk beoordeelt aan de hand van deze voorwaarden, 
eisen en criteria. in de jurisprudentie is geen ruimte gelaten om van een dergelijke 
systematiek af te zien. 

Dit neemt echter niet weg dat de overheid bij de inrichting van die systematiek een 
grote mate van beleidsvrijheid heeft. met andere woorden, de overheid heeft een 
ruime discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de voorwaarden, eisen en crite
ria waarmee aan de toewijzingssystematiek inhoud wordt gegeven en aan de hand 
waarvan wordt bepaald wie uiteindelijk de wederpartij van de overheid wordt. 
De toewijzingssystematiek bevat aldus de differentiatiecriteria die het mogelijk 
maken onderscheid te maken tussen de verschillende potentiële wederpartijen en 
vervolgens een keuze te maken voor een van hen.102 aangezien bij nationale gron
duitgifte de aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing is, gelden de daarin opge
nomen eisen aan de inhoud van de toewijzingssystematiek niet (zoals het limita
tieve stelsel van uitsluitingsgronden).103 De vrijverkeerbepalingen uit het Vweu 
zijn evenmin van toepassing, zodat het daarin opgenomen verbod op discriminatie 
van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten niet geldt (al is dat praktisch ge
zien van weinig relevantie, aangezien bij nationale gronduitgifte wordt veronder
steld geen grensoverschrijdende belangstelling te bestaan).

De wijze waarop een overheid een toewijzingssystematiek vormgeeft, is vatbaar 
voor marginale toetsing door de rechter. De keuze voor de uiteindelijke weder
partij mag niet duidelijk onjuist zijn,104 hetgeen meebrengt dat deze keuze na een 
zorgvuldige belangenafweging tot stand moet komen waarbij enkel in dat geval 
relevante belangen mogen meespelen.105 De keuze voor de wederpartij is het di
recte resultaat van het doorlopen van de toewijzingssystematiek, zodat de vereiste 
zorgvuldige belangenafweging (ook) ten grondslag dient te liggen aan de toewij

102 Vgl. het opstellen van differentiatiecriteria voor beleid van bestuursorganen dat vol
gens sommigen verplicht is op grond van het gelijkheidsbeginsel; zie Van wijk 2008, 
p. 333. Zo ook Van Ommeren 2004, p. 53. Hirsch Ballin maakt een zeer nuttig onder
scheid door te stellen dat het gelijkheidsbeginsel vereist dat er differentiatiecriteria 
zijn; ten aanzien van de vraag welke criteria mogen worden gehanteerd stelt het gelijk
heidsbeginsel slechts enkele buitengrenzen (denk aan discriminatie als bedoeld in art. 
1 gw). Voor het overige vereist toetsing aan het gelijkheidsbeginsel een beoordeling 
van de belangenafweging die tot de keuze voor een bepaald differentiatiecriterium 
heeft geleid; zie hirsch Ballin 1988.

103 art. 45 aanbestedingsrichtlijn.
104 Zie de hierboven besproken uitspraak Vzr. Rb. Zwolle 15 februari 2008, LJN Bc7320 

(Gronduitgifte Dalfsen), waar de voorzieningenrechter overweegt: “Slechts bij een 
duidelijk onjuiste selectie kan de keuze voor een contractspartner als onrechtmatig 
worden gekwalificeerd.” Zo ook P-G Awb I, p. 187-199 waarin is opgenomen dat 
“alleen bij een duidelijk onjuiste belangenafweging de keuze voor een contractpartner 
als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd.”

105 Pg awb i, p. 187199, zoals besproken in paragraaf 12.1.2.
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zingssystematiek. aangezien de noodzaak tot en wijze van voorafgaande bekend
making afhangt van de invulling van de toewijzingssystematiek, dient de over
heid deze systematiek vast te stellen voordat zij potentiële wederpartijen benadert 
(rechtstreeks of door middel van een openbare bekendmaking). mocht als gevolg 
van de gekozen toewijzingssystematiek een openbare bekendmaking achterwe
ge blijven, dan verdient het aanbeveling dat de overheid die keuze gemotiveerd 
en openbaar bekendmaakt, voordat de toewijzingssystematiek wordt doorlopen. 
nietuitgenodigde potentiële wederpartijen kunnen dan bezwaar maken tegen die 
systematiek en de daarmee samenhangende keuze om hen geen gelijke kansen te 
bieden; zo nodig kan de rechter deze keuzes dan in kort geding (marginaal) toet
sen. een verplichting tot een dergelijke tijdige motivering lijkt vooralsnog even
wel niet te bestaan.106

Bij de belangenafweging kunnen allerlei publieke belangen een rol spelen. Deze 
belangen moeten uiteraard betrekking hebben op de gronduitgifte in kwestie, maar 
zijn niet beperkt tot het belang dat de wederpartij op de grond zo kwalitatief hoog 
mogelijke werken uitvoert voor een zo laag mogelijke prijs (dat wil zeggen: voor 
een zo hoog mogelijke opbrengst van de grond voor de overheid), zoals dat in fei
te bij bovendrempelige overheidsopdrachten het geval is.107 Zo sanctioneerde de 
rechter door gemeenten gehanteerde toewijzingssystematieken waarbij ingezete
nen uit de eigen gemeente werden bevoordeeld108 of juist voordeel werd toegekend 
aan starters die weliswaar in de eigen gemeente werkten, maar daar nog meer dan 
tien kilometer vandaan woonden.109 andere publieke belangen die een rol kunnen 
spelen bij gronduitgifte zijn de stabiliteit op het gebied van de werkgelegenheid en 

106 Deze zou wellicht kunnen worden gevonden in een nationaal transparantiebegin
sel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Zie over de ontwikkeling van een 
dergelijk beginsel: widdershoven e.a. 2007, p. 85 e.v.; Drahmann 2010; Buijze & 
widdershoven 2010.

107 Zie bijvoorbeeld de considerans van het voorstel voor de Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn 
waaruit volgt dat het doel is om “een objectieve vergelijking van de relatieve waar
de van de inschrijvingen te bewerkstelligen en aldus, onder omstandigheden van 
effectieve mededinging, te kunnen bepalen welke inschrijving de beste prijskwa
liteitverhouding biedt”; zie Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement 
en de raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  geconsolideerde 
versie/compromistekst van het voorzitterschap (eerste compromisvoorstel nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn), 12878/12, 24 juli 2012, overweging 37. overigens meent 
arrowsmith dat het niet een doel van de aanbestedingsrichtlijnen is om ‘value for 
money procurement’ te bewerkstelligen; zie arrowsmith 2012. De ruimte voor andere 
publieke belangen bestaat ook in België; zie D’hooghe & Vandendriessche 2003, 
p. 124125. Vgl. verder Van ommeren, Den ouden & wolswinkel 2011b; zij wijzen 
erop dat, anders dan in het aanbestedingsrecht, in het publiekrecht de afbakening van 
de kring van mogelijke aanvragers/ontvangers niet door duidelijke principes is genor
meerd. het komt dan ook voor dat deze kring van te voren al zo ver is afgebakend dat 
daarmee de uitkomst van de verdeling feitelijk reeds is bepaald, aldus de auteurs.

108 hof Den Bosch 24 februari 1997, Kg 1997, 133 (Stoffelen/Prinsenbeek).
109 hof Den Bosch 7 februari 2006, LJN aw2547 (Starterswoningen Son en Breugel).



NatioNale groNduitgifte

392

de aantrekkelijkheid voor andere bedrijven.110 onder omstandigheden is het zelfs 
mogelijk dat een belangenafweging erin resulteert dat slechts één marktpartij in 
aanmerking kan komen voor de grond. Dit was het geval bij de uitgifte van een 
kavel in de zaak Gronduitgifte Dalfsen.111 het ging daarbij om de uitgifte van een 
van de kavels van een bedrijventerrein aan de voormalig eigenaar van dat gehele 
terrein, die bij de verkoop aan de gemeente Dalfsen had bedongen dat de gemeente 
hem de mogelijkheid zou geven om een vervangende woning te realiseren in de 
directe omgeving. Kennelijk was de beste manier om aan die voorwaarde te vol
doen voor de gemeente om aan de voormalig eigenaar een van de kavels van het 
bedrijventerrein uit te geven.112

een ander publiek belang dat wellicht aanleiding kan vormen om niet alle poten
tiële wederpartijen toe te laten tot de toewijzingssystematiek zou kunnen bestaan 
uit de daarmee gemoeide transactiekosten voor de betrokken partijen. Deze kos
ten zijn een vaak gehoord argument waarom gekozen zou mogen worden voor 
een meervoudig of enkelvoudig onderhandse toewijzingssystematiek.113 hoewel 
dat nog niet als zodanig in de jurisprudentie aan de orde is gekomen, kan er wel 
van worden uitgegaan dat de bijbehorende kosten (met name die ten laste komen 
van de belastingbetaler) een relevant publiek belang zijn dat derhalve een rol kan 
spelen in de belangenafweging die leidt tot de keuze voor een bepaalde toewij
zingssystematiek.114 Deze kosten zouden dan niettemin niet alleen moeten worden 
afgewogen tegen de gelijke behandeling en de zorgvuldigheid die een openbare 
bekendmaking meebrengt, maar (ten minste) ook tegen de mogelijke opbrengsten 
als gevolg van meer concurrentie door een openbare bekendmaking. Zeker in eco
nomisch minder florissante tijden moet gewaakt worden dat het kostenargument 
niet te eenvoudig de gelijke kansen van alle potentiële wederpartijen overscha
duwt en daarmee opzijzet.

De eerder genoemde uitzonderingen uit de Beleidsregels aanbesteding van werken 
2005 passen binnen de hierboven beschreven uitzonderingsruimte.115 op grond 

110 hr 18 maart 2005, aB 2005, 408, m.nt. g.a. van der Veen en f.J. van ommeren 
(Lichtenvoorde/Dusseldorp), r.o. 3.4.3.

111 Vzr. Rb. Zwolle 15 februari 2008, LJN Bc7320 (Gronduitgifte Dalfsen), r.o. 4.4.
112 Vergelijk Kenniscentrum PPS, Selectie van private partijen bij pps bij gebiedsontwik

keling, 2004, p. 12: “als een private partij een strategische grondpositie heeft en de 
publieke partij hem niet kan onteigenen, is selectie niet aan de orde. De publieke partij 
zal dan linksom of rechtsom moeten samenwerken met de private partij.”

113 Zie bijvoorbeeld Hebly 2010, p. 3: “Voor opdrachten van onbeduidende waarde we
gen de administratieve lasten van een openbare aanbesteding onevenredig hoog.” 
Vergelijk verder gids Proportionaliteit, juli 2012, bijlage bij Kamerstukken I 2011/12, 
32 440, nr. f, p. 2426, waar wordt ingegaan op de transactiekosten van aanbeste
dingsprocedures.

114 Zie in dat verband ook de vroegere Domeinenwet, waarin een drempel was opgeno
men waaronder openbare verkoop in ieder geval niet was vereist. Deze drempel be
droeg destijds f 40.000,- (naar huidig prijspeil circa € 135.000,-). Zie paragraaf 2.2.1.

115 Zie paragraaf 9.2.
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van de beleidsregels kan namelijk het bieden van gelijke kansen worden beperkt 
omwille van financiële en kwalitatieve redenen. Aangenomen moet worden dat bij 
de toepassing van deze uitzonderingen dezelfde eisen gelden als die worden ge
steld aan de belangenafweging van het betreffende bouwministerie met betrekking 
tot de wijze waarop een nationale opdracht zal worden verstrekt.

gelet op het voorgaande, is het aan de betreffende overheid om per geval zorgvul
dig alle relevante belangen af te wegen bij het opstellen van de toewijzingssyste
matiek. het uitgangspunt is daarbij een objectieve, transparante en nondiscrimi
natoire toewijzingssystematiek, op basis waarvan aan alle potentiële wederpartijen 
gelijke kansen worden geboden. niettemin kunnen andere relevante belangen zo 
zwaarwegend zijn dat zij tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de toewij
zingssystematiek een voorkeurs of zelfs exclusieve positie moet worden toege
kend aan bepaalde groepen van potentiële wederpartijen (bijvoorbeeld lokale of 
regionale marktpartijen), of aan één specifieke marktpartij (bijvoorbeeld vanwege 
afspraken die in verband met diens grondpositie zijn gemaakt).116 in dat laatste 
geval is de toewijzingssystematiek in feite zeer beperkt, aangezien er slechts één 
potentiële wederpartij is. 

Bovenstaande belangenafweging biedt aldus de ruimte om minder of zelfs geen 
gelijke kansen te bieden bij nationale gronduitgifte. gezien de in dit onderzoek 
gehanteerde uitgangspunten zou deze ruimte zo beperkt mogelijk moeten worden 
uitgelegd. Bij voorkeur wordt daartoe aangesloten bij de benadering van het hof 
als het gaat om rechtvaardigingen omwille van dwingende redenen van algemeen 
belang. De overheid mag dan bij nationale gronduitgifte slechts een ander belang 
zwaarder laten wegen dan het bieden van gelijke kansen, als dat een algemeen 
belang betreft dat geschikt en proportioneel is (dat wil zeggen: geschikt om de 
verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en niet verdergaand dan 
voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is). op die manier kan een goede ba
lans worden gevonden tussen het bieden van gelijke kansen enerzijds en algemene 
belangen die daarmee conflicteren anderzijds. Om de afweging van de overheid in 
kwestie ook toetsbaar te maken, verdient het aanbeveling dat de overheid de keu
ze voor een toewijzingssystematiek waarbij niet aan alle potentiële wederpartijen 
gelijke kansen worden geboden, tijdig gemotiveerd en openbaar bekendmaakt. 
uitgesloten potentiële wederpartijen kunnen deze keuze dan desgewenst in rechte 
laten toetsen en zo – bij een gebleken onzorgvuldige belangenafweging – alsnog 
gelijke kansen afdwingen.

116 De groot en gruppen noemen een ander voorbeeld dat in deze sleutel lijkt te kunnen 
worden geplaatst. het betreft de situatie waarin een gemeente een pand (inclusief de 
grond) besluit te verkopen aan de voormalig huurder van dat pand, die het pand al 20 
jaar huurde en ‘een bijzonder belang’ heeft bij dat pand. De auteurs gaan overigens 
niet verder in op wat een dergelijk ‘bijzonder belang’ zou kunnen inhouden. Zie De 
groot & gruppen 2011.



NatioNale groNduitgifte

394

overigens staat het de overheid vrij om met het oog op te hanteren toewijzings
systematieken bij gronduitgifte beleid op te stellen, net zoals overheden dikwijls 
een inkoopbeleid hebben over de selectie van de wederpartij bij opdrachtverstrek
king.117 Daarin kunnen bijvoorbeeld de transactiekosten worden vertaald in een 
bagatelvrijstelling die bestaat uit een drempelwaarde waaronder geen of slechts 
aan een beperkt aantal potentiële wederpartijen gelijke kansen worden geboden. 
Verder levert een zorgvuldige belangenafweging zoals hierboven bedoeld bij 
gronduitgifte die nationale opdrachtverstrekking inhoudt ook de motivering op die 
de aanbestedingswet vereist met betrekking tot de keuze voor de wijze waarop de 
overeenkomst tot stand komt en voor de ondernemers die worden toegelaten tot de 
aanbestedingsprocedure.118 het verdient dan ook aanbeveling om deze belangen
afweging schriftelijk vast te leggen, zodat deze desgevraagd aan een ondernemer 
kan worden verstrekt.

12.6 overiGe arGumenten

in het voorgaande is aangegeven waarom op grond van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur overheden in beginsel verplicht zijn om bij nationale gron
duitgifte gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen. in aanvulling 
op de daarbij gehanteerde argumenten, wordt in deze paragraaf nog kort gewezen 
op een aantal overige argumenten voor en tegen het erkennen van een dergelijke 
verplichting. Deze argumenten zijn als zodanig onvoldoende om te leiden tot het 
erkennen of afwijzen van een verplichting tot het bieden van gelijke kansen, maar 
spelen mogelijk wel een rol als rechters en de wetgever moeten bepalen of zij tot 
erkenning van die (nu nog) impliciete verplichting overgaan.

in dat kader wordt achtereenvolgens ingegaan op het geld en de tijd die gemoeid 
zijn met het bieden van gelijke kansen (paragraaf 12.6.1), het eigen initiatief (pa
ragraaf 12.6.2), de rol van opgebouwd vertrouwen en goede ervaringen met een 
of meer marktpartijen (paragraaf 12.6.3), de vroegere nederlandse wetgeving 
(paragraaf 12.6.4), het kunstmatige verschil in behandeling afhankelijk van de 
europese dimensie (paragraaf 12.6.5), het risico van willekeur en favoritisme (pa
ragraaf 12.6.6), het vermijden van staatssteun en het streven naar opbrengstmaxi
malisatie (paragraaf 12.6.7) en – tot slot – de literatuur (paragraaf 12.6.8).

12.6.1 Gelijke kansen kosten tijd en geld

hierboven kwam al aan de orde dat extra transactiekosten die gemoeid zijn met 
het bieden van gelijke kansen, een rol kunnen spelen bij de invulling van de toe
wijzingssystematiek en langs die weg een rechtvaardiging kunnen opleveren om 

117 hetgeen in de praktijk ook wel gebeurt. een verplichting voor het opstellen van der
gelijk algemeen beleid bestaat echter niet, zo kan naar analogie worden afgeleid uit 
cBb 28 april 2010, LJN Bm4375 (Pierik en Meson), r.o. 6.4. 

118 Zie paragraaf 12.1.3.



Hoofdstuk 12 

395

niet aan alle potentiële wederpartijen gelijke kansen te bieden bij nationale grond
uitgifte. Deze kosten moeten dan ook slechts worden gezien als één van de rele
vante factoren die de overheid kan meenemen bij haar belangenafweging die leidt 
tot de keuze voor een bepaalde toewijzingssystematiek. De enkele omstandigheid 
dat het bieden van gelijke kansen extra kosten kan meebrengen, is op zichzelf 
derhalve nog geen argument om daar bij voorbaat van af te zien. Per geval moet 
dit worden afgewogen.

hetzelfde geldt voor de extra tijd die gemoeid is met het bieden van gelijke kan
sen. Zo gaf het kabinet in 2004 aan dat een verplichting tot marktselectie in con
currentie bij gronduitgifte, kan leiden tot vertraging bij de realisatie van ontwik
kelingslocaties.119 Dat was destijds een van de redenen voor het kabinet om van 
een dergelijke verplichting af te zien. het lijkt echter veel juister om de (eventuele) 
extra tijd als gevolg van het bieden van gelijke kansen slechts mee te laten wegen 
als één van de relevante omstandigheden.

ten opzichte van een meervoudig onderhandse procedure zijn de extra kosten 
en tijd hoofdzakelijk beperkt tot de openbare bekendmaking, het bieden van een 
redelijke termijn voor potentiële wederpartijen om hun interesse kenbaar te ma
ken en de eventueel daaropvolgende selectie naar een beperkt aantal geschikte 
potentiële wederpartijen (shortlisting).120 tenzij grote aantallen geïnteresseerde 
 potentiële wederpartijen worden verwacht waardoor shortlisting nodig is, zal een 
meervoudig onderhandse procedure maar zeer beperkt tijdswinst en kostenbespa
ring opleveren. het lijkt dan op voorhand niet snel aannemelijk dat een dergelijke 
kostenbesparing en tijdswinst het achterwege laten van het bieden van gelijke 
kansen aan alle potentiële wederpartijen kan rechtvaardigen. Bij een grotere ver
wachte belangstelling moet worden meegewogen in hoeverre meer concurrentie 
kan leiden tot een potentiële wederpartij die de beoogde werken voor minder geld 
en/of in minder tijd kan uitvoeren. ook dan is goed mogelijk dat het bieden van 
gelijke kansen juist leidt tot tijdswinst en/of kostenbesparing.

12.6.2 Eigen initiatief

een ander argument dat het kabinet in 2004 aanvoerde tegen een verplichting tot 
marktselectie in concurrentie bij gronduitgifte was de mogelijke negatieve invloed 
daarvan op het particulier initiatief.121 De problematiek van een particulier of eigen 
initiatief (ook wel unsolicited proposal genoemd) is eigen aan iedere vorm van 
concurrentiestelling en is in de aanbestedingsrechtelijke literatuur besproken.122 
Daaruit volgt dat vanwege de vereiste gelijke behandeling binnen de toewijzings
systematiek geen bijzondere positie kan worden toegekend aan de initiatiefnemer 

119 Zie paragraaf 2.2.3.
120 Zie ook Hebly 2010.
121 Zie paragraaf 2.2.3.
122 Zie Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 127 en de daar aange

haalde bronnen.
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ten opzichte van andere potentiële wederpartijen. aangenomen moet worden dat 
hetzelfde geldt bij nationale gronduitgifte, aangezien ook dan de overheid haar 
potentiële wederpartijen gelijk moet behandelen. Dit zou slechts anders zijn als 
de rol van initiatiefnemer essentieel is voor de gronduitgifte, zoals die van de 
grondeigenaar in de hierboven besproken zaak Gronduitgifte Dalfsen.123 in dat 
uitzonderlijke geval zou die omstandigheid ertoe kunnen leiden dat het resultaat 
van de belangenafweging van de overheid is, dat zij de grond eenopeen uitgeeft 
aan de initiatiefnemer.

in de regel zal de initiatiefnemer dus geen bijzondere positie verwerven ten op
zichte van zijn concurrenten. Dit zou marktpartijen ervan kunnen weerhouden om 
een dergelijk initiatief te nemen. mocht de overheid echter ideeën willen opdoen 
over mogelijke bestemmingen van bepaalde grond, dan staat het haar vrij om daar
voor een marktconsultatie te houden of om een competitie uit te schrijven waarin 
marktpartijen (tegen betaling) serieuze voorstellen kunnen indienen. mede gelet 
op het bestaan van dergelijke alternatieven, komt het juist voor dat nietessentiële 
eigen initiatieven niet als zodanig kunnen rechtvaardigen dat de overheid geen 
gelijke kansen biedt bij nationale gronduitgifte.

12.6.3 Vertrouwen en eigen ervaringen

ten opzichte van het bieden van gelijke kansen hebben eenopeen en meervou
dig onderhandse gronduitgifte het voordeel dat reeds opgebouwd vertrouwen en 
eerdere eigen ervaringen met de geselecteerde marktpartij(en) een rol kunnen spe
len. Zo kunnen goede ervaringen met een bepaalde ontwikkelaar bij een eerdere 
gronduitgifte aanleiding vormen om ook een nieuwe gronduitgifteovereenkomst 
met die marktpartij te willen sluiten.124 het bieden van gelijke kansen zou in een 
dergelijk geval deze rol van de goede ervaringen in de weg staan. 

Dit lijkt op het eerste gezicht wellicht een goede reden om geen gelijke kansen 
te bieden. wat dat evenwel in feite zou inhouden, is een ongelijke behandeling 
tussen de potentiële wederpartijen, enkel gebaseerd op eerdere ervaringen met 
één van hen. Deze ongelijke behandeling zal naar verwachting niet snel gerecht
vaardigd zijn, aangezien ook andere potentiële wederpartijen kunnen aantonen 
dat zij een goede staat van dienst hebben (maar dan bij andere overheden c.q. 
opdrachtgevers). Zolang er mogelijkheden zijn voor de overheid om in redelijk
heid te waarborgen dat ook ‘onbekende’ potentiële wederpartijen het gewenste 
eindresultaat kunnen bereiken (bijvoorbeeld door bepaalde referenties te vragen), 
is niet aannemelijk dat het opgebouwde vertrouwen en goede ervaringen met één 
of meer marktpartijen kan rechtvaardigen dat de overheid ervan afziet om aan alle 
potentiële wederpartijen gelijke kansen te bieden.

123 Zie paragraaf 12.5.2.
124 Vergelijk het door nijhof aangehaalde (franse) beginsel van de intuitus personae; zie 

nijhoff 2000, p. 202.
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12.6.4 Gelijke kansen in vroegere wetgeving

in paragraaf 2.2 bleek dat nederland lange tijd eigen wetgeving had, waarin het 
bieden van gelijke kansen bij nationale gronduitgifte als uitgangspunt was op
genomen. Zo gold meest recentelijk voor de rijksoverheid dat bij grondverkoop 
openbare verkoop was vereist, tenzij de waarde minder bedroeg dan f 40.000 (naar 
huidig prijspeil circa € 135.000), of tenzij goedkeuring van de Kroon was ver
kregen (voor het geval dat zich bijzondere omstandigheden voordeden die een 
uitzondering rechtvaardigden). Voor gemeenten gold het uitgangspunt dat bij het 
in gebruik geven van grond (zoals verhuur) mededinging diende plaats te vinden; 
wilde een gemeente dat toch onderhands doen, dan was goedkeuring van gedepu
teerde staten nodig.

Deze wettelijke regelingen die gericht waren op het bieden van gelijke kansen, 
zijn pas betrekkelijk recent verdwenen. De reden daarvoor lijkt echter niet te 
zijn dat de wetgever het bieden van gelijke kansen geen goed uitgangspunt meer 
vond. De regeling voor de rijksoverheid verdween namelijk onder de (enkele) 
toezegging dat in plaats van de Kroon, de minister van financiën de gewenste 
waarborgen zou kunnen verzekeren.125 De regeling voor gemeenten verdween als 
gevolg van enerzijds een wetssystematische keuze (geen opsomming meer van de 
bevoegdheden van de raad en het college) en anderzijds de keuze om het preven
tieve toezicht door gedeputeerde staten te beperken.126 als argument werd dus niet 
aangevoerd dat de overheid geen gelijke kansen meer zou moeten bieden. Dit doet 
haast vermoeden dat de gelijke kansen als een soort onbedoelde collateral damage 
bij het doorvoeren van overige (beleids)wijzigingen uit de nationale wetgeving 
zijn verdwenen. Door thans een algemene verplichting tot het (in beginsel) bieden 
van gelijke kansen bij gronduitgifte in de wetgeving op te nemen, kan de wetgever 
dit alsnog herstellen. Bovendien ligt de kans dan open om tot een meer uniforme 
regeling te komen voor álle overheden (centraal en decentraal).127

in hoofdstuk 2 bleek echter ook dat in ieder geval bij het kabinet de laatste ja
ren de politieke wil ontbrak om een dergelijke verplichting in de wet op te ne
men, terwijl dat eerder nog wel wenselijk werd geacht.128 wellicht dat de huidige 
nieuwe politieke verhoudingen zullen leiden tot een terugkeer naar dit eerdere 
standpunt. een aanknopingspunt daarvoor zou kunnen zijn dat in de reiswijzer 
Gebiedsontwikkeling 2011 van (onder meer) de ministeries van BZK en I&M het 
volgende is opgenomen:129

125 Zie paragraaf 2.2.1.
126 Zie paragraaf 2.2.2.
127 op een eventuele toekomstige wettelijke regeling wordt nader ingegaan bij de aanbe

velingen in hoofdstuk 14.
128 Zie paragraaf 2.2.3.
129 Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, p. 65. Zie ook p. 25. Overigens wordt daarbij 

verwezen naar de brief van het kabinet aan de tweede Kamer uit 2004, waarin het 
kabinet aangeeft niet voor een verplichting tot marktselectie in concurrentie te zijn; 
zie paragraaf 2.2.3.
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“hierbij wordt aangetekend dat – vanuit het oogpunt van concurrentie en gelijke 
behandeling van marktpartijen – de gemeente, ook wanneer daartoe op grond 
van het aanbestedingsrecht geen verplichting bestaat, een transparante proce
dure als vertrekpunt zou moeten laten gelden voor het benaderen van marktpar
tijen. Deze aanbeveling past bij bestaand beleid van de rijksoverheid.”

in de passage wordt in feite verwezen naar zowel het privaatrechtelijke gelijk
heidsbeginsel (‘concurrentie’) als het materiële publiekrechtelijke gelijkheidsbe
ginsel (‘gelijke behandeling van marktpartijen’). hoewel dat niet expliciet wordt 
vermeld, lijkt de reiswijzer bovendien met een ‘transparante procedure’ te bedoe
len een selectieprocedure, waarbij aan alle potentiële wederpartijen gelijke kan
sen worden geboden. alleen dan is immers optimaal sprake van concurrentie en 
gelijke behandeling. 

12.6.5  Europese dimensie bepalend voor behandeling nationale marktpar-
tijen

een andere reden voor de rechter en wetgever om overheden expliciet te ver
plichten gelijke kansen te bieden bij nationale gronduitgifte kan zijn dat het een 
enigszins kunstmatig onderscheid in behandeling van nederlandse potentiële we
derpartijen voorkomt. als gronduitgifte namelijk een europese dimensie heeft, 
dan bleek eerder dat de overheid op grond van het europese recht (aangevuld met 
het nationale gelijkheidsbeginsel) verplicht is gelijke kansen te bieden aan alle 
potentiële wederpartijen.130 Zou een dergelijke verplichting bij nationale grond
uitgifte ontbreken, dan zijn de kansen die een nederlandse marktpartij heeft op 
een gronduitgifteovereenkomst afhankelijk van de al dan niet aanwezige europese 
dimensie: is die er, dan moet hij een gelijke kans krijgen; is die dimensie er niet 
en is derhalve sprake van een zuiver interne situatie, dan is het nog maar zeer de 
vraag of hij een kans krijgt. Dit verschil in behandeling van nederlandse (rechts)
personen door nederlandse overheden, enkel afhankelijk van de te verwachten 
interesse vanuit een andere lidstaat, is onbegrijpelijk vanuit het perspectief van 
een nederlandse potentiële wederpartij en kan eenvoudig worden opgeheven door 
ook bij nationale gronduitgifte te verplichten tot het bieden van gelijke kansen.131

130 Zie hoofdstuk 3 en 4 (Europese opdrachtverstrekking) respectievelijk hoofdstuk 11 
(europese gronduitgifte).

131 Vergelijk Drahmann 2011a; volgens haar is er geen goede reden waarom marktpar
tijen slechts bij grensoverschrijdende situaties tegen het risico van favoritisme en wil
lekeur door de overheid moeten worden beschermd. Vgl. verder Van ommeren, Den 
ouden & wolswinkel 2011b; volgens hen moet een versplintering worden voorkomen 
tussen schaarse publieke rechten die onder het europese recht vallen en schaarse pu
blieke rechten die dat niet doen.
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12.6.6 Waarborg tegen willekeur en favoritisme

het bieden van gelijke kansen vormt verder een waarborg tegen willekeur en favo
ritisme (‘vriendjespolitiek’) door de overheid.132 Zonder regelgeving is aanneme
lijk dat beide zich zullen voordoen.133 is daarentegen het bieden van gelijke kansen 
in beginsel verplicht, dan mogen enkel rechtens relevante belangen een rol spelen 
bij de keuze voor de uiteindelijke wederpartij; willekeur en favoritisme behoren 
niet tot die belangen. in het kader van de verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen op grond van de europese aanbestedingswetgeving formuleerde het hof 
dat als volgt:134 

“De openstelling voor de mededinging binnen de gemeenschap volgens de in 
de richtlijn vastgestelde procedures garandeert immers dat favoritisme door de 
overheid uitgesloten is (…).”

Daarmee is nog niet gezegd dat gelijke kansen als uitgangspunt nemen, de enige 
manier zou zijn om willekeur en favoritisme te voorkomen.135 wel zou de overheid 
door dit als uitgangspunt te nemen het duidelijkst stelling nemen tegen ieder risico 
van dergelijke onwenselijke praktijken.

Bovendien laat de hier voorgestane verplichting tot het bieden van gelijke kansen 
de ruimte om ook andere belangen te laten meewegen, zelfs als die op gespannen 
voet staan met de gelijke kansen. hierboven bleek immers dat dergelijke belangen 
bij uitzondering een beperking kunnen vormen op de gelijke kansen van alle po
tentiële wederpartijen en deze kansen kunnen beperken tot een bepaalde groep of 
zelfs een bepaalde marktpartij. om niet alsnog ruimte te bieden aan willekeur en 
favoritisme moeten deze uitzonderingsmogelijkheden niettemin restrictief worden 
toegepast.

132 De romeinen gebruikten de openbare aanbesteding al voor dit doel; zie manunza 
2010.

133 Zie – in het kader van opdrachtverstrekking – Trepte 2004, p. 70 e.v. Zie ook Telgen 
2011a: “overheden hebben de neiging om opdrachten onder een klein aantal (bekende 
en vertrouwde) bedrijven te verdelen.”

134 hvJ eg 27 november 2001, gevoegde zaken c285/99 en c286/99 (ANAS), r.o. 35.
135 een dergelijk argument zou het kaliber hebben van de stelling “You’re either with us, 

or against us”, hetgeen ten koste gaat van de nuance. De keuze om geen gelijke kan
sen te bieden behoeft immers niet altijd op willekeur of favoritisme te zijn gebaseerd, 
maar kan ook het resultaat zijn van een zorgvuldige belangenafweging; zie daarover 
paragraaf 12.5.2.
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12.6.7 Staatssteun en opbrengstmaximalisatie

eerder bleek al dat op europees niveau het bieden van gelijke kansen bij grond
verkoop wordt gezien als instrument om staatssteun te vermijden.136 De gedachte 
daarbij is dat de grondprijs die na concurrentie tot stand komt, marktconform is. 
Zou de overheid genoegen nemen met een lagere prijs, dan bevoordeelt zij haar 
private wederpartij ten opzichte van diens concurrenten en verstoort zij aldus de 
mededinging. Vanuit het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel is een minimaal 
marktconforme prijs bij gronduitgifte derhalve geboden.137

het bieden van gelijke kansen als instrument om ten minste een marktconforme 
prijs tot stand te laten komen, is niet beperkt tot het Europese niveau. Zo be
oogde de aanbestedingsverplichting in het KB uit 1815 een zo doelmatig moge
lijke besteding van overheidsgelden en werd door de tweede Kamer in het kader 
van de Domeinenwet uit 1848 van belang geacht dat bij grondverkoop door de 
rijksoverheid de hoogst mogelijke prijs werd bedongen – beide gevallen speel
den ruim voordat de europese gemeenschap het licht zag.138 Dit streven tot op
brengstmaximalisatie past niet alleen binnen het gelijkheidsbeginsel, maar vloeit 
mede voort uit wat nicolaï noemt ‘het beginsel van doelmatig en economisch 
bestuur’.139 op grond daarvan dient de overheid haar bevoegdheden zo doelmatig 
en economisch mogelijk uit te oefenen. Deze plicht geldt niet alleen aan de in
komstenkant (opbrengstmaximalisatie) maar ook aan de uitgavenkant (zuinigheid 
bij overheidsbestedingen). Dit verklaart wellicht waarom de aanbestedingsver
plichting voor de rijksoverheid in 1927 niet werd opgenomen in een afzonderlijke 
aanbestedingswet, maar in de Comptabiliteitswet, die de overheidsfinanciën re
gelde.140 met het verdwijnen van (de betreffende bepalingen uit) de Domeinenwet 
en comptabiliteitswet lijkt de uitwerking van het beginsel van doelmatig en eco
nomisch bestuur in nederland op het gebied van gronduitgifte wat meer naar de 
achtergrond te zijn verdwenen. 

anders is dat bijvoorbeeld in Duitsland, waar de overheid eveneens doelmatig en 
economisch moet handelen.141 in nationale wetgeving is daartoe opgenomen dat 
grond alleen voor een (ten minste) marktconforme prijs mag worden verkocht.142 

136 Zie paragraaf 2.1. Dit volgt met name uit Europese Commissie, Mededeling van de 
Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebou
wen door openbare instanties, PbEG 1997, c209/3.

137 Zie paragraaf 1.2.1 over die dimensie van het gelijkheidsbeginsel.
138 Zie respectievelijk paragraaf 9.1 en 2.2.1.
139 nicolaï 1990, p. 456.
140 Zie paragraaf 9.1.
141 het betreft het Grundsatz der Wirtschaftlichkeit; zie daarover m. Schröder, 

‘administrative Law in germany’, in: r. Seerden (red.), Administrative Law of the 
European Union, its Member States and the United States. A Comparative Analysis, 
antwerpen: intersentia 2007, p. 93154, p. 120.

142 Zie art. 63 lid 3 van de Bundeshaushaltordnung (BHO) en de (diverse) Landeshaus-
haltsordnungen (Lho). De toelichting bij de Bho vermeldt daarover: “Der volle 
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in de deelstaat Saksen is het beginsel van een ‘zuinig en economisch begrotings
beleid’ voor grondverkoop bovendien uitgewerkt in het uitgangspunt dat de over
heid grond alleen door middel van openbare aanbesteding verkoopt, zodat de 
grondverkoop in een zo groot mogelijke kring van gegadigden bekend wordt.143 
De wijze van bekendmaking moet daarbij in beginsel worden afgestemd op de 
verwachte kring van gegadigden (regionaal, bondsniveau, of internationaal). ook 
in de engelse wetgeving zijn bepalingen over de opbrengst van gronduitgifte op
genomen. De town and country Planning act 1990 bepaalt dat lokale overheden 
grond mogen uitgeven om het ‘beste gebruik’ van die grond en eventuele werken 
op die grond te verzekeren.144 De overheid moet de grond dan uitgeven tegen de 
hoogste waarde die in redelijkheid op de markt kan worden verkregen, behoudens 
toestemming van de minister.145

uit het bovenstaande volgt dat als de overheid bij gronduitgifte gelijke kansen 
biedt, daardoor normaal gesproken een ten minste marktconforme prijs wordt be
reikt, hetgeen niet alleen verstoring van de mededinging voorkomt, maar even
eens de opbrengsten voor de overheid maximaliseert.146 Dit laatste sluit aan bij 
het nederlandse beginsel van doelmatig en economisch bestuur, zoals dat ook in 
andere lidstaten wordt erkend en nader is vormgegeven. Deze positieve bijeffec
ten van het bieden van gelijke kansen vormen aldus een aanvullend argument om 
daartoe over te gaan.

wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen geschäftsverkehr nach 
der Beschaffenheit des Gegenstandes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre (…).” 
Zie daarover ook Korioth 2009, p. 116-118; Reidt 2007. Op grond van art. 64 BHO/
Lho is bij grondverkoop bovendien een waardebepaling vereist. De waardebepaling 
bij grondverkoop is uitgewerkt in art. 192 e.v. van het Baugesetzbuch (BaugB); zie 
daarover Peine 2003, p. 280 e.v.

143 Zie het ‘Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 
Veräußerung kommunaler Grundstücke (VwV kommunale Grundstücksveräußerung)’ 
van 2 maart 2004, art. 4 en 6.

144 town and country Planning act 1990, art. 233. het gaat dan om grond “[that] has 
been acquired or appropriated by a local authority for planning purposes and is for 
the time being held by them for the purposes for which it was so acquired or appro
priated”. overigens voeren engelse lokale overheden – anders dan in nederland – in 
beginsel geen actief grondbeleid, aldus hobma e.a. 2008, p. 7 en 13.

145 Daarnaast is ook voor kortlopende huur een lagere opbrengst gerechtvaardigd. De 
town and country Planning act 1990 schrijft overigens niet voor op welke wijze 
de grond moet worden uitgegeven; zie arden, manning & collins 1999. wade en 
forsyth wijzen meer in het algemeen erop dat “the decision of a public authority to 
award a contract to one person rather than another is  generally seen as a matter of 
private law and not subject to judicial review.”; zie wade & forsyth 2009, p. 547.

146 niet uitgesloten is dat onder bijzondere omstandigheden een potentiële wederpartij 
bereid zal zijn meer te betalen voor de grond als die niet ‘op de markt komt’ dan de 
verwachte maximale opbrengst als wel gelijke kansen worden geboden.
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12.6.8 Literatuur

De erkenning van de verplichting om bij nationale gronduitgifte door de overheid 
gelijke kansen te bieden sluit aan bij eerdere literatuur, hetgeen het nut en de nood
zaak van erkenning van die verplichting verder ondersteunt. Daarbij moet een 
onderscheid worden gemaakt in literatuur die enkel ziet op nationale opdrachtver
strekking enerzijds en literatuur die (mede) betrekking heeft op nationale zuivere 
gronduitgifte anderzijds.147

12.6.8.1 Nationale opdrachtverstrekking

in de literatuur is eerder gepleit voor een verplichting tot openbaar aanbesteden 
bij nationale opdrachtverstrekking (behoudens uitzonderingsgevallen). een derge
lijke verplichting brengt mee dat als gronduitgifte nationale opdrachtverstrekking 
inhoudt, de overheid gelijke kansen moet bieden aan alle potentiële wederpartijen.

Zo noemt Hendriks in 1957 “het beginsel van de gelijke kans” als motivering voor 
de openbare aanbestedingsplicht voor de rijksoverheid uit de comptabiliteitswet.148 
Bij de toepassing van dat beginsel gaat men ervan uit dat eenieder die zich gega
digde acht voor de uitvoering van een bepaald werk, het recht heeft hierop in te 
schrijven, aldus hendriks. Dit beginsel zal bovendien de bevoorrechting door de 
opdrachtgever van de ene gegadigde boven de andere tot een minimum reduceren. 
niettemin signaleert hij dat onder omstandigheden dit beginsel van de gelijke kans 
strijdig kan zijn met het beginsel van het algemeen belang, bijvoorbeeld bij de 
wens om lokale ondernemingen te bevoordelen. 

ook Spier wijst erop dat de overheid alle burgers in beginsel gelijk moet behan
delen.149 Dat brengt volgens hem mee dat “ze geen vrije keus heeft van haar we
derpartij, in alle gevallen waarin niet met alle gegadigden gecontracteerd kan wor
den”, oftewel bij schaarste. als zij een opdracht wil verlenen, dient de overheid 
op redelijke gronden een keuze te maken tussen de diverse gegadigden en moet 
zij in beginsel150 ieder de kans geven haar te leveren; zij mag dus niet bepaalde 
leveranciers bij voorbaat terzijde schuiven, aldus Spier.151 Van den Berg gaat in 
op de door Spier voorgestane ‘kansgelijkheid’ bij opdrachtverstrekking door de 
overheid.152 met het uitgangspunt dat de overheid acht hoort te slaan op het ge
lijkheidsbeginsel bij de keuze van een aanbestedingsmethode is Van den Berg het 
eens. hij meent evenwel dat de overheid ook de ‘economische rationaliteit’ in het 

147 Daarnaast sluit een verplichting tot het bieden van gelijke kansen uiteraard aan bij de 
in paragraaf 1.2.1 aangehaalde literatuur over het economisch grondslagenrecht.

148 hendriks 1957, p. 180 e.v.
149 Spier 1981, p. 19.
150 als voorbeelden van uitzonderingsgevallen noemt Spier het uitsluiten van fraudeurs 

en van leveranciers waarvan bekend is dat zij slechte waar leveren. ook bij geringe 
aankopen is volgens hem het bieden van gelijke kansen niet nodig.

151 Spier 1981, p. 2526 en p. 4748.
152 Van den Berg 1990, p. 238 en 245.



Hoofdstuk 12 

403

oog moet houden, teneinde het belastinggeld doelmatig te besteden. om die reden 
stelt hij voor gebruik te maken van een aanbesteding met voorafgaande selectie, 
die – net als een openbare aanbesteding – begint met een voorafgaande openbare 
bekendmaking.

uit bovenstaande literatuur trekken makkinga en Van werven de conclusie dat 
“de schrijvers unaniem van mening zijn dat de overheid in principe iedereen ge
lijke kansen dient te geven om een overheidsopdracht te verwerven. Slechts over 
de daarbij te kiezen aanbestedingsvorm lopen de meningen uiteen. openbaar 
aanbesteden kan nl. in strijd zijn met het beginsel van doelmatige besteding van 
overheidsgelden.”153

Kort daarna heeft nijholt in zijn dissertatie uit 1996 gepleit voor een openbaar 
aanbestedingsbeleid.154 Dit houdt in dat de besluitvorming rond de aanbesteding 
openbaar is, hetgeen ertoe leidt dat “onderhandse (dat wil zeggen niet in het open
baar bekend gemaakte) aanbestedingen tot de zeldzame uitzonderingen behoren”. 
hebly wijst in zijn preadvies voor de VBr jaarvergadering in 2010 op de bij
zondere positie die de overheid in het contractenrecht inneemt.155 De overheid is 
een zeer belangrijke opdrachtgever, met name door de inning van belastingen en 
andere inkomsten die zijn opgebracht door burgers. in dat verband hebben alle 
burgers volgens hem in beginsel “een gelijk recht (op de kans) om uit deze ‘over
heidsruif’ mee te eten”. Dit recht vindt praktische uitwerking in een aanbesteding 
die door voorafgaande bekendmaking voor eenieder kenbaar en toegankelijk is. 
hij vervolgt:

“in mijn visie noopt het gelijkheidsbeginsel – en het daaruit afgeleide objectivi
teitsbeginsel – (semi)overheden tot het bieden van gelijke kansen aan alle par
tijen die daarvoor in aanmerking (wensen te) komen. in alle genoemde situaties 
moet dus een openbare aanbesteding plaatsvinden. De bijzondere positie van 
een (semi)overheid rechtvaardigt deze beperking van haar contractsvrijheid.”

12.6.8.2 Nationale zuivere gronduitgifte

De literatuur is evenwel niet beperkt tot betogen voor het bieden van gelijke kansen 
bij nationale opdrachtverstrekking. Diverse auteurs spraken zich ook uit voor een 
dergelijke verplichting bij overige schaarse overheidsovereenkomsten en meer in 
het bijzonder bij nationale zuivere gronduitgifte. onder hen was ook Droogleever 
fortuijn die in zijn preadvies voor de nJV in 1965 een algemene verplichting tot 
het bieden van gelijke kansen bij overheidsovereenkomsten lijkt te formuleren.156 

153 makkinga & Van werven 1994, p. 4748. 
154 nijholt 1996, p. 173. Dit sluit overigens aan bij het eerdere pleidooi van adriaansens 

dat het niet gaat om de keuze van een bepaalde aanbestedingsvorm, maar om de open
heid en publieke controleerbaarheid van de besluitvorming rondom de uitgifte van 
bouwopdrachten; zie adriaansens 1981.

155 hebly 2010.
156 Droogleever fortuijn 1965.
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Door de voorschriften in onder meer de comptabiliteitswet en de Domeinenwet 
met betrekking tot openbare aanbesteding en verkoop wordt volgens hem name
lijk bereikt dat alle in aanmerking komende particulieren gelijke kansen krijgen op 
een contract met de overheid. hij vervolgt:

“een particulier mag contracteren met wie hij wil, om redenen die hem goed
dunken. De overheid mag dat niet, want het is een openbaar belang, dat alle 
burgers der gemeenschap gelijkelijk in staat worden gesteld leveranties te ver
richten ten bate van de gemeenschap waartoe ook zij behoren.”

enkele jaren later voegt hij daaraan toe:157

“De overheid is niet alleen een commerciële koper, maar dient, naast haar eigen 
materiële belangen, tevens in het oog te houden dat de particuliere bedrijven ge
lijke kansen op leveranties aan de overheid dienen te krijgen. Behoorlijk bestuur 
verbiedt bevoordeling van de een boven de ander, tenzij daar goede, objectieve 
redenen voor zijn.”

onder verwijzing naar dit laatste citaat stelt Bloembergen dat in situaties waarin 
de overheid over één object wil contracteren, terwijl daarvoor meerdere gegadig
den zijn (oftewel: bij schaarste), het gelijkheidsbeginsel niet volledig is te reali
seren omdat maar één gegadigde het contract zal krijgen en de anderen niet.158 
Dit neemt voor Bloembergen echter niet weg dat de overheid de gegadigden wel 
gelijke kansen moet bieden. in dat kader denkt hij dat uitbouw van de bestaande 
‘spelregels’ (onder meer het Baw 1973) tot een verhoogde rechtsbescherming van 
de gegadigden zal kunnen leiden.

Zoals gezegd, formuleert Spier als uitgangspunt dat de overheid bij schaarste geen 
vrije keus heeft van haar wederpartij. op de consequenties daarvan bij gronduit
gifte gaat hij echter slechts zeer beperkt in.159 De enkele stelling dat de overheid 
daarbij het gelijkheidsbeginsel moet hanteren, biedt volgens hem niet veel hou
vast, omdat het lastig is te bepalen welke gevallen gelijk zijn. Daarbij kunnen im
mers vele belangen spelen, zoals economische en/of sociale gebondenheid. Vele 
jaren later pleit manunza ervoor om het mechanisme van de openbare aanbeste
ding niet alleen toe te passen bij onderdrempelige opdrachtverstrekking, maar ook 
bij grondverkoop.160 onder openbare aanbesteding verstaat zij een procedure die 
in het openbaar is bekendgemaakt.

157 e. Droogleever fortuijn, ‘De overheid en de standaardcontracten’, WPNR 5067 
(1970), p. 3339, zoals geciteerd door a.r. Bloembergen in Bloembergen & Slagter 
1976, p. 21 en in Spier 1981, p. 24.

158 Bloembergen & Slagter 1976, p. 2122.
159 Spier 1981, p. 100. Deze beperking heeft als reden met name dat het gebied zich ken

merkt door regelloosheid en dat een ander op dat moment (kennelijk) onderzoek deed 
naar de praktijk.

160 Manunza 2010. Zie ook Van Tilborg 2012. Van Tilborg neemt evenwel veel minder 
duidelijk stelling. hij meent namelijk dat als een gemeente zelf een schaars goed gaat 
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uit bovenstaande literatuur volgt dat de gedachte om bij nationale gronduitgifte 
de overheid te verplichten om gelijke kansen te bieden aan alle potentiële we
derpartijen niet nieuw is, maar voortbouwt op eerdere pleidooien daarvoor in de 
literatuur. Dat geldt zowel voor gronduitgifte die nationale opdrachtverstrekking 
inhoudt als voor nationale zuivere gronduitgifte.

12.7 conclusie

in dit hoofdstuk is betoogd dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
moeten worden ingevuld met het publiek en privaatrechtelijke gelijkheidsbegin
sel, als gevolg waarvan zij de overheid verplichten om bij nationale gronduit
gifte gelijke kansen te bieden. in het bijzonder is uit de jurisprudentie afgeleid dat 
het gelijkheids en zorgvuldigheidsbeginsel de overheid nopen om een nationale 
gronduitgifte vooraf openbaar bekend te maken, zodat zij zowel het materiële pu
bliekrechtelijke gelijkheidsbeginsel (oftewel: daadwerkelijke gelijke behandeling 
door de overheid) als het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel (oftewel: een door 
de overheid gewaarborgde gelijkheid van concurrentiekansen op de markt) waar
borgt. De invulling van de (bestuursrechtelijke) algemene beginselen van behoor
lijk bestuur conform deze gelijkheidsbeginselen uit het economisch publiekrecht 
gebeurt in de jurisprudentie evenwel nog onvoldoende expliciet.

Zodra potentiële wederpartijen dan eenmaal hun interesse kenbaar hebben ge
maakt, is de overheid gehouden hen mee te laten dingen naar de grond en derhalve 
toe te laten tot de toewijzingssystematiek, met uitzondering van marktpartijen 
waarvan op voorhand vaststaat dat zij ongeschikt zijn voor de betreffende gronduit
gifte. indien het aantal bekende en geschikte potentiële wederpartijen vervolgens 
hoger is dan het aantal uiteindelijke wederpartijen, is sprake van schaarste en dient 
een (nadere) selectie plaats te vinden. Deze selectie moet zijn gebaseerd op een 
objectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek. indien de 
gronduitgifte nationale opdrachtverstrekking inhoudt, stelt de aanbestedingswet 
nog aanvullende eisen aan de (motivering van de) keuze voor een bepaalde toewij
zingssystematiek en vereist het een proportionele invulling daarvan.

op de verplichting om bij nationale gronduitgifte gelijke kansen te bieden bestaan 
uitzonderingen. Zo is aannemelijk dat een voorafgaande openbare bekendma
king in de volgende twee gevallen gerechtvaardigd achterwege kan blijven: i) als 
geen sprake is van schaarste of ii) als alle potentiële wederpartijen bekend zijn en 
rechtstreeks worden uitgenodigd. in beide gevallen wordt voldoende geacht dat 

verdelen, zij zich moet afvragen of er meerdere potentiële gegadigden zijn; is dat het 
geval, dan kan volgens hem worden bepleit “dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
met zich brengen dat er een vorm van mededingingsruimte dient te worden geboden”. 
overigens maakt hij bovendien een onderscheid tussen de situatie waarin een derde 
zich bij de overheid meldt voor een bepaalde schaarse grondpositie en de situatie 
waarin de overheid een dergelijk schaars goed zelf wil verdelen. Dit onderscheid komt 
onjuist voor; zie voetnoot 91 van dit hoofdstuk.
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de overheid vooraf in redelijkheid kan verwachten dat schaarste ontbreekt c.q. dat 
alle potentiële wederpartijen bekend zijn. of een van beide situaties zich voordoet, 
zal in overwegende mate afhangen van de invulling van de toewijzingssystema
tiek. het uitgangspunt daarbij is een objectieve, transparante en nondiscrimina
toire toewijzingssystematiek op basis waarvan aan alle potentiële wederpartijen 
gelijke kansen worden geboden. niettemin mag de overheid ook andere relevante 
belangen laten meewegen. Deze belangen kunnen zo zwaarwegend zijn dat zij tot 
gevolg hebben dat bij het opstellen van de toewijzingssystematiek een voorkeurs 
of zelfs exclusieve positie moet worden toegekend aan bepaalde groepen van po
tentiële wederpartijen (bijvoorbeeld lokale of regionale marktpartijen), of aan één 
specifieke marktpartij (bijvoorbeeld vanwege afspraken die in verband met diens 
grondpositie zijn gemaakt). De beleidsvrijheid die de overheid heeft bij het op
stellen van de toewijzingssystematiek, leidt daarmee in feite tot een aanzienlijke 
uitzonderingsmogelijkheid op het uitgangspunt van de gelijke kansen. gezien de 
in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten zou deze ruimte zo beperkt mogelijk 
moeten worden uitgelegd. Bij voorkeur wordt daartoe aangesloten bij de benade
ring van het hof als het gaat om rechtvaardigingen omwille van dwingende rede
nen van algemeen belang. De overheid mag dan bij nationale gronduitgifte slechts 
een ander belang zwaarder laten wegen dan het bieden van gelijke kansen als 
dat een algemeen belang betreft dat geschikt en proportioneel is (dat wil zeggen: 
geschikt om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en niet 
verdergaand dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is). Bovendien ver
dient het aanbeveling dat de overheid de keuze voor een toewijzingssystematiek 
waarbij niet aan alle potentiële wederpartijen gelijke kansen worden geboden, tij
dig gemotiveerd en openbaar bekendmaakt. uitgesloten potentiële wederpartijen 
kunnen deze keuze dan desgewenst in rechte laten toetsen en zo – bij een gebleken 
onzorgvuldige belangenafweging – alsnog gelijke kansen afdwingen.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vormen de grondslag voor boven
staande verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij nationale gronduitgifte. 
Dit neemt echter niet weg dat er nog meer argumenten zijn die een rol kunnen spe
len bij de erkenning van die verplichting. in het voorgaande is met name betoogd 
dat erkenning de herleving zou betekenen van vroegere wetgeving waarin het uit
gangspunt van gelijke kansen was opgenomen, maar later daaruit is verdwenen 
om redenen die klaarblijkelijk niet te maken hadden met dat uitgangspunt als zo
danig. het bieden van gelijke kansen voorkomt daarnaast een kunstmatig verschil 
in behandeling van nederlandse (rechts)personen door nederlandse overheden, 
enkel gebaseerd op de te verwachten interesse vanuit een andere lidstaat. Verder 
vormt de keuze voor gelijke kansen een duidelijke waarborg tegen willekeur en 
favoritisme, draagt het bij aan het voorkomen van staatssteun en aan het bereiken 
van een maximale opbrengst, en vindt een verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen bij nationale gronduitgifte steun in de literatuur.
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conclusie Deel B – impliciete verplichting tot  
bieden van gelijke kansen

het doel van het tweede deel van dit onderzoek was om te komen tot een beant
woording van de tweede subvraag. in dat kader is onderzocht of bij gronduitgifte 
waarvoor geen expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen bestaat 
(dat wil zeggen: europese zuivere gronduitgifte en nationale gronduitgifte), niet
temin een impliciete verplichting daartoe in het huidige recht kan worden erkend 
zonder dat daarvoor wetswijziging is vereist. met andere woorden, gezocht is naar 
een impliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij europese zuivere 
gronduitgifte en nationale gronduitgifte, die op dit moment door de rechter kan 
worden erkend of door de wetgever in wetgeving kan worden geëxpliciteerd.

Europese zuivere gronduitgifte
in hoofdstuk 11 is geconcludeerd dat de vrijheid van vestiging en het vrij ver
richten van diensten uit artikelen 49 en 56 Vweu vereisen dat de overheid gelijke 
kansen biedt aan potentiële wederpartijen uit andere lidstaten zodra zij overgaat 
tot gronduitgifte met een europese dimensie, oftewel met een duidelijk grens
overschrijdend belang. Behoudens objectieve rechtvaardiging vormt het achter
wege laten van een voorafgaande openbare bekendmaking bij europese zuivere 
gronduitgifte een indirecte discriminatie. Deze materiële ongelijke behandeling 
door de overheid van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten ten opzichte 
van nationale potentiële wederpartijen is in strijd met artikelen 49 en 56 Vweu. 
als vervolgens potentiële wederpartijen uit andere lidstaten hun interesse voor 
de gronduitgifte kenbaar maken, dient de overheid een objectieve, transparante 
en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek te hanteren om te waarborgen dat 
deze potentiële wederpartijen niet alsnog worden beperkt in de uitoefening van 
hun fundamentele vrijheden. Vanwege het nationale gelijkheidsbeginsel (als alge
meen beginsel van behoorlijk bestuur) moet de overheid deelnemende potentiële 
wederpartijen uit nederland gelijk behandelen met die uit andere lidstaten en is zij 
derhalve verplicht een toewijzingssystematiek te hanteren die voor álle potentiële 
wederpartijen objectief, transparant en nondiscriminatoir is.

het Vweu, in het bijzonder artikelen 49 en 56, aangevuld met het nationale ge
lijkheidsbeginsel, verplicht aldus tot het bieden van gelijke kansen bij europese 
zuivere gronduitgifte door de overheid. De ratio daarachter is met name een 
materiële gelijke behandeling door de overheid van potentiële wederpartijen uit 
andere lidstaten ten opzichte van nationale potentiële wederpartijen. artikel 345 
Vweu staat aan deze verplichting niet in de weg. niettemin bestaan op deze 
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verplichting in theorie wel uitzonderingen. naar alle waarschijnlijkheid doen de 
Verdragsuitzonderingen zich echter niet voor bij gronduitgifte en is het uiterst on
waarschijnlijk dat het niet bieden van gelijke kansen kan worden gerechtvaardigd 
om dwingende redenen van algemeen belang. gelet hierop, zou de nederlandse 
en/of europese rechter desgevraagd deze verplichting moeten erkennen en lijkt 
het slechts een kwestie van tijd totdat die erkenning volgt. Daarnaast zou het de 
rechtszekerheid zeer ten goede komen als deze verplichting in wetgeving wordt 
vastgelegd en nader uitgewerkt. Dit dient bij voorkeur op europees niveau te ge
beuren, maar dat neemt niet weg dat het aanbeveling verdient dat – zolang een 
Europees wetsvoorstel uitblijft – de Nederlandse wetgever tot codificatie in natio
nale wetgeving overgaat.

Nationale gronduitgifte
ontbreekt een europese dimensie, dan dient te worden teruggevallen op het zui
ver nationale recht. in hoofdstuk 12 is betoogd dat de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur moeten worden ingevuld met het publiek en privaatrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel, als gevolg waarvan zij de overheid verplichten om bij nati
onale gronduitgifte gelijke kansen te bieden. uit de jurisprudentie kan worden 
afgeleid dat van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het bijzonder 
het gelijkheids en zorgvuldigheidsbeginsel de overheid nopen om een nationale 
gronduitgifte vooraf openbaar bekend te maken en op die manier het materiële 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel te waarborgen. Zodra 
potentiële wederpartijen dan eenmaal hun interesse kenbaar hebben gemaakt, is de 
overheid gehouden hen mee te laten dingen naar de grond en derhalve toe te laten 
tot de toewijzingssystematiek. Dit geldt echter niet voor marktpartijen waarvan 
op voorhand vaststaat dat zij ongeschikt zijn voor de betreffende gronduitgifte. 
indien het aantal bekende en geschikte potentiële wederpartijen vervolgens hoger 
is dan het aantal uiteindelijke wederpartijen, is sprake van schaarste en dient een 
(nadere) selectie plaats te vinden. Deze selectie moet zijn gebaseerd op een objec
tieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek.

op de verplichting om bij nationale gronduitgifte gelijke kansen te bieden bestaan 
uitzonderingen, namelijk als naar verwachting i) geen sprake is van schaarste of 
ii) alle potentiële wederpartijen bekend zijn en rechtstreeks worden uitgenodigd. 
of een van beide situaties zich voordoet, zal in overwegende mate afhangen van 
de invulling van de toewijzingssystematiek. het uitgangspunt daarbij is een ob
jectieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek op basis 
waarvan aan alle potentiële wederpartijen gelijke kansen worden geboden. andere 
 relevante belangen kunnen echter zo zwaarwegend zijn, dat zij tot gevolg hebben 
dat een voorkeurs of zelfs exclusieve positie moet worden toegekend aan een 
groep potentiële wederpartijen of zelfs aan één bepaalde marktpartij. Deze uit
zondering zou niettemin zo beperkt mogelijk moeten worden uitgelegd, bij voor
keur door slechts een ander belang zwaarder te laten wegen dan het bieden van 
gelijke kansen als dat een algemeen belang betreft dat geschikt en proportioneel 
is (dat wil zeggen: geschikt om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te 
waarborgen en niet verdergaand dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk 
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is). Bovendien verdient het aanbeveling dat de overheid de keuze voor een toe
wijzingssystematiek waarbij niet aan alle potentiële wederpartijen gelijke kansen 
worden geboden, tijdig gemotiveerd en openbaar bekendmaakt.

Behalve de juridische verplichting om op grond van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur over te gaan tot het bieden van gelijke kansen, is ook een aan
tal aanvullende argumenten aan de orde gekomen ten faveure van een dergelijke 
verplichting en is ten aanzien van een aantal argumenten tegen die verplichting 
betoogd dat deze onvoldoende gewicht in de schaal leggen. Dit alles brengt mee 
dat ten aanzien van nationale gronduitgifte de nederlandse rechter desgevraagd de 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen (behoudens uitzonderingsgevallen) 
zou moeten erkennen. ook kan de wetgever besluiten deze verplichting wettelijk 
vast te leggen en nader uit te werken, zodat meer rechtszekerheid wordt verkregen. 
De wijze waarop dat zou kunnen, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Beantwoording tweede subvraag
De tweede subonderzoeksvraag luidde:

Voor zover het huidige recht niet voorziet in een expliciete verplichting voor 
Nederlandse overheden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst 
 gelijke kansen te bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaalde 
uitzonderingsgevallen, kan die verplichting dan alsnog in het huidige recht wor
den erkend of is daarvoor wetswijziging vereist?

op grond van het voorgaande, kan deze vraag nu als volgt schematisch worden 
beantwoord:

IMPLICIETE VERPLICHTING IN HUIDIG RECHT TOT BIEDEN VAN GELIJKE KANSEN?

Gronduitgifteovereenkomsten
ter inrichting van de ruimte door het uitvoeren van werken

Opdrachtverstrekking

Zuivere gronduitgifteOverheidsopdracht
voor werken

Concessie‐
overeenkomst
voor werken

Europese 
dimensie

> drempel N.v.t.
Expliciete verplichting

Ja: VwEU

< drempel N.v.t.
Expliciete verplichting

Nationale dimensie
Ja: Abbb

M.u.v. bouwministeries: Beleidsregels
aanbesteding van werken (expliciet)

Ja: Abbb

Figuur 5 Resultaten Deel B
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hoofdstuk 14

eindconclusie en aanbevelingen

aan het begin van dit onderzoek werd als uitgangspunt genomen dat de huidige 
nederlandse rechtsstaat invulling zou moeten geven aan het publiek en privaat
rechtelijke gelijkheidsbeginsel zodra de overheid zelf actief wordt op de markt 
door grond uit te geven waarop de uitvoering van werken is voorzien. De over
heid zou dan bij die gronduitgifte gelijke kansen moeten bieden, hetgeen erop 
neerkomt dat zij haar voornemen tot gronduitgifte vooraf openbaar bekendmaakt 
en de keuze voor haar wederpartij baseert op een objectieve, transparante en non
discriminatoire toewijzingssystematiek. ter rechtvaardiging van deze stelling 
werd verwezen naar economischpubliekrechtelijke literatuur, waarin het publiek 
en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel al geruime tijd zijn beschreven. om te 
onderzoeken of het huidige recht ook daadwerkelijk verplicht tot het bieden van 
gelijke kansen, werd de volgende vraag gesteld:

Voorziet het huidige recht in een expliciete verplichting voor Nederlandse over
heden om bij het sluiten van een gronduitgifteovereenkomst gelijke kansen te 
bieden aan alle potentiële wederpartijen, behoudens bepaalde uitzonderings
gevallen, en, voor zover dat niet het geval is, kan die verplichting alsnog in het 
huidige recht worden erkend of is daarvoor wetswijziging vereist?

De daaropvolgende hoofdstukken hebben laten zien dat op verschillende plaat
sen in het huidige recht is terug te vinden dat de overheid gelijke kansen moet 
bieden omwille van het publiek en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel. het 
duidelijkst is dat het geval in de europese aanbestedingswetgeving, gevolgd door 
de jurisprudentie van het hof over (thans) artikelen 49 en 56 Vweu. echter, 
ook in recente nationale jurisprudentie komen het publiek en privaatrechtelijke 
 gelijkheidsbeginsel terug, als invulling van de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur. Deze bevindingen tezamen leiden tot de conclusie dat in het huidige 
positieve recht het uitgangspunt voor de nederlandse overheid bij gronduitgifte is, 
dat zij gelijke kansen moet bieden aan alle potentiële wederpartijen.

Buiten beschouwing is gebleven de verdere inhoudelijke invulling van de toewij
zingssystematiek (dat wil zeggen: de keuze voor bepaalde objectieve voorwaar
den, eisen en criteria), tenzij dat direct relevant was voor de bekendmakingsver
plichting; dit neemt overigens niet weg dat deze invulling in de praktijk ook van 
invloed kan zijn op de gelijke kansen van de potentiële wederpartijen zodra de 
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hier besproken ‘hobbels’ van de bekendmaking en toewijzingssystematiek een
maal zijn genomen.

14.1 bieden van Gelijke kansen uitGewerkt in drie reGimes

De manier waarop bovenstaand uitgangspunt de gestalte krijgt van een concrete 
juridische verplichting hangt af van de aard en omvang van de gronduitgifteover
eenkomst in kwestie. in totaal zijn daartoe drie verschillende regimes onderschei
den, waarin telkens invulling is gegeven aan zowel het publiekrechtelijke als het 
privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel.

in alle gevallen zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepas
sing. uit de nationale jurisprudentie is in dit onderzoek afgeleid dat deze beginse
len, in het bijzonder het gelijkheids en zorgvuldigheidsbeginsel, moeten worden 
ingevuld met het publiek en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel, als gevolg 
waarvan zij de overheid verplichten om bij nationale gronduitgifte gelijke kansen 
te bieden. Voor de uitzonderingen op die verplichting is met name relevant dat bij 
het opstellen van de toewijzingssystematiek ook andere belangen een rol mogen 
spelen. Deze kunnen zo zwaarwegend zijn dat zij tot gevolg hebben dat een voor
keurs of zelfs exclusieve positie moet worden toegekend aan een groep potentiële 
wederpartijen of zelfs aan één bepaalde marktpartij. een zorgvuldige afweging 
van alle betrokken belangen kan dus ertoe leiden dat de overheid gerechtvaardigd 
afwijkt van bovenstaand uitgangspunt en minder of geen gelijke kansen biedt. 
Deze uitzondering op het publiek en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel zou 
niettemin zo beperkt mogelijk moeten worden uitgelegd. Bij voorkeur mag een 
ander belang slechts zwaarder wegen dan het bieden van gelijke kansen als dat een 
algemeen belang betreft dat geschikt en proportioneel is (dat wil zeggen: geschikt 
om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en niet verder
gaand dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is).

als de gronduitgifte een europese dimensie heeft, omdat de gronduitgifteover
eenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont, zijn niet alleen de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing, maar ook het Vweu. 
in dat verdrag is het publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel uitgewerkt in het al
gemene verbod op discriminatie naar nationaliteit van artikel 18 Vweu en in 
de specifieke vrij-verkeerbepalingen van artikelen 49 en 56 VwEU. Deze twee 
laatste bepalingen vereisen een materiële gelijke behandeling door de overheid 
van potentiële wederpartijen uit andere lidstaten ten opzichte van nationale po
tentiële wederpartijen. De toegang tot gronduitgifte door de overheid valt onder 
deze fundamentele vrijheden en het achterwege laten van gelijke kansen op een 
gronduitgifteovereenkomst vormt een daardoor verboden indirecte discriminatie. 
om die reden verplicht het Vweu de overheid bij europese gronduitgifte tot een 
proactieve materiële gelijke behandeling door middel van het bieden van gelijke 
kansen aan potentiële wederpartijen uit andere lidstaten. Daarnaast beogen beide 
vrijverkeerbepalingen ook het openstellen van de markt in de lidstaten voor een 
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onvervalste mededinging (conform het privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel), al 
wordt dat door het hof niet als primaire grondslag genoemd voor de verplichting 
om gelijke kansen te bieden. uitzonderingen op die verplichting zijn weliswaar 
in theorie mogelijk, maar praktisch uiterst onwaarschijnlijk bij gronduitgifte. 
Vanwege het nationale gelijkheidsbeginsel (als een van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur) moet de overheid geïnteresseerde potentiële wederpartijen 
uit nederland gelijk behandelen met die uit andere lidstaten en is zij derhalve ver
plicht aan álle potentiële wederpartijen gelijke kansen te bieden.

europese gronduitgifte kan ook opdrachtverstrekking inhouden. Daarvan is spra
ke als de gronduitgifteovereenkomst moet worden beschouwd als overheidsop
dracht of concessieovereenkomst voor werken. indien de geraamde waarde van 
de opdrachtverstrekking de drempelwaarde overschrijdt (thans € 5 miljoen ex
clusief btw), valt de gronduitgifte onder de aanbestedingswetgeving. momenteel 
bestaat die wetgeving uit de aanbestedingsrichtlijn en de implementatie daar
van in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (‘Bao’) c.q. de 
aanbestedingswet. in de aanbestedingswetgeving zijn het materiële publiekrech
telijke en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel gewaarborgd door de daarin opge
nomen europese aanbestedingsplicht, die inhoudt dat de overheid gelijke kansen 
moet bieden. Deze verplichting is sinds halverwege de jaren zestig tot in steeds 
groter detail uitgewerkt, zowel wat betreft de verplichte voorafgaande openbare 
bekendmaking als de daarna te doorlopen aanbestedingsprocedure. ook hier geldt 
dat uitzonderingen mogelijk, maar in de praktijk zeer onwaarschijnlijk zijn. in 
aanvulling op de europese aanbestedingswetgeving, verplichten de Beleidsregels 
aanbesteding van werken de ‘bouwministeries’ eveneens gelijke kansen te bieden 
bij bepaalde onderdrempelige opdrachtverstrekking.

Deze uitwerkingen van het bieden van gelijke kansen in drie verschillende regi
mes zijn in de praktijk vaak tegelijkertijd van toepassing. in die gevallen is van 
belang om te weten welk regime bepalend is voor het al dan niet bestaan van een 
verplichting om gelijke kansen te bieden. De onderlinge rangorde wordt allereerst 
bepaald door de voorrang van europees op nationaal recht en vervolgens door 
de voorrang van secundaire op primaire uniewetgeving. mits van toepassing, is 
dus de aanbestedingswetgeving doorslaggevend, gevolgd door het Vweu en – tot 
slot – de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

14.2 status van de reGimes

naar de huidige stand van het recht verschilt de ‘status’ van de drie regimes. De 
verplichting tot het bieden van gelijke kansen op grond van de aanbestedingswet
geving is expliciet daarin opgenomen. eveneens expliciet is de verplichting om 
voor europese onderdrempelige opdrachtverstrekking gelijke kansen te bieden. 
het hof heeft namelijk geoordeeld dat daarbij voor de overheid een transparantie
verplichting geldt, alsmede dat de beginselen van gelijke behandeling en transpa
rantie van toepassing zijn en de toewijzingssystematiek onpartijdig dient te zijn.
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expliciete erkenning in de wetgeving of jurisprudentie ontbreekt vooralsnog bij 
europese zuivere gronduitgifte en nationale gronduitgifte (zowel nationale zui
vere gronduitgifte als gronduitgifte die nationale opdrachtverstrekking inhoudt), 
met uitzondering van de eerdergenoemde opdrachtverstrekking door de bouw
ministeries. Dit neemt echter niet weg dat in beide gevallen het Vweu en/of de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur de overheid op dit moment al im
pliciet verplichten gelijke kansen te bieden. in dit onderzoek is het bestaan van 
die verplichting op beide grondslagen aangetoond, waarmee dit onderzoek een 
bijdrage levert aan de huidige doctrine, met potentieel vérstrekkende gevolgen 
voor de praktijk. Door de beschreven nationaalrechtelijke grondslag voor het ver
plicht bieden van gelijke kansen is de tijd bovendien rijp om afscheid te nemen 
van de op dit moment veelal levende gedachte dat ‘als het niet moet van europa, 
de overheid de volledige vrijheid heeft in de keuze voor haar wederpartij’. ook 
zonder ‘Brussel’ en ‘Luxemburg’ moeten gelijke kansen het uitgangspunt vormen. 
De vroegere nederlandse wetgeving waarin dat uitgangpunt ook was terug te vin
den bij nationale opdrachtverstrekking en zuivere gronduitgifte, alsook de huidige 
Beleidsregels aanbesteding van werken, laten zien dat gelijke kansen niet uitslui
tend een europese kwestie zijn.

het voorgaande leidt tot onderstaand schematisch overzicht van de (doorslag
gevende) grondslagen van de verplichting voor de overheid om – behoudens uit
zonderingsgevallen – bij gronduitgifte gelijke kansen te bieden aan alle potentiële 
wederpartijen.

VERPLICHTING VOOR DE OVERHEID OM GELIJKE KANSEN TE BIEDEN

Gronduitgifteovereenkomsten
ter inrichting van de ruimte door het uitvoeren van werken

Opdrachtverstrekking

Zuivere gronduitgifteOverheidsopdracht
voor werken

Concessie‐
overeenkomst
voor werken

Europese 
dimensie

> drempel
Aanbestedingswetgeving 

(expliciet)
VwEU (impliciet)

< drempel VwEU (expliciet)

Nationale dimensie
Abbb (impliciet)

M.u.v. bouwministeries: Beleidsregels
aanbesteding van werken (expliciet)

Abbb (impliciet)

Figuur 6 Overzicht verplichting tot bieden van gelijke kansen
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14.3 opdracHtverstrekkinG versus zuivere GronduitGifte

het onderscheid tussen gronduitgifte die opdrachtverstrekking inhoudt enerzijds 
en zuivere gronduitgifte anderzijds is cruciaal voor de toepasselijkheid van het 
aanbestedingsrecht en daarmee voor het bestaan van een expliciete verplichting 
tot het bieden van gelijke kansen. Dit is vermoedelijk ook de reden waarom in 
de jurisprudentie, literatuur en publicaties van de nederlandse overheid veel aan
dacht is uitgegaan naar dit onderscheid. Door deze focus op de vraag of al dan niet 
sprake is van opdrachtverstrekking lijkt echter het beeld te zijn ontstaan dat alleen 
díe vraag relevant is. ten onrechte is onderbelicht gebleven of de overheid ook 
gelijke kansen moet bieden als géén sprake is van opdrachtverstrekking, maar van 
zuivere gronduitgifte. in dit onderzoek is die vraag wel gesteld en vervolgens po
sitief beantwoord. het onderscheid tussen gronduitgifte die opdrachtverstrekking 
inhoudt en zuivere gronduitgifte is dus niet relevant voor de aanwezigheid van een 
verplichting voor de overheid om daarbij gelijke kansen te bieden; in beide geval
len zijn gelijke kansen het uitgangspunt. het onderscheid is echter onverminderd 
relevant om te weten welke uitwerking van dat uitgangspunt, oftewel welk regime, 
van toepassing is. Voor de praktijk is dit nog steeds van groot belang omdat het 
toepasselijke regime bij bovendrempelige opdrachtverstrekking (te weten: de aan
bestedingswetgeving) veel gedetailleerder – en dat in opzicht ook strikter – is dan 
het regime bij zuivere gronduitgifte (te weten: het Vweu of de abbb). Dit geldt 
te meer nu op korte termijn ook voor bovendrempelige concessieovereenkomsten 
voor werken nadere regels zullen worden vastgesteld in de concessierichtlijn.

een overheid moet derhalve van tevoren kunnen bepalen of een voorgenomen 
gronduitgifte opdrachtverstrekking inhoudt. Dit is echter vaak nog knap lastig. 
relevante jurisprudentie van het hof is zeer schaars en het arrest Auroux/Roanne 
is op enkele punten te onduidelijk (met name ten aanzien van de tegenprestatie 
van de aanbestedende dienst en de wijze waarop de omvang van het ‘werk’ werd 
vastgesteld).1 in de literatuur zijn vele, doorgaans korte bijdragen geschreven over 
afzonderlijke elementen van de definitie van een overheidsopdracht voor werken 
en – in veel mindere mate – van een concessieovereenkomst voor werken. een 
uitgebreide, systematische benadering van die afzonderlijke elementen, vanaf hun 
oorsprong tot nu, ontbrak echter. hetzelfde geldt voor dergelijk onderzoek naar de 
onderlinge samenhang van die elementen. op beide punten beoogt dit onderzoek 
in de bestaande leemten te voorzien. De noodzaak daarvan blijkt ook wel uit de 
(lagere) nationale rechtspraak, waarin voorzieningenrechters in het beperkte be
stek van een kort geding moesten omgaan met deze specifieke en veelal niet uit
gekristalliseerde materie. Dit heeft geleid tot verduidelijking op sommige punten, 
maar ook tot uitspraken die zich niet of slechts moeilijk laten inpassen in het aan
bestedingsrecht en zich in ieder geval niet goed lenen voor algemene toepassing.2

1 Zie respectievelijk paragraaf 5.6.4.3 en 5.9.5.3.
2 Zo lijkt het gerechtshof in Mortierepolder ten onrechte relevant te achten dat de uit

eindelijke kopers van de woningen betalen voor de uitvoering van de openbare wer
ken; zie paragraaf 5.6.1 en 5.6.4. De rechtbank alkmaar verwart de prestatie van 
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14.3.1 Overheidsopdracht voor werken

De uitgevoerde analyse van de definitie van een overheidsopdracht voor werken 
heeft geleid tot een opsomming van een aantal cumulatieve elementen, die func
tioneel moeten worden uitgelegd. Daarbij is gekozen voor een enge benadering 
van het element ‘overeenkomst onder bezwarende titel’. Dit betekent dat met een 
overeenkomst onder bezwarende titel slechts wordt bedoeld dat de aanbestedende 
dienst een op geld waardeerbare tegenprestatie levert in ruil voor de prestatie van 
de aannemer, te weten het uitvoeren van werken. andere omstandigheden zijn ir
relevant voor de aanwezigheid van dit element. De tegenprestatie moet voor beide 
partijen een waarde vertegenwoordigen en kan vele vormen aannemen. in dat ka
der is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds rechtstreekse en indirecte betaling 
in geld en anderzijds rechtstreekse en indirecte betaling in natura. in alle gevallen 
is vereist dat een separate tegenprestatie voor de uit te voeren werken kan worden 
geïdentificeerd. Bovendien kan een overeenkomst enkel een overheidsopdracht 
voor werken vormen als het – gezien de tegenprestatie van de aanbestedende 
dienst – geen concessieovereenkomst voor werken is. 

De enge benadering van het element ‘overeenkomst onder bezwarende’ titel brengt 
verder mee dat het ‘rechtstreeks economisch belang’ als afzonderlijk element is 
onderscheiden. Voor dat element is vereist dat het uitvoeren van de werken door 
de aannemer een economische waarde vertegenwoordigt voor de aanbestedende 
dienst, hetgeen met name het geval is als de aanbestedende dienst de beschik
king over het uitgevoerde werk verkrijgt en/of als mogelijk economische voor of 
nadelen voor de aanbestedende dienst zullen optreden in samenhang met het ge
bruik en de overdracht van het werk. alleen als de werken ook voor een private 
opdrachtgever een economische waarde zouden vertegenwoordigen, moet deze 
waarde voldoende worden geacht om een rechtstreeks economisch belang voor de 
aanbestedende dienst op te leveren.

De aanbestedingswetgeving noemt bij het element ‘uitvoeren van werken’ drie 
subtypes. Door ontwikkelingen in de jurisprudentie zijn twee van de drie in 
feite gelijk geworden, zodat hier is gekozen voor twee, materieel verschillende 
 subtypes. het betreft i) werkzaamheden uit bijlage 1 en ii) een werk overeen
komstig de eisen van de aanbestedende dienst. De in de aanbestedingswetgeving 
beschreven omvang van een dergelijk ‘werk’ is in de praktijk geregeld een black 
box gebleken, mede door de grote schaarste aan jurisprudentie en literatuur op 

de aannemer met de tegenprestatie van de aanbestedende dienst door te stellen dat 
de bezwarende titel bestaat uit een door de gemeente bedongen tegenprestatie; zie 
paragraaf 5.6. De voorzieningenrechter in de zaak Montagne/Winsum oordeelt ten 
onrechte dat reeds omdat de gemeente meer eisen heeft gesteld dan in het kader van 
haar publiekrechtelijke taak van haar verlangd wordt, er sprake is van ‘eisen van de 
aanbestedende dienst’ als bedoeld in de aanbestedingswetgeving; zie paragraaf 5.9.4. 
Verder valt uit de Noordwijkuitspraken niet op te maken of de gemeente een op geld 
waardeerbare tegenprestatie leverde; zie paragraaf 5.6.4.
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dit punt. met name door het Vendée-arrest van het Hof te ‘fileren’, is onderstaand 
stroomschema geformuleerd om die omvang in een concreet geval toch zo nauw
keurig mogelijk te kunnen bepalen: de Vendéetest.

Verschillende technische én 
economische functies?

Technisch én economisch 
gescheiden naar plaats?

Gescheiden naar tijd óf
coördinatie?

Afzonderlijke werken

Afzonderlijke werken

Afzonderlijke werken

Eén werk

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Figuur 7 Vendéetest

14.3.2 Concessieovereenkomst voor werken

een concessieovereenkomst voor werken verschilt slechts op één punt van een over
heidsopdracht voor werken. Dit verschil is gelegen in het element ‘overeenkomst 
onder bezwarende titel’. De hiervoor benodigde op geld waardeerbare tegenprestatie 
van de aanbestedende dienst bestaat bij een concessieovereenkomst voor werken 
namelijk eruit dat de aanbestedende dienst een exploitatierecht voor bepaalde tijd 
verleent, hetgeen tot gevolg heeft dat de aanbestedende dienst het op hem rustende 
exploitatierisico, hoe beperkt dat als zodanig ook is, voor ten minste een aanzienlijk 
deel op de concessiehouder overdraagt. Dat laatste is het geval als de aanbestedende 
dienst zoveel exploitatierisico heeft overgedragen dat de concessiehouder niet meer 
de zekerheid heeft dat hij zijn kosten kan terugverdienen. Voor gronduitgifte bete
kent dit element met name dat de overheid na afloop van de looptijd van het exploi
tatierecht volledig over het uitgevoerde werk kan beschikken.

Deze conclusie wijkt af van het (kennelijke) standpunt dat de commissie heeft 
ingenomen in de inbreukprocedures osbaldwick, het nieuwe Landgoed en 
Doornakkers. in al die procedures lijkt beschikking door de aanbestedende dienst 
over de uitgevoerde werken te ontbreken – ook op termijn – maar is dat voor de 
commissie blijkbaar geen beletsel geweest om telkens de betreffende gronduitgif
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teovereenkomst te beschouwen als concessieovereenkomst voor werken. ondanks 
dat de stellingen van de commissie dus onjuist lijken te zijn geweest, hebben zij 
in de inbreukprocedures osbaldwick en het nieuwe Landgoed niettemin het door 
de commissie beoogde effect gehad. alleen de inbreukprocedure Doornakkers 
heeft nog kans om tot een arrest van het hof te leiden, in welk geval het sterk 
zou verbazen als het hof de commissie hierin zou volgen. mede met het oog op 
toekomstige inbreukprocedures zou het de rechtszekerheid dan ook zeer ten goede 
komen als deze zaak niet eveneens voortijdig wordt geschikt, maar het hof zich 
ditmaal wel kan uitspreken en de stellingen van de commissie kan toetsen.

14.3.3 Opdrachtverstrekking bij gronduitgifte

Vertaald naar de praktijk van de hier besproken gronduitgifte betekent het boven
staande dat als de wederpartij werken uitvoert die ter beschikking komen van de 
gronduitgevende overheid, in beginsel sprake zal zijn van opdrachtverstrekking. 
Verkrijgt de overheid echter geen beschikking over die werken – bijvoorbeeld om
dat het gaat om woningen die de wederpartij aan derden verkoopt – dan is de kans 
gering dat met name de elementen ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ en ‘recht
streeks economisch belang’ aanwezig zullen zijn; zodra al een van beide ontbreekt, 
kan geen sprake meer zijn van opdrachtverstrekking. anders dan vroeger wel werd 
gedacht, moet dus worden geconcludeerd dat de ‘beschikkingsmacht’ van de over
heid als zodanig geen onderscheidend criterium is, maar slechts een indicatie met 
betrekking tot de elementen ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ en ‘rechtstreeks 
economisch belang’. hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen publieke en priva
te (of openbare en commerciële) werken dat in veel publicaties van de nederlandse 
overheid is gehanteerd en waarbij eveneens – ten onrechte – de beschikkingsmacht 
bepalend lijkt te zijn voor kwalificatie als publiek of privaat werk.

als meerdere gronduitgifteovereenkomsten betrekking hebben op het uitvoeren 
van (werkzaamheden aan) hetzelfde ‘werk’, moeten deze overeenkomsten als één 
opdracht worden beschouwd en is de geraamde waarde c.q. het grensoverschrij
dende belang van het geheel relevant. omgekeerd geldt dat bij een gronduitgifte
overeenkomst die betrekking heeft op meer dan één ‘werk’, de waarde c.q. het 
belang van die gehele overeenkomst relevant is.

in werkelijkheid zullen veel gronduitgifteovereenkomsten niet slechts bestaan uit 
ofwel opdrachtverstrekking (voor werken), ofwel zuivere gronduitgifte. Diverse 
mengvormen zijn mogelijk. hoe daarmee moet worden omgegaan, is echter nau
welijks nog aan bod gekomen in de literatuur. om daarin te voorzien, is in dit on
derzoek een aantal typen gemengde gronduitgifteovereenkomsten onderscheiden, 
waarbij telkens is aangeven aan de hand van welke systematiek die overeenkomst 
moet worden geclassificeerd. Afhankelijk van de betreffende mengvorm geldt één 
van twee systematieken, te weten i) het onderdeel met de hoogste waarde bepaalt 
de ‘kleur’ van het geheel, dan wel ii) bij scheidbare onderdelen dient de over
heid afzonderlijke overeenkomsten te sluiten of – bij ‘vrijwillige vermenging’ – de 



Hoofdstuk 14 

419

(nieuwe) aanbestedingsrichtlijn c.q. de transparantieverplichting op grond van 
het Vweu toe te passen op de gemengde overeenkomst (mits die van toepassing 
is op een onderdeel als zodanig) en bij onscheidbare onderdelen bepaalt het on
derdeel dat het hoofdvoorwerp vormt de ‘kleur’ van het geheel. op basis hiervan 
kunnen ook complexere mengvormen worden ‘opgelost’. Schematisch ziet dit er 
als volgt uit:

Objectief scheidbaar?

Mengvorm van

Huidig recht: 
Concessieovereenkomsten 

voor werken

en Concessieovereenkomsten 
voor diensten

Overheidsopdracht voor 
werken

en Concessieovereenkomst 
voor werken

Overheidsopdracht of 
concessieovereenkomst

en Zuivere gronduitgifte

 Scheidbare onderdelen 
afzonderlijk beoordelen

 Waarde/grensoverschrijdend 
belang per onderdeel bepalend

 Bij keuze voor één, gemengde 
overeenkomst:  strengste regime 
toepasselijk op onderdeel geldt 
voor geheel

 Hoofdvoorwerp bepaalt ‘kleur’ 
van het geheel

 Waarde/grensoverschrijdend 
belang van geheel bepalend

Ja Nee

Mengvorm van

Concessierichtlijn: 
Concessieovereenkomsten 

voor werken

en Concessieovereenkomsten 
voor diensten

Overheidsopdracht voor 
werken

en Overheidsopdracht voor 
leveringen of diensten

 Onderdeel met hoogste waarde 
bepaalt ‘kleur’ van het geheel (en 
vormt dus het hoofdvoorwerp)

 Waarde/grensoverschrijdend 
belang van geheel bepalend

Figuur 8 Gemengde gronduitgifteovereenkomsten
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een belangrijke – maar niettemin nog onvoldoende erkende – consequentie hier
van is dat als een gronduitgifteovereenkomst bestaat uit zuivere gronduitgifte (bij
voorbeeld ten behoeve van een woon/winkelcomplex) en opdrachtverstrekking 
(bijvoorbeeld ten behoeve van een daaronder gelegen openbare parkeergarage), de 
objectieve scheidbaarheid een grote rol speelt. ontbreekt deze, dan moeten beide 
onderdelen op hun eigen merites worden beoordeeld. Vormen de onderdelen ech
ter een ondeelbaar geheel, dan bepaalt het hoofdvoorwerp of het geheel moet wor
den beschouwd als opdrachtverstrekking of als zuivere gronduitgifte. ondanks dit 
belang van de scheidbaarheid is dat begrip nog weinig uitgekristalliseerd. in ieder 
geval is de enkele wens om een gemengde overeenkomst te sluiten onvoldoende; 
de noodzaak daartoe moet blijken uit objectieve omstandigheden. niettemin lijkt 
het hof dat laatste niet zo strikt uit te leggen dat van onscheidbaarheid slechts 
sprake kan zijn als scheiding op geen enkele manier mogelijk zou zijn. hier valt de 
komende tijd dus nog een ontwikkeling in de jurisprudentie te verwachten.

aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan aldus worden bepaald of 
bij een bepaalde gronduitgifteovereenkomst sprake is van opdrachtverstrekking 
en zo ja, of het huidige recht daarbij expliciet verplicht tot het bieden van gelijke 
kansen (op basis van de aanbestedingswetgeving of het Vweu). Bij toepasse
lijkheid van de aanbestedingswetgeving gelden daarbij gedetailleerde regels. ook 
als een expliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen ontbreekt, bleek 
echter dat het huidige recht daartoe alsnog impliciet verplicht. Daarvan is sprake 
bij europese zuivere gronduitgifte (op grond van het Vweu) en bij nationale gron
duitgifte (op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

14.4 aanbevelinGen

De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een aantal aanbevelingen voor de wet
gever, de rechter en het bestuur.

14.4.1 Wetgever

allereerst de Europese wetgever. het valt te betreuren dat de nieuwe aanbeste
dingswetgeving aanleiding is geweest om de bestaande complexiteit over de 
begrippen overheidsopdracht en concessieovereenkomst voor werken slechts 
deels te verminderen, klaarblijkelijk ingegeven door de wens om continuïteit te 
bewaren door niet te tornen aan reeds ‘in de markt’ bekende begrippen. ten op
zichte van de huidige aanbestedingsrichtlijn is in het voorstel voor de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijn het element ‘rechtstreeks economisch belang’ in een af
zonderlijke bepaling gecodificeerd en zijn de eisen van de aanbestedende dienst 
aan een werk omschreven conform het Müllerarrest. Beide wijzigingen verhogen 
de duidelijkheid van het begrip ‘overheidsopdracht voor werken’ en daarmee de 
rechtszekerheid. De verplichting tot het uitvoeren van werken is echter (nog) niet 
in het richtlijnvoorstel opgenomen en ook is de huidige, onnodig onoverzichtelijke 
indeling in drie subtypes van het uitvoeren van werken in stand gelaten.
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De definitie van een overheidsopdracht voor werken zou dan ook nog veel aan 
eenvoud kunnen winnen door alle in dit onderzoek onderscheiden elementen in de 
richtlijn op te nemen en bij voorkeur in dezelfde bepaling.3 Bovendien zou het nut
tig zijn als dan in de considerans wordt benadrukt dat het element ‘overeenkomst 
onder bezwarende titel’ in de hier bedoelde enge zin moet worden begrepen, als
ook dat geen sprake is van een overheidsopdracht voor werken als de tegenpres
tatie van de aanbestedende dienst leidt tot kwalificatie als concessieovereenkomst 
voor werken. nu het ernaar uitziet dat de europese wetgever nog niet zover gaat, 
ligt hier wellicht een uitdaging voor de nederlandse wetgever. Deze heeft immers 
de vrijheid om de nieuwe aanbestedingsrichtlijn zo te implementeren dat deze 
begrijpelijker is voor diens ‘gebruikers’. uiteraard mag de implementatie niet in 
strijd met die richtlijn zijn, maar dat is niet te verwachten als resultaat van de hier 
voorgestelde vereenvoudiging.

In het voorstel voor de Concessierichtlijn wordt gecodificeerd dat de aanbeste
dende dienst een exploitatierecht voor bepaalde tijd moet verlenen, waarbij de 
aanbestedende dienst het op hem rustende exploitatierisico, hoe beperkt dat als 
zodanig ook is, voor ten minste een aanzienlijk deel op de concessiehouder over
draagt. hetzelfde geldt voor het schrappen van de irrelevante toevoeging dat het 
gaat om een concessieovereenkomst voor ‘openbare’ werken, de verwijzing in de 
considerans naar het element ‘verplichting tot het uitvoeren van werken’ en de 
verduidelijking in de definitie waaruit volgt dat een concessieovereenkomst ook 
betrekking kan hebben op ‘werkzaamheden’ en niet alleen op een ‘werk’. het ele
ment ‘rechtstreeks economisch belang’ is eveneens gecodificeerd in de beperking 
van de reikwijdte van de concessierichtlijn tot de verkrijging van werken (en/of 
diensten). nog duidelijker zou de reikwijdte van de concessieovereenkomst voor 
werken worden als alle elementen expliciet in de definitie zelf zouden terugko
men.4 mocht verduidelijking van europese zijde uitblijven, dan zou het ook hier 

3 Door op te nemen dat sprake is van een overheidsopdracht voor werken als: a) een 
aanbestedende dienst en b) een aannemer c) een schriftelijke overeenkomst sluiten 
d) onder bezwarende titel e) inhoudende een verplichting voor de aannemer tot het 
uitvoeren van werken f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende 
dienst, g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) uitvoeren 
van i) werkzaamheden uit bijlage 1, of ii) een werk overeenkomstig de eisen van de 
aanbestedende dienst.

4 Door op te nemen dat sprake is van een concessieovereenkomst voor werken als: 
a) een aanbestedende dienst en b) een concessiehouder c) een schriftelijke overeen
komst sluiten d) onder bezwarende titel, i) bestaande uit het verlenen van een exploi
tatierecht voor bepaalde tijd aan de concessiehouder ii) waarbij de aanbestedende 
dienst het op hem rustende exploitatierisico voor ten minste een aanzienlijk deel 
overdraagt op de concessiehouder, e) inhoudende een verplichting voor de aannemer 
tot het uitvoeren van werken f) in het rechtstreeks economisch belang van de aanbe
stedende dienst, g) waarbij het uitvoeren van werken bestaat uit het (ontwerpen en) 
uitvoeren van i) werkzaamheden uit bijlage 1, of ii) een werk overeenkomstig de eisen 
van de aanbestedende dienst.
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aanbeveling verdienen als de nederlandse wetgever met de vereiste implementa
tiewetgeving voor meer duidelijkheid en eenvoud zorgt.

Daarnaast zou de europese wetgever ten behoeve van de rechtszekerheid moeten 
overgaan tot codificatie en uitwerking van de verplichting om gelijke kansen te 
bieden bij europese zuivere gronduitgifte. in dergelijke secundaire wetgeving kan 
bovendien het momenteel bestaande risico op omgekeerde discriminatie worden 
uitgesloten door te bepalen dat de overheid gelijke kansen dient te bieden aan álle 
potentiële wederpartijen binnen de unie; de aanvulling vanuit het nationale gelijk
heidsbeginsel is dan niet langer nodig. Codificatie dient bij voorkeur op Europees 
niveau te gebeuren, maar dat neemt niet weg dat het aanbeveling verdient dat – zo
lang een Europees wetsvoorstel uitblijft – de Nederlandse wetgever tot codificatie 
in nationale wetgeving overgaat.

Zowel voor Europese zuivere gronduitgifte als voor onderdrempelige Europese 
opdrachtverstrekking zou het voor de praktijk nuttig zijn om te beschikken over 
een richtsnoer met betrekking tot de aanwezigheid van een duidelijk grensover
schrijdend belang. om deze beoordeling goed uit te voeren is in feite tamelijk 
uitgebreid onderzoek nodig, hetgeen veel gevergd is van individuele overheden. 
in een richtsnoer zou kunnen worden aangegeven welke omstandigheden leiden 
tot een vermoeden van duidelijk grensoverschrijdend belang. aangezien het een 
europese kwestie betreft, zou het de uniformiteit binnen de unie ten goede komen 
als een dergelijk richtsnoer op europees niveau wordt vastgesteld, bijvoorbeeld 
als mededeling van de commissie. een dergelijk richtsnoer zou het ook mogelijk 
maken om de overheid te verplichten gemotiveerd en openbaar bekend te maken 
waarom zij in een bepaald geval van mening is dat geen sprake is van een duidelijk 
grensoverschrijdend belang, terwijl daarvan op grond van het richtsnoer wel het 
vermoeden bestaat.5

De rol van de Nederlandse wetgever zou bij voorkeur verder moeten gaan dan 
bovenstaande verduidelijking en vereenvoudiging in de implementatiewetgeving 
en tussentijdse wetgeving voor europese zuivere gronduitgifte. Vanuit het oog
punt van de rechtszekerheid is namelijk codificatie en nadere uitwerking van de 
verplichting om gelijke kansen te bieden bij nationale gronduitgifte evenzeer wen
selijk. Daarbij kan ook de ruimte voor uitzonderingen op dat uitgangspunt nader 
worden ingekaderd, al zal het onvermijdelijk zijn dat daartoe open normen worden 
gehanteerd die een mechanische wetstoepassing verhinderen.6 De op te stellen 
wetgeving zal vermoedelijk dus nog wel de nodige interpretatieruimte openlaten, 
die vervolgens in de praktijk kan worden ingevuld. Ten behoeve van codificatie 
zou kunnen worden gekozen voor een afzonderlijke wettelijke regeling per type 
overheidsorgaan, zoals vroeger het geval was met de Domeinenwet (enkel voor 
de rijksoverheid) en de gemeentewet (enkel voor gemeenten). Dit zou evenwel 

5 Vergelijk de ‘comply or explain’systematiek die in de aanbestedingswet wordt toe
gepast met betrekking tot de gids Proportionaliteit.

6 Vergelijk hellingman & mortelmans 1989, p. 328.
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leiden tot een versnippering van een regeling die voor alle overheden gelijkelijk 
geldt. Veel meer voor de hand ligt dan ook om bij codificatie te kiezen voor één 
wettelijke regeling voor alle nederlandse overheden. aangezien gronduitgifte een 
privaatrechtelijke rechtshandeling betreft, zou een dergelijke regeling niet passen 
binnen de awb. nu de verplichting tot het bieden van gelijke kansen op grond van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur alleen voor overheden en niet voor 
marktpartijen geldt, zou de regeling ook niet passen binnen het Bw. integratie van 
deze verplichting in de voorziene omgevingswet zou op zichzelf kunnen passen 
binnen de hoofddoelstelling van die wet,7 maar lijkt vooralsnog van een ander 
karakter dan de overige regelingen die voor die wet zijn voorzien; die hebben na
melijk vooral betrekking op de kwaliteit waar een onderdeel van de leefomgeving 
op een bepaald moment aan moet voldoen.8 Een nieuwe, specifieke wet lijkt dan 
ook de meest aangewezen wijze van codificatie. Praktisch gezien is dat in ieder 
geval mogelijk, aangezien gronduitgifte een betrekkelijk afgebakend gebied is.

een dergelijke ‘gronduitgiftewet’ zou dan ook bepalen dat de overheid voor gron
duitgifte die nationale opdrachtverstrekking inhoudt, gelijke kansen moet bieden. 
Publiceert de overheid om die reden eenmaal de aankondiging van een voorge
nomen gronduitgifte, dan is de aanbestedingswet eveneens van toepassing op de 
toewijzingssystematiek. Dit brengt als aanvullende verplichting mee dat de eisen, 
voorwaarden en criteria aan de potentiële wederpartijen en hun inschrijvingen in 
een redelijke verhouding moeten staan tot het voorwerp van de opdracht. hoewel 
dat strikt genomen buiten de kaders van dit onderzoek valt, lijkt het effect van 
deze aanvullende proportionaliteitseis beperkt, gezien de zorgvuldige belangen
afweging die reeds op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
is vereist. hetzelfde geldt voor de ‘bewuste keuze’ die de overheid dan op grond 
van de aanbestedingswet moet maken en waarvan hij de motivering desgevraagd 
moet verstrekken aan een ondernemer.

in een gronduitgiftewet kan bovendien de verplichting tot het bieden van gelijke 
kansen bij europese zuivere gronduitgifte worden opgenomen (vooruitlopend op 
c.q. ter implementatie van de europese wetgeving op dat gebied). in dat geval 
ontstaat een wettelijke regeling voor alle vormen van gronduitgifte ter inrichting 
van de ruimte door de uitvoering van werken die niet onder de aanbestedingswet 
vallen. Praktisch gezien is het naar alle waarschijnlijkheid evenwel niet goed mo
gelijk om de reikwijdte van een dergelijke wet te beperken tot de hier bedoel
de gronduitgifte (kort gezegd: wel bouwgrond, geen bosgrond). als gevolg van 

7 Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3, p. 7: “De hoofddoelstelling van de 
omgevings wet is een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen en deze op 
een duurzame en doelmatige wijze te kunnen behouden, beheren, gebruiken en ont
wikkelen. met deze formulering wordt uitdrukking gegeven aan de inzet van het kabi
net om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen én de wens om alle relevante 
deelaspecten inzake de leefomgeving te betrekken bij beleids en besluitvorming.”

8 Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3, p. 9. Zie over de voorgenomen Omgevings-
wet verder Backes e.a. 2012.
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een dergelijke beperking dreigt omzeiling en in ieder geval veel discussie over 
de vraag of een bepaalde gronduitgifte wel of niet als doel de inrichting van de 
ruimte heeft. Daarentegen zal een reikwijdte die ook overige gronduitgifte omvat, 
vermoedelijk niet snel leiden tot het verplicht bieden van gelijke kansen daarbij, 
vanwege geringe belangstelling in dergelijke ‘bosgronduitgifte’ waardoor er dik
wijls geen schaarste zal zijn. Zonder verder buiten de kaders van dit onderzoek 
te willen treden door in te gaan op de juridische status van dergelijke overige 
gronduitgifte, lijkt het dan ook erop dat het meest praktisch in ieder geval is om 
een eventuele gronduitgiftewet te laten gelden voor álle vormen van gronduitgifte 
door de overheid.

Bovenstaande voorstellen voor codificatie zullen de nodige voorbereidingstijd 
vergen, met name om tot een goede uitwerking te komen van de verplichting tot 
het bieden van gelijke kansen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een bepaald 
type toewijzingssystematiek en de belangen die mogelijk zo zwaarwegend zijn dat 
zij kunnen rechtvaardigen dat de overheid bij nationale gronduitgifte niet aan alle 
potentiële wederpartijen gelijke kansen biedt. het komt dan ook zinvol voor om 
deze discussie zo snel mogelijk op te starten.

14.4.2 Rechter

het lijkt slechts een kwestie van tijd totdat het europese hof expliciet de verplich
ting voor de overheid erkent om bij europese zuivere gronduitgifte gelijke kansen 
te bieden. De ontwikkeling van de transparantieverplichting in de jurisprudentie 
van het hof van de afgelopen jaren wijst duidelijk die kant op. Dit neemt niet weg 
dat ook de nederlandse rechter desgevraagd die verplichting nu al kan en moet 
erkennen. hetzelfde geldt voor de verplichting tot het bieden van gelijke kansen 
bij nationale gronduitgifte. Zolang een codificatie in de Nederlandse wet nog ont
breekt, is het aan de nationale rechter om deze verplichting in voorkomend geval 
te erkennen. Daarbij verdient het aanbeveling om expliciet de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur in te vullen conform het materiële publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel uit het economisch publiekrecht; deze 
invulling gebeurt in de recente jurisprudentie al wel, maar vooralsnog enkel impli
ciet. uiteraard zal de erkenning door de rechter in de praktijk afhankelijk zijn van 
de bereidheid van belanghebbenden om hierover te procederen.

14.4.3 Bestuur

De aanbeveling voor het bestuur is kort gezegd om de verplichting tot het bieden 
van gelijke kansen bij gronduitgifte na te leven. Dit betekent dat het uitgangspunt 
van de gelijke kansen moet worden geaccepteerd. in de besluitvorming rondom 
gronduitgifte zouden dan ook geen achterhoedegevechten (meer) moeten worden 
gevoerd over de vraag óf het uitgangspunt is dat de overheid in kwestie gelijke 
kansen moet bieden, maar moet juist worden gediscussieerd over de vraag hóe 
een zinvolle invulling kan worden gegeven aan dat uitgangspunt, zoals dat is uit



Hoofdstuk 14 

425

gewerkt in het toepasselijke regime. Zo verdient het aanbeveling om beleid op 
te stellen over de wijze waarop een voorgenomen gronduitgifte vooraf openbaar 
wordt bekendgemaakt, in welke gevallen voor welk type toewijzingssystematiek 
wordt gekozen en onder welke omstandigheden gekozen mag worden voor een 
toewijzingssystematiek die een voorkeurs of exclusieve positie toekent aan een 
of meer potentiële wederpartijen.

in geval van gronduitgifte die nationale opdrachtverstrekking inhoudt, kan 
het bestuur daarbij aanknopen bij de aanbestedingswet. op grond van de 
aanbestedingswet moet de overheid immers bij onderhandse aanbesteding een 
lijst opstellen van potentieel gekwalificeerde ondernemers. In het eigen beleid kan 
het bestuur deze verplichting dan aanvullen door te bepalen dat de mogelijkheid 
om op die lijst terecht te komen in beginsel openbaar bekend wordt gemaakt, zodat 
potentiële wederpartijen hun interesse daarin kunnen tonen, waarna een objec
tieve, transparante en nondiscriminatoire toewijzingssystematiek volgt op basis 
waarvan de keuze wordt gemaakt voor de potentiële wederpartijen die uiteindelijk 
op de lijst komen. op die manier zou bovendien alsnog (beter) worden voldaan 
aan de doelstelling van de aanbestedingswet om ondernemers een eerlijke kans 
te bieden op opdrachten, hun toegang daartoe te verbeteren en willekeur te voor
komen.

Daarnaast is het aan te bevelen om bij een gemengde gronduitgifteovereenkomst 
die bestaat uit onderdelen die het bestuur onscheidbaar acht, voorafgaand aan de 
gronduitgifte schriftelijk de motivering van die onscheidbaarheid vast te leggen, 
zodat deze desgewenst kan worden bekendgemaakt. hetzelfde geldt voor het vast
leggen van de belangenafweging bij gronduitgifte die nationale opdrachtverstrek
king inhoudt, in het licht van de motiveringsverplichting uit de aanbestedingswet. 
Voorafgaande, gemotiveerde bekendmaking zou in ieder geval moeten plaatsvin
den als het bestuur van mening is dat bij een bepaalde gronduitgifte geen ge
lijke kansen behoeven te worden geboden, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken 
van een duidelijk grensoverschrijdend belang in combinatie met een zorgvuldige 
 belangenafweging.
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Summary

introduction

the Dutch government is responsible for safeguarding public interests, which 
requires it to perform socalled ‘public tasks’. which activities constitute public 
tasks is essentially a matter of politics and differs through time and place. in general 
this scope expanded during the transformation of the netherlands from a classic 
liberal state (a ‘nightwatchman state’) to a social state (a ‘welfare state’). certain 
public tasks relate to the actual design of space by the performance of works, i.e. 
public roads, parking facilities and housing estates. in order to establish these 
public tasks, the government can choose to execute the tasks itself (‘government 
tasks’) or leave that to the market. one of the possibilities to implement the 
latter is an active land policy, which means that the government acquires land 
and subsequently transfers that land to a private sector party – by sale or lease – 
in order to have that party perform the works which the government envisages. 
Such land transfer contracts will be referred to as ‘land allocation agreements’. 
This land transfer with the aim of safeguarding public tasks fits within the rise of 
PublicPrivate Partnerships (‘PPP’), that have been explicitly stimulated by the 
Dutch government since the 1980s.

Land allocation agreements are naturally scarce: only one private sector party can 
acquire a specific plot of land from the government. This raises the question of 
whether the government is free to choose with whom it contracts and, if not, how 
this freedom is limited by law. on the basis of the principle of equality as described 
in the economic public law literature – including formal and substantive equal 
treatment by the government and equality between competitors on the market – the 
starting point in this thesis is that the government is under an obligation to provide 
equal opportunities to all potential contractors. this comprises two steps. first, the 
government has to inform all potential contractors about the land transfer intended, 
which in principle requires the prior publication of an advertisement. Secondly, 
the government must follow an objective, transparent and nondiscriminatory 
award procedure.

the research question is whether Dutch law explicitly contains an obligation to 
– in principle – provide these equal opportunities in the context of a land allocation 
agreement by the government. insofar as this is not the case, the obligation could 
be implicitly contained in Dutch law, which enables the court to acknowledge and 
the legislator to codify this obligation. Due to its supremacy, european law is part 
of the Dutch law concerned.
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no explicit General obliGation to provide equal opportunities

although access to land transfer contracts is mentioned in the eec treaty and 
in the general Programmes from the 1960s, european law does not contain an 
explicit general obligation for governments to provide equal opportunities in the 
two steps described above. Such an obligation was however once part of Dutch 
law. after 1848, the central government had to provide equal opportunities when 
it sold land and after 1850, municipalities had to organise competition when they 
made land available to a private sector party. these provisions have however 
disappeared relatively recently. currently, an explicit general obligation to provide 
equal opportunities in the context of land allocation agreements does not therefore 
exist.

explicit obliGation for public contracts and concessions

if a land allocation agreement is a public works contract or a public works 
concession within the meaning of the procurement legislation and its value 
exceeds the threshold of currently € 5 million (excluding Vat), Dutch law 
explicitly requires the government to provide equal opportunities. this obligation 
stems from european procurement legislation and the underlying freedom of 
establishment and the freedom to provide services. it forces the government 
to treat potential contractors from other member states and national potential 
contractors substantially equally. it also envisages the development of competition 
within the union. the procurement legislation contains several exceptions to the 
obligation to provide equal opportunities. however, it is very unlikely that any of 
those exceptions will apply in the context of a land allocation agreement.

in addition, the european court of Justice (‘ecJ’) has ruled that the government 
must provide equal opportunities for public contracts with a value below the 
threshold. it is argued that the same applies to subthreshold concessions. the 
ecJ based this obligation on the freedom of establishment and the freedom to 
provide services as enshrined in the treaty (currently articles 49 and 56 tfeu), 
as well as the underlying principles of equal treatment and transparency. again, its 
rationale is that contractors from other member states must be treated substantially 
equally. the obligation therefore requires a certain crossborder interest for the 
contract concerned; otherwise there is no threat of such unequal treatment. this 
means that a government has to determine in advance whether, given the nature, 
value and location of the contract, it can reasonably be expected that contractors 
from other member states could be interested in the contract. arguably, if the 
government finds that there is no such interest, potential contractors should have 
the opportunity to challenge that decision. although exceptions to the obligation 
to provide equal opportunities are possible, they are considered very unlikely.

the freedom of establishment and the freedom to provide services enshrined in 
the tfeu only protect potential contractors from other member states. this means 
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that there could be reverse discrimination: national potential contractors cannot 
directly rely on the tfeu in order to force the government to provide them with 
equal opportunities for a land allocation agreement. however, this is remedied by 
the Dutch general principles of proper administration (‘algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur’), in particular by the principle of equal treatment. 

Public works contracts

a land allocation agreement can only be a public works contract if all of its elements 
are present. nevertheless, the functional approach taken by the ecJ implies that 
subsequent contracts that in themselves are not public works contracts should be 
regarded as one and could as a whole result in a public works contract. furthermore, 
if, strictly speaking, an element is missing, but given the circumstances of the case, 
it is de facto present, this element must be deemed to be present.

one of the most relevant elements of a public works contract is that the contract 
needs to be for pecuniary interest. this requires that the government delivers an 
identifiable performance in return for the execution of the works, which represents 
an economic value for both the contracting authority and the contractor. the 
works carried out by the contractor must be in the direct economic benefit of the 
contracting authority. the works therefore need to represent a direct economic 
value for the contracting authority, which means that also if the client had not been 
a government but a private sector party, the works would represent an economic 
value for the client. furthermore, the works need to correspond to the contracting 
authority’s requirements; for this assessment only the effect of such requirements 
is relevant and not their origin (i.e. public or private law).

the scope of a single ‘work’ within the meaning of the procurement legislation 
can be determined using the ecJ’s judgment in Vendée. contracts arguably only 
add up to a single ‘work’ and therefore to a single public works contract if the 
works concerned have the same technical or economic function, are technically 
or economically not geographically separated and are not separated in time and 
coordination.

Public works concessions

a public works concession is not a public works contract, but an independent 
contract. if a contract is a public works concession, it is therefore not a public 
works contract, although strictly speaking all of its elements are present. a 
public works concession requires that the contracting authority transfers to the 
concessionaire the right to exploit the works for a limited period of time, which 
must also result in the transfer of at least a substantial part of the exploitation 
risks. after the exploitation period, whose maximum duration depends on the 
investments and costs incurred by the concessionaire, the contracting authority 
regains full control over the works. A sufficient exploitation risk is transferred if 
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the concessionaire no longer has the guarantee that he will recoup his investments 
and costs. although the current procurement legislation is unclear about this, a 
public works concession could also have as its object the execution of works and 
not only the execution of a ‘work’ within the meaning of that legislation.

Public contracts/concessions and land allocation agreements

if a land allocation agreement has as its object the execution of works that will be 
at the disposal of the government concerned, this contract will in principle be a 
public works contract and possibly a public works concession. however, if there 
will never be such a disposal, the chances are considerably lower that the contract 
is a public works contract and it is ruled out that the contract is a public works 
concession.

Several land allocation agreements, which in themselves are public works 
contracts or concessions, could have as their object the execution of the same 
‘work’. those contracts must then be regarded as one, in terms of their value and 
their crossborder interest. in the opposite situation, i.e. if a single land allocation 
agreement concerns multiple ‘works’, the value and crossborder interest of that 
whole contract should be taken into account.

a land allocation agreement could also be a mixed contract, meaning that it is 
comprised of different types of public contracts/concessions (e.g. partly a public 
works contract and partly a public works concession), or of both a public contract/
concession part and a part that is a pure land transfer (i.e. not a public contract 
or concession). if the combination consists of public works and public supplies/
services, the main object of the contract determines the character of the entire 
contract, unless the combination is intended to circumvent procurement law. if it 
is a combination of a public works concession and a public services concession, it 
must first be determined whether both parts are objectively separable – at least until 
the concession Directive enters into force. if both parts constitute an indivisible 
whole, the contract’s main object determines its character and the value and cross
border interest of the whole contract must be taken into account. however, if both 
parts are separable, the contracting authority can enter into a separate contract for 
each part, so that only the value and crossborder interest of that part must be taken 
into account. if the contracting authority nevertheless decides to include separable 
parts into a single mixed contract, the procurement legislation or the transparency 
obligation based on the tfeu applies to the contract as a whole, provided that 
it applies to one of the parts as such. the same approach applies to mixed land 
allocation agreements consisting of a combination of a public works contract and 
a public works concession, as well as a combination of a public works contract/
concession and a pure land transfer.
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National public contracts

the above explicit obligations to provide equal opportunities only apply if the 
value of the public contract or concession exceeds the threshold or if a sub
threshold contract/concession nevertheless has a certain crossborder interest 
(i.e. if the contract has a european dimension). for other public contracts (i.e. 
national public contracts), Dutch legislation used to contain an obligation for the 
central government and municipalities to put those contracts out to tender as well. 
nowadays, this obligation only remains for certain ministries. unfortunately, the 
recent Procurement act (‘Aanbestedingswet’) does not change this status quo.

implicit obliGation for otHer land allocation aGreeements

Land allocation agreements that are national public contracts/concessions or are 
not public contracts/concessions at all, are not covered by the explicit obligations 
to provide equal opportunities described above. however, for these contracts such 
an obligation was found to be implicitly present in Dutch law. the basis for this 
implicit obligation depends on the nature of the contract, i.e. whether the contract 
is a pure land transfer with a european dimension or a national land allocation 
agreement (a national public contract/concession or a national pure land transfer).

European pure land transfer

if a land allocation agreement is not a public contract or concession and is 
therefore a pure land transfer, the tfeu still applies, provided that the contract 
has a certain crossborder interest. if the government concerned does not provide 
equal opportunities regarding such a european pure land transfer, it is argued that 
the government treats potential contractors from other member states substantially 
unequally. Such unequal treatment is prohibited by articles 49 and 56 tfeu. the 
government must therefore provide potential contractors from other member states 
with equal opportunities concerning the contract. in addition, the national principle 
of equal treatment forces the government also to provide equal opportunities for 
(other) national contractors. article 345 tfeu does not hinder these obligations.

it seems only a matter of time before the ecJ or a Dutch court, when asked, 
will acknowledge this implicit obligation. the legislation need not necessarily be 
changed, although codification would accommodate legal certainty. Preferably, 
codification would take place at a European level. However, if this remains 
forthcoming, the Dutch legislator should take action.

National land allocation agreements

it follows from Dutch case law that the general principles of proper administration 
must be given substance using the principle of equality as described in the 
introduction, which includes formal and substantive equal treatment by the 
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government as well as equality between competitors on the market. this results 
in an obligation for the government to provide equal opportunities every time 
it wants to enter into a national land allocation agreement. the Dutch courts 
should therefore acknowledge this obligation for the government. not only is this 
prescribed by the law, there are also several other arguments in favour of this 
obligation (e.g. profit maximisation, the prevention of an undesirable distinction 
between european and national land allocation agreements and the prevention of 
corruption).

if it can be determined in advance that a potential contractor is not suitable with 
regard to a specific contract, the obligation to provide equal opportunities does 
not extend to that contractor. furthermore, the obligation does not apply if there is 
no scarcity or if all potential contractors are known to the government concerned 
and are directly invited. the presence of both conditions depends on the substance 
of the award procedure: other relevant interests could be of such a compelling 
nature that they justify a preference or exclusivity for a certain type or group of 
potential contractors, or even for one specific contractor. This should preferably 
only be possible insofar as it concerns general interests, the restriction of equal 
opportunities is suitable for securing the attainment of the objective which those 
interests pursue and the restriction does not go beyond what is necessary in 
order to attain that objective – in other words, the ecJ’s case law on imperative 
requirements in the general interest should be applied by analogy. in addition, it 
is recommend that the government publishes every decision where it finds that a 
restriction of equal opportunities in the context of a land allocation agreement is 
justified, before it enters into that agreement.

recommendations

the research results presented in this thesis have led to the following 
recommendations for the legislators, the courts and the administration. 

The European legislator should clarify the definition of public works contracts and 
concessions by including all relevant elements in one provision and should simplify 
the current division into three types of activities that such a contract can have as 
its object. Also, the element ‘contract for pecuniary interest’ should be clarified in 
line with the analysis presented above. as long as these recommendations are not 
implemented by the european legislator, this should be done by the Dutch legislator 
when it is transposing the new procurement directives into national law. it is also 
recommended that the european legislator, or in the absence thereof the Dutch 
legislator, codifies the obligation to provide equal opportunities in the context of 
european pure land transfer contracts. the european commission should provide 
guidelines on the existence of a crossborder interest. the assessment of a cross
border interest is currently not regulated and is burdensome for governments to 
perform. With regard to national land allocation agreements, codification by the 
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Dutch legislator would contribute considerably to legal certainty. Preferably, this 
should be done by the adoption of a ‘Land transfer act’.

as was said before, the ecJ and Dutch courts should, when the occasion arises, 
acknowledge the obligation to provide equal opportunities in the context of 
european pure land transfer and national land allocation agreements. in addition, 
the Dutch courts should refer more explicitly in their judgments to the principle 
of equal treatment.

finally, the administration is advised to accept and comply with the obligation 
to provide equal opportunities when entering into a land allocation agreement. 
the discussion should therefore be shifted from the question whether there 
is such an obligation to the question of how to flesh out that obligation in a 
meaningful manner. this could for example involve the adoption of municipal 
policy guidelines on award procedures for land allocation agreements. also, it 
is recommended that the administration publishes in advance its reasons as to 
why it limits equal opportunities for a specific land allocation agreement and 
that it documents why it believes that different parts of a mixed land allocation 
agreement cannot objectively be separated.
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