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Inleiding

De mededingingsrechtelijke wereld worstelt al jaren met
de positie van niet-economische doelstellingen in relatie
tot het kartelverbod. Of het om kippen, kolencentrales
of zzp’ers gaat, er wordt stevig bediscussieerd welke
doelstelling of doelstellingen het mededingingsrecht
nastreeft of juist zou moeten nastreven.1 Gerbrandy
sprak in haar oratie in 2016 over ‘toekomstbestendig
mededingingsrecht’ als een stip op de horizon om deze
discussie mogelijk te beslechten.2 Over dit begrip stelde
zij:

‘Dat is mededingingsrecht dat relevantie behoudt
omdat het zich verhoudt tot maatschappelijke ont-
wikkelingen, inclusief ontwikkelingen die we in de
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1. Zie bijvoorbeeld ‘Trekken aan een duurzame kip’, NRC 25 februari
2017; ‘Niet alleen de prijs telt, ook de maatschappij’, FD 30 juli 2018;
‘Een groen kartel, mag dat wel?’, NRC 7 november 2019’, of uit litera-
tuur: J. Mulder, ‘Een duurzame maatschappij, wat mag dat kosten?’,
NJB 2015 (28), p. 1912-1920; E. van Damme, ‘Goede marktwerking en
overige publieke belangen’, M&M 2017, nr. 1, p. 5-17; A. Gerbrandy,
‘Solving a sustainability-deficit in european competition law’, World
Competition 2019, nr. 4, p. 539-562. Dit alles mede naar aanleiding
van ACM, ‘Analyse ACM van duurzaamheidsafspraken Kip van Mor-
gen’, 26 januari 2015; ACM, ‘Analyse van de Autoriteit Consument en
Markt met betrekking tot de voorgenomen afspraak tot sluiting van
80er jaren kolencentrales in het kader van het SER Energieakkoord’,
26 september 2013.

2. A. Gerbrandy, ‘Toekomstbestendig Mededingingsrecht’, M&M 2016,
nr. 3, p. 102-112.

toekomst verwachten. Hieraan ligt ten grondslag dat
het recht niet op zichzelf staat, maar zich dient te ver-
houden tot zijn maatschappelijke context: recht dient
responsief te zijn. (…) Wat die context betreft, dient
het mededingingsrecht zich in ieder geval te verhou-
den tot het vrijwel onontkoombaar geworden streven
naar een duurzame maatschappij en een duurzame
economie.’3

Het recht staat binnen deze benadering niet op zichzelf,
maar bevindt zich altijd in een maatschappelijk context.
Recht moet daarom responsief zijn. De Autoriteit
Consument & Markt (ACM), die vaak het verwijt krijgt
dat juist de duurzame context onvoldoende in ogen-
schouw zou worden genomen bij de boordeling van
mededingingszaken, heeft deze discussie in ieder geval
recentelijk weer nieuw leven ingeblazen door een con-
sultatie te openen voor de Concept Leidraad
Duurzaamheidsafspraken.4
In bovenstaande discussies over dit aspect van het
mededingingsrecht wordt de vergelijking met het aanbe-
stedingsrecht, een evenknie binnen het economisch
publiekrecht, snel gemaakt. Dit rechtsgebied heeft op
het eerste gezicht minder moeite om niet-economische
doelstellingen een plek te geven binnen een op concur-
rentie gericht juridisch kader. Is het aanbestedingsrecht,
dat ook voortkomt uit het Europees recht, maar dan uit
de vrijverkeerregels, dus wel toekomstbestendig? In
deze bijdrage zal ik – wellicht om afficionados van het
mededingingsrecht een hart onder de riem te steken –
betogen dat er ook binnen dit raamwerk denkrichtingen
zijn te bedenken om te komen tot een toekomstbestendi-
ger aanbestedingsrecht.

3. Gerbrandy 2016, p. 102-103.
4. ACM, Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken: Mogelijkheden bin-

nen het mededingingsrecht, 9 juli 2020 (hierna: Leidraad).
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Aanbestedingen en niet-
economische doelstellingen

Inmiddels lijkt de gedachte dat aanbestedingen in brede
zin ingezet zouden moeten worden om niet-economi-
sche doelstellingen, bijvoorbeeld relaterend aan duur-
zaamheid, te bereiken volledig te zijn geland op
nationaal en Europees niveau. Dit werd eind vorig jaar
ook weer bevestigd in de EU Green Deal.5 Net als bij de
herlancering van de interne markt in 2010 wordt de
publieke inkoop, die een enorme waarde van 14-19 pro-
cent van het EU BNP vertegenwoordigt, gezien als
trendzetter om markten te verduurzamen. Deze aanpak
van de Europese Commissie (Commissie) is ook goed
zichtbaar in Nederland. Zo blijkt dat de politieke kleur
of de welvarendheid van een gemeente geen grote
invloed heeft op het thema duurzaamheid en
aanbestedingen.6 Een ander voorbeeld is de inkoopstra-
tegie van de Rijksoverheid Inkopen met impact. Strategie
voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap
door de rijksoverheid.7 Alleen al uit de titel van deze stra-
tegie blijkt dat de centrale overheid inzet op het gebruik
van aanbestedingen om niet-economische doelstellingen
te bereiken. De maatschappelijke context waarin deze
politieke en beleidsmatige ontwikkelingen plaatsvinden,
is niet anders dan die van het mededingingsrecht. De
ACM beschrijft deze context, en de juridisering daar-
van, op treffende wijze in het eerdergenoemde consulta-
tiedocument:

‘Zo werd in 2015 het klimaatverdrag van Parijs geslo-
ten en werden zeventien Sustainable Development
Goals (SDG’s) vastgesteld. Nederland en de
Europese Unie hebben zich verbonden uitvoering te
geven aan dit VNklimaatverdrag en aan de VN-agen-
da met de SDG’s. De Nederlandse overheid heeft
vervolgens in 2019 een Klimaatwet aangenomen,
waarin een 49%-reductie van broeikasgassen in 2030,
een 95%- reductie in 2050, en een 100% CO2-neu-
trale energieproductie voor Nederland in 2050 als
doelen zijn neergelegd. Daarnaast heeft de Hoge
Raad eind 2019 bepaald dat de Staat der Nederlanden
ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgas-
sen per eind 2020 met 25% zal zijn verminderd ten
opzichte van 1990. (…) De aanzet voor dergelijke
afspraken is veelal te vinden in overkoepelende
akkoorden (Energieakkoord 2013, Grondstoffenak-

5. EU Commissie, Communication from the Commission to the European
Parliament, the European Council, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions, The Euro-
pean Green Deal, 11 december 2019 COM(2019) 640 final (niet
beschikbaar in het Nederlands).

6. A. Leeuw, ‘Circulair Inkopen komt moeilijk van de grond’, Binnenlands
Bestuur 30 juli 2020. Beschikbaar via www.binnenlandsbestuur.nl/
ruimte-en-milieu/nieuws/circulair-inkopen-komt-moeilijk-van-de-
grond.14010431.lynkx (laatst bekeken: 15 oktober 2020).

7. Rijksoverheid, ‘Inkopen met impact. Strategie voor duurzaam, sociaal en
innovatief opdrachtgeverschap door de rijksoverheid’, 20 oktober 2019.
Beschikbaar via www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/
2019/10/28/inkopen-met-impact (laatst bekeken: 15 oktober 2020).

koord 2017, Nationaal Preventieakkoord 2018 en Kli-
maatakkoord 2019) en in diverse aangekondigde
beleidsmaatregelen.’8

Binnen deze context kan de vervolgvraag worden
gesteld of het aanbestedingsrecht – in tegenstelling tot
het mededingingsrecht – wél responsief is. Duidelijk is in
ieder geval dat de aanbestedingsrichtlijnen uit 2014, die
inmiddels zijn geïmplementeerd in de Aanbestedings-
wet 2012 (Awet 2012), meer juridische ruimte hebben
gecreëerd om niet-economische doestellingen te integre-
ren in een aanbesteding. Zo werden bijvoorbeeld de
regels voor het gebruik van eco-labels en het gunnen van
overheidsopdrachten op basis van de laagste levenscy-
cluskosten van een product of dienst verduidelijkt en
verruimd.9 Het recht is derhalve op een aantal punten
aangepast om meer ruimte kunnen bieden aan de boven-
staande maatschappelijke context.
Toch lijkt de conclusie dat het aanbestedingsrecht in het
geheel geen aanpassing meer zou behoeven om de
publieke inkoop te laten bijdragen aan niet-economische
doelstellingen niet gerechtvaardigd. De aanbestedings-
regels bieden inderdaad (meer) ruimte, maar is dit juri-
disch kader op geen enkele wijze een sta-in-de-weg voor
bijvoorbeeld het streven naar duurzaamheid in de strijd
tegen klimaatverandering? Zo blijkt bijvoorbeeld dat er
in de Europese Unie nog veel op laagste prijs wordt
gegund en dat het gunnen op basis van de laagste
levenscycluskosten in Nederland nauwelijks wordt
gebruikt.10 De Commissie stelde zelfs in een gelekte
conceptversie van de Mededeling over het nieuwe Cir-
culair Economy Actionplan dat de hervorming van het
aanbestedingsrecht ‘has not led to sufficient uptake of
Green Public Procurement (GPP) yet’. Als deze conclu-
sie van de Commissie inderdaad gerechtvaardigd is, dan
zijn de vervolgvragen voor het aanbestedingsrecht
duidelijk. Draagt het recht bij aan deze conclusie, en zo
ja, is er een gerechtvaardigde aanleiding om het juri-
disch kader daarom aan te passen? In deze bijdrage
tracht ik niet om deze gedeeltelijk empirische voorvra-
gen te beantwoorden, maar kies ik ervoor om drie denk-
richtingen te agenderen voor het geval het antwoord op
deze vragen tweemaal bevestigend is.

8. Leidraad, randnr. 3 en 4.
9. Respectievelijk art. 43 en 67 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU.
10. Zie bijvoorbeeld Datalab, Can Governments Pick Quality Suppliers?,

2019. Beschikbaar via https://blog.datlab.eu/can-government-pick-
qualitysupplier/?fbclid=I-wAR0hRZ7paAtBDA3LWmgGzYtgICl_p_41
ptxzaPNpM8_kjDtYSTIQ8RQ-QgvQ (laatst bezocht 16 september
2020). De afgelopen drie jaar had bijvoorbeeld maar 0,2 procent van de
aanbestedingen een circulaire insteek. Leeuw 2020.
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Drie denkrichtingen voor
toekomstbestendig
aanbestedingsrecht

In de komende paragrafen verken ik een drietal denk-
richtingen die de potentie hebben om het aanbeste-
dingsrecht toekomstbestendiger te maken. Ik bespreek
achtereenvolgens de aanpassing van de voorbehouden
procedure voor sociale ondernemingen, de selectie van
ondernemingen op basis van Corporate Social Responsi-
bility beleid (CSR-beleid), en het verplicht maatschap-
pelijk verantwoord aanbesteden.11 Steeds zal ik het juri-
dische spanningsveld dat mogelijk ontstaat bij een aan-
passing van het recht uitlichten.

De eerste denkrichting: de voorbehouden
procedure voor sociale ondernemingen

De eerste denkrichting betreft de huidige voorbehouden
procedure voor sociale ondernemingen. Deze onderne-
mingen zijn bij uitstek in een positie om bij te dragen
aan duurzaamheidsdoelstellingen. Het aanbestedings-
recht, gestoeld op het non-discriminatie-, gelijkheids-,
transparantie- en proportionaliteitsbeginsel, verhindert
echter de directe gunning van een overheidsopdracht
aan een onderneming zonder een voorafgaande aanbe-
stedingsprocedure. Een voorbehouden procedure biedt
de mogelijkheid om de toegang tot een aanbestedings-
procedure te beperken tot een bepaald type inschrijver.
Tijdens de hervorming van het aanbestedingsrechtelijke
kader in 2014 is er met artikel 77 Richtlijn 2014/24/EU
– geïmplementeerd in artikel 2.82a Awet 2012 – een
voorbehouden procedure geïntroduceerd voor sociale
ondernemingen. Om deel te kunnen nemen aan deze
voorbehouden procedure moet een onderneming vol-
doen aan een aantal cumulatieve organisatorische vereis-
ten: de deelnemende onderneming aan een aanbesteding
moet het vervullen van een taak van algemeen belang als
doel hebben, zijn winst moet opnieuw geïnvesteerd
worden in de organisatie en de onderneming moet
beschikken over beheers- of eigendomsstructuren die
zijn gebaseerd op werknemersaandeelhouderschap of
beginselen van participatie. Deze criteria laten veel
ruimte voor interpretatie, zoals de definitie van een ‘taak
van algemeen belang’ of ‘beginselen van participatie’.
De preambule bij de Richtlijn en de memorie van
toelichting bij de Awet 2012 kleuren die ruimte niet
verder in.12 Wel wordt duidelijk dat de uitkering of ver-
deling van winst gebaseerd moet zijn op daadwerkelijke
participatie in de organisatie en niet op bijvoorbeeld de
waarde van aandelen.13

11. Dit is geen limitatieve lijst. Denk bijvoorbeeld aan de vrijblijvendheid
van het gunnen op basis van de laagste levenscycluskosten op basis van
art. 67 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU of de onverklaarbare Nederlandse
motiveringsverplichting die is toegevoegd aan dit artikel. D. Versteeg,
‘Levenscycluskosten: De sleutel naar circulair werk?’, in: R. Koolhoven
e.a., Preadviezen: Circulair Bouwen, Den Haag: Instituut voor Bouw-
recht 2018, p. 113-183.

12. Kamerstukken II 2015/16, 34329, nr. 3, p. 65.
13. Kamerstukken II 2015/16, 34329, nr. 3, p. 66.

Teleurstellend is vervolgens de vaststelling dat deze
voorbehouden procedure tot op heden niet is gebruikt in
Nederland. Mogelijk speelt bovenstaande rechts-
onzekerheid een rol, maar vooral lijken de criteria uit
deze bepaling te zijn toegeschreven naar specifieke Brit-
se sociale ondernemingen.14 De vraag kan dus gesteld
worden of dit wel voldoende ruimte biedt aan aanbeste-
dende diensten om de potentie van Nederlandse sociale
ondernemingen, zoals Tony’s Chocolonely, Fairphone,
of andere sociale ondernemingen die zich houden aan de
Code Sociale Ondernemingen, volledig te benutten.15

Om een juridisch spanningsveld te voorkomen zijn
transparante en non-discriminatoire criteria die de toe-
gang tot deze voorbehouden procedure regelen noodza-
kelijk om ervoor te zorgen dat deze uitzondering niet
wordt gebruikt om een uitgebreidere aanbestedings-
plicht te omzeilen.
Bij de zoektocht naar aanpassing van artikel 2.82a Awet
2012 zou de op handen zijnde nieuwe rechtsvorm voor
sociale ondernemingen, de Besloten Vennootschap
maatschappelijk (BVm), moeten worden betrokken. De
regering heeft besloten om sociaal ondernemen te sti-
muleren door deze aparte rechtsvorm in het leven te
gaan roepen. Hoe de aanpassing van het Burgerlijk Wet-
boek er precies uit gaat zien is momenteel onduidelijk.
Er is slechts bekendgemaakt dat het een lex specialis
wordt, waarin

‘ten minste het volgende zal worden geregeld:
– een set van voorschriften waaraan de inrichting

van de ondernemingen en de statuten moeten
voldoen;

– één of meer bepalingen die zien op het kunnen
voeren van de aanduiding ‘maatschappelijke BV’;

– een of meer bepalingen die zien op de registratie
van de maatschappelijke BV in het Handels-
register.’16

Om deze rechtsvorm ook bruikbaar te maken in de aan-
bestedingspraktijk zou het nuttig zijn om er zorg voor te
dragen dat de hiervoor genoemde vennootschappelijke
‘set van voorschriften’ goed aansluit bij de toegangscri-
teria van de voorbehouden procedure.17

De tweede denkrichting: selectie op basis van
CSR-beleid

In het verlengde van de voorbehouden procedure ligt
een tweede mogelijke denkrichting om de relatie tussen
het aanbestedingsrecht en duurzaamheid nader te ver-
sterken: selectie op basis van CSR-beleid.18 Dit is

14. A. Argyrou, ‘Providing social enterprises with better access to public
procurement: The development of supportive legal frameworks’, Euro-
pean Procurement & Public-Private Partnership Law Review 2017,
nr. 3, p. 310 e.v.

15. Code Sociaal Ondernemen, beschikbaar op www.codesociaal
ondernemen.nl (laatst bezocht 10 augustus 2020).

16. Kamerstukken II 2019/20, 32637, nr. 426, p. 2.
17. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Kabinet: aparte juridi-

sche erkenning en actieve ondersteuning voor maatschappelijk onder-
nemerschap, 10 juli 2020.

18. M. Andhov e.a., Sustainability through public procurement: the way
forward – Reform Proposals, SMART Project, 2020, p. 37 e.v.
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momenteel niet toegestaan, terwijl het stimuleren van
ondernemingen die duurzaamheid centraal stellen in
hun bedrijfsvoering wel een belangrijke rol kan spelen in
het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. Het pro-
portionaliteitsbeginsel staat hieraan in de weg. Dit aan-
bestedingsrechtelijke beginsel komt voort uit het arrest
Concordia Bus.19 Het Hof van Justitie concludeerde in
deze zaak dat

‘[de aanbestedende dienst] rekening mag houden met
criteria met betrekking tot milieubescherming voor-
zover deze criteria verband houden met het voorwerp
van de opdracht, de aanbestedende dienst geen
onvoorwaardelijke keuzevrijheid geven, uitdrukkelijk
vermeld zijn in het bestek of in de aankondiging van
de opdracht, en alle fundamentele beginselen van
gemeenschapsrecht, en met name het discriminatie-
verbod, eerbiedigen.’20

In deze overweging erkent het Hof van Justitie het
belang van duurzaamheidscriteria in aanbestedingen,
maar benadrukt het tegelijkertijd ook het risico dat deze
criteria worden gebruikt om ondernemingen uit het bui-
tenland te discrimineren. In 2014 is dit beginsel gecodi-
ficeerd in artikel 18 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU. In pre-
ambule nr. 97 van deze richtlijn is nu nader gespecifi-
ceerd dat

‘De voorwaarde dat er een verband met het voorwerp
van de opdracht moet zijn sluit echter criteria en
voorwaarden uit met betrekking tot algemeen onder-
nemingsbeleid, die namelijk niet kunnen worden
beschouwd als een factor welke kenmerkend is voor
het specifieke productie- of verrichtingsproces. De
aanbestedende dienst mag derhalve niet als voorwaar-
de kunnen stellen dat de inschrijver een beleid van
maatschappelijk en ecologisch verantwoord onderne-
men voert.’21

De Commissie vroeg overigens tijdens de hervorming
van de aanbestedingsrichtlijnen al aan stakeholders of
aanpassing van het proportionaliteitsbeginsel op dit vlak
noodzakelijk was.22 Destijds werd het potentieel van
deze wijziging ten aanzien van bijvoorbeeld selectie- en
gunningscriteria bevestigd, maar werden ook verhoogde
administratieve lasten en het risico op favoritisme aan-
gedragen als tegenargumenten. De vraag is of een speci-
fieke uitzondering voor CSR-beleid daadwerkelijk dit
risico in zich draagt, en of dit juridische spanningsveld
uiteindelijk niet ook overkomelijk is als duidelijke en
toegankelijke criteria worden opgesteld om dergelijk
beleid te evalueren. Zeker als het een effectieve manier
blijkt om duurzaamheid in de markt te stimuleren zou

19. HvJ EG 17 september 2002, zaak C-513/99, ECLI:EU:C:2002:495 (Con-
cordia Bus).

20. Concordia Bus, r.o. 64.
21. Zie ook preambule nr. 104 van deze richtlijn over contractvoorwaarden.
22. EU Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-

beleid inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese
aanbestedingsmarkt, Brussel, 27 januari 2011 COM(2011) 15 def.,
p. 44-45.

ook hier de juridische discussie weer opgepakt moeten
worden.

De derde denkrichting: verplicht maatschappelijk
verantwoord aanbesteden

Tot slot kan als derde denkrichting de meer fundamen-
tele vraag gesteld worden of het Europees aanbeste-
dingsrecht het nastreven van niet-economische doelstel-
lingen niet verplicht zou moeten stellen in plaats van
alleen juridische mogelijkheden te bieden aan aanbeste-
dende diensten om hier zelf voor te kiezen.23 Verplich-
tingen hebben veel potentie om maatschappelijk verant-
woord aanbesteden te stimuleren. De Nederlandse
verplichting uit artikel 1.4 lid 2 Awet 2012 om met aan-
bestedingen ‘zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te
creëren voor de publieke middelen’ komt aardig in de
richting. Deze verplichting blijkt in de rechtspraktijk
echter weinig zoden aan de dijk te zetten, omdat aanbe-
stedende diensten discretionaire ruimte krijgen om
invulling te geven aan het brede begrip ‘maatschappelij-
ke waarde’. Uit de rechtspraak blijkt vervolgens dat
rechters niet goed raad weten met deze lovenswaardige,
maar ineffectieve open norm.24

Nuttig is daarom de gekozen koers van de Nederlandse
overheid, die momenteel voorstander is van een
Europese aanpak op basis van circulaire doelstellingen.25

Aanvullend zou verkend kunnen worden of deze toe-
komstige doelstellingen niet gepaard moeten gaan met
Europese sectorspecifieke producteisen voor aanbeste-
dingen. In Italië zijn hiermee in de aanbestedingscontext
al positieve ervaringen opgedaan. Zo heeft de Italiaanse
wetgever zogeheten Criteri Ambientali Minimi geïntro-
duceerd voor verschillende productgroepen, waaronder
binnenverlichting, verwarming en airconditioning,
afval, catering, schoonmaak van ziekenhuizen, printers
en kleding.26 Hierdoor wordt een duurzaamheidsmini-
mum voor de inkopende overheid vastgesteld, en wordt
tegelijkertijd ook bijgedragen aan het bereiken van de
gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. De Commissie
lijkt hier overigens wel muziek in te zien en stelde begin
dit jaar nog dat

‘(…) de Commissie minimumvereisten inzake groene
overheidsopdrachten (GPP) en doelstellingen in sec-
torale wetgeving voorstellen en verplichte verslagleg-
ging om toezicht te houden op de invoering van groe-
ne overheidsopdrachten (GPP) geleidelijk invoeren,

23. W.A. Janssen, ‘Verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden:
een verkenning van een paradigmaverandering’, Tijdschrift Aanbeste-
dingsrecht & Staatssteunrecht 2020, nr. 1, p. 19-30.

24. Zie hierover A.J. van Heeswijck, ‘De verplichting tot het creëren van
zoveel mogelijk “maatschappelijke waarde” voor de publieke midde-
len’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2015/22, p. 130-135; W.A. Janssen en
G. Bouwman, ‘Legislating societal value into Dutch public procurement
law: from symbolism to substance?’, Public Procurement Law Review
2020, nr. 2, p. 91-102.

25. BNC Fiche 4: Mededeling – nieuw actieplan circulaire economie,
24 juni 2020, p. 6.

26. Zie art. 34 ‘Criteri di sostenibilità energetica e ambientale’ D.lgs.
50/2016 ‘Codice degli appalti’ in combinatie met de verplichting uit
D.lgs 56/2017.
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zonder onnodige administratieve lasten voor over-
heidsinkopers te creëren.’27

Het is wel de vraag of hier op de korte termijn vol-
doende politieke wil voor is op Europees niveau,
waardoor de introductie van nationale wetgeving over-
wogen kan worden als tussenstap, en of het introduceren
van een minimum niet beperkend zal gaan werken voor
ambitieuzere aanbestedende diensten, zoals vaker wordt
onderstreept bij Europeesrechtelijke discussies over
minimumharmonisatie.

Concluderende gedachten

Hoewel het aanbestedingsrecht ten aanzien van niet-
economische doelstellingen voorop lijkt te lopen ten
opzichte van het mededingingsrecht, laten bovenstaande
denkrichtingen zien dat ook binnen dit rechtsgebied
mogelijk ruimte is om de aanbestedingsregels responsie-
ver te maken ten aanzien van de maatschappelijke con-
text waarin aanbestedingen momenteel plaatsvinden in
Nederland en de EU.
Bij de volgende hervormingsronde van de aanbeste-
dingsrichtlijnen en de Awet 2012 zal gezien de voortdu-
rende strijd tegen klimaatverandering de vraag naar de
relatie tussen het aanbestedingsrecht en duurzaamheid
in ieder geval weer gesteld moeten worden. Is het aanbe-
stedingsrecht echt toekomstbestendig?

27. EU Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parle-
ment, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio’s, Een nieuw actieplan voor een circulaire econo-
mie: Voor een schoner en concurrerender Europa, Brussel, 11 maart
2020 COM(2020) 98 final, p. 6.
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