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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1. HELDERE EN COHERENTE WETGEVING 

De Parlementaire Enquête Bouwnijverheid omvat een doorkijk naar een veelheid van rechts
gebieden. Naast het mededingingsrecht, het strafrecht, het bestuursrecht, het economisch recht, 
het Europees recht, maakt ook het aanbestedingsrecht deel uit van het onderzoek. Van de ver
meende mededingingsrechtelijke inbreuken kan worden gezegd, dat deze voor een meer dan 
belangrijk deel de aanleiding van dit parlementaire onderzoek waren. Het aanbestedingsrecht 
speelde in het gedegen en uitgebreide onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie 
aanvankelijk beslist geen 'sterrol'. 
Pas in een later stadium van het vooronderzoek werd besloten de juridische aspecten van aan
besteding, mededinging en contractering in de bouwnijverheid nader te onderzoeken. 
Naast de mededingingsrechtelijke aspecten, speelden in belangrijke mate de fiscaalrechtelijke 
en strafrechtelijke aspecten een majeure rol. 

Toch bevat een van de conclusies van de enquêtecommissie een belangrijk aanbestedingsrech-
telijk aspect. De Enquêtecommissie concludeerde dat er een helder, coherent, wettelijk veran
kerd aanbestedingskader moest komen.25 Dit voorstel is door de volledige Tweede Kamer 
overgenomen. Uit de reactie van het kabinet op het rapport van de enquêtecommissie blijkt, dat 
het kabinet besloten heeft om de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie op te 
volgen en '... te komen tot een strakker en eenvormiger juridisch kader voor de opdrachtver
lening van werken en een meer coherente wetgeving op het terrein van aanbestedingen in het 
algemeen, aansluitend bij de nieuwe Europese richtlijn waarin de aanbesteding en inkoop ten 
aanzien van werken, diensten en leveringen wordt geïntegreerd'. Een juridisch kader dat van 
toepassing zou moeten zijn 'voor alle overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en wer
ken van Rijk, provincies, gemeenten en publiekrechtelijke instellingen en zou moeten gelden 
voor opdrachten met een waarde boven en onder de Europese aanbestedingsgrens (drempel
bedrag) '. 

Een algemene en eenduidige uitspraak over de wenselijkheid of onwenselijkheid van heldere en 
coherente materiële regelgeving voor het verstrekken van overheidsopdrachten is niet te geven. 
Enerzijds schept duidelijke wetgeving de noodzakelijke transparantie over hetgeen wel en niet 
kan. Anderzijds vereenvoudigt materiële wetgeving een bredere en pragmatische interpretatie 
van de Europese aanbestedingsregelgeving niet en maakt het - zo leert de ervaring - daarnaast 
een snelle implementatie van Europese regelgeving in de Nederlandse wetgeving trager. 

Nieuwe wetgeving en betere handhaving daarvan zijn op zich geen panacee voor knelpunten en 
onregelmatigheden in de bouwnijverheid - en op het terrein van het verstrekken van over
heidsopdrachten meer in het algemeen. Daar is meer voor nodig, concludeert het deelrapport 

23 "De bouw uit de schaduw', a.w.. p. 298. 
'6 Kabinetsstandpunt, p. 11 e.v. 
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'Juridische aspecten bouwnijverheid'.27 Desalniettemin is nieuwe, strakke en coherente aanbe
stedingswetgeving onvermijdelijk.28 

Het aanbestedingsrecht bevindt zich op het snijvlak van een aantal rechtsgebieden: het interna
tionale recht (WTO), het privaatrecht, het Europees recht, het mededingingsrecht, het proces
recht en het publiek recht. Dit laatste uit zich vooral in de 'publieke belangenbehartiging' door 
het aanbestedingsrecht.29 De bevoegdheden van de diverse overheden in Nederland liggen 
immers niet principieel anders dan voor een particuliere opdrachtgever. De aanbestedingsricht
lijnen zijn tot de overheid in ruime zin gericht. De overheid verstrekt immers relatief veel 
opdrachten en vormt zo een aanzienlijke vragersmarkt. De aanbestedingsrichtlijnen zijn tot 
stand gekomen met het doel de Gemeenschappelijke - interne - markt op de markt van over
heidsopdrachten voor ondernemers uit de lidstaten open te stellen. Hier heeft ook de Neder
landse overheid zich destijds uitdrukkelijk aan gecommitteerd. Dat is het publieke element. 

Voor het overige heeft de Nederlandse overheid - anders overigens dan in een groot aantal 
andere lidstaten in de Europese Gemeenschap - gekozen voor een privaatrechtelijk kader. Dat 
past in onze rechtssystematiek. De wetgever heeft de keuze voor een privaatrechtelijke kader, 
in de gevallen dat de overheid als civielrechtelijke partij optreedt (dus feitelijk anders dan in 
zijn rol van overheid), uitdrukkelijk tot uiting gebracht in de Algemene wet bestuursrecht. 
Artikel 8:3 van deze wet luidt 'Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit ter voorbe
reiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling'. In Nederland moet het voornemen tot het 
verstrekken van een overheidsopdracht als een zodanige rechtshandeling worden aangemerkt. 
Een aanbesteding is in feite ook niets anders dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
Dit aanbod (de inschrijving) kan door gunning door de aanbestedende dienst worden aanvaard. 
Het aanbestedingsrecht beweegt zich dus in overwegende mate in het zogeheten precontractue-
le vlak. Dit wordt voor het grootste deel beheerst door de redelijkheid en billijkheid en is dus 
(nog) niet gericht op besluitvorming, waar het bestuursrecht zich in belangrijke mate op richt. 
Hierop zal in hoofdstuk 4 nader worden teruggekomen. 

In de andere landen heeft men gekozen voor een bestuursrechtelijke insteek of een hybride 
variant daarvan. Zo kennen bijvoorbeeld Frankrijk en België een van het privaatrecht afge
scheiden publiekrechtelijke overeenkomst. Dit heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming ge
heel, dan wel ten dele bij de administratieve rechter is ondergebracht.30 

Vanuit Europeesrechtelijk perspectief bestaat er geen noodzaak voor een materiële omzetting 
van de aanbestedingsrichtlijnen naar nationaal recht. Wat is er vanuit Europeesrechtelijk pers
pectief nu niet mooier dan een één-op-één omzetting van de richtlijnen door middel van recht
streekse verwijzing in de Nederlandse wet?31 Daar is inderdaad vanuit Europeesrechtelijk 
perspectief niets tegen in te brengen. 

'Juridische aspecten van aanbesteding, mededinging en contractering in de bouwnijverheid', Kamer
stukken II2002-2003, 28 244, nr. 11, p. 162 (hierna te noemen 'Juridische aspecten, deelrapport 4'). 
Meulenbelt, M.O., 'Stimuleren van marktwerking', BR 2003, p. 766, en E.R Manunza, 'Enkele pro
blemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de Nederlandse (rechtspraktijk'. 
SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht, jaargang 52, februari 2004, p. 62. 
Wedekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', oratie bij de aanvaarding van het ambt van 
bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de UvA, Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2001, p. 15. 
PWC Consulting en Landwell, Eindrapport Buitenlandse stimulerings- en handhavingsinstrumenten op 
het gebied van aanbesteding van overheidsopdrachten, rapport in opdracht van het ministerie van Eco
nomische Zaken, 11 februari 2003, p. 28 e.v. 
Manunza, E.R., 'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de Neder
landse (rechts)praktijk', a.w., p. 60, noemt dit de 'directe verwijzingsmethode'. 
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Het is echter opvallend dat - naast Nederland - slechts twee andere lidstaten - Denemarken en 
Ierland - voor deze aanpak hebben gekozen. De andere lidstaten hebben gekozen voor een 
volledige omzetting van de vier aanbestedingsrichtlijnen in de nationale wetgevingen. In 
hoofdstuk 4 wordt op de wijze van omzetting van de Europese regelgeving naar Nederlands 
recht teruggekomen. Dit zal in hoofdstuk 5 uiteindelijk uitmonden in een proeve voor een 
nieuw Nederlands wettelijk aanbestedingskader. 

1.2. KADER EN VRAAGSTELLING 

De door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid gedane aanbeveling om te 
komen tot een helder, coherent en wettelijk verankerd kader voor het verstrekken van 
overheidsopdrachten, is aanleiding geweest voor dit onderzoek. 
De onderzoekers van deelrapport 4, 'Juridische aspecten van aanbesteding, mededinging en 
contractering in de bouwnijverheid', namen als een hypothese dat 'dergelijke wetgeving zou 
kunnen gelden als ijkpunt voor de besluitvorming over hoe aanbestedingsprocedures moeten 
zijn ingericht. Aldus zou een homogeen geheel door de wetgever vast te stellen regels kunnen 
worden gerealiseerd voor alle soorten van te verstrekken overheidsopdrachten ',32 

Is een dergelijke wet zodanig te construeren dat deze in de praktijk daadwerkelijk uitvoerbaar 
en toepasbaar is, terwijl deze daarnaast aansluit op de Europese aanbestedingsregelgeving én 
voldoende handhaafbaar is? Waarbij bij handhaafbaarheid niet alleen moet worden gedacht aan 
voldoende toezichtmogelijkneden van bedrijfsleven op de overheid, maar ook de overheid 
voldoende mogelijkheden moet hebben om een eerlijke marktwerking te kunnen waarborgen. 

Het aanbestedingsrecht is voor het overgrote deel van Europeesrechtelijke aard. Een rechtsver
gelijking met andere Europese lidstaten zou derhalve te overwegen zijn. In dit proefschrift 
wordt een dergelijk rechtsvergelijkend onderzoek achterwege gelaten. Het zou de omvang van 
deze dissertatie aanmerkelijk hebben opgerekt, maar daarnaast afleiden van het centrale deel 
van het onderzoek: 'een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten'. 

In dit proefschrift wordt de nieuwe wet belicht vanuit Europees perspectief. Dat betekent dat de 
elementen van de ontwerpwet zoveel mogelijk worden bezien vanuit de door het EG-verdrag 
en op de door de op dit terrein ontstane jurisprudentie gegeven ruimte. Immers de Europees-
rechtelijke dimensie van overheidsaanbestedingen, zoals terecht door Van de Meent opge
merkt, is deels (ook nu, tien jaar na zijn promotie) nog terra incognita.33 Het aanbestedingsrecht 
is nog steeds niet tot volle wasdom gekomen. Daar zal meer tijd voor nodig zijn. Het aanbeste
dingsrecht is daarnaast, evenals het overgrote deel van het Europees-economisch recht, casuïs-
tisch van aard. Dat maakt een dogmatisch inbedden van het aanbestedingsrecht erg complex. 
Het neerleggen van de procedureregels in duidelijke en transparante wetgeving zal derhalve 
nooit alles afdekkend kunnen zijn. 

Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 156-157. 
Van de Meent, G. W.A., 'Overheidsaanbestedingen: De EG-rechtelijke context', Bouwrecht monogra
fieën, diss., Deventer: Kluwer 1995, p. 12. 
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1.3. LIJNEN VAN AANPAK 

In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden ingegaan op de Europese en de 
Nederlandse context van de aanbestedingsregelgeving. De conclusies van de Parlementaire 
Enquêtecommissie zullen, voor zover het betreft de aanbevelingen om te komen tot nieuwe 
wetgeving uitgebreid, aan bod komen. Hierbij komen ook de spanningsvelden tassen overheid 
en bedrijfsleven naar voren. Beide hebben een eigen visie op de uitgangspunten van mede
dinging en de Europese aanbestedingsregelgeving. Vervolgens zullen enige oplossingsmoge
lijkheden voor wetgeving de revue passeren. Moet het een het hele veld omvattende regel
geving worden of is het toch beter een op de nutssector en de overheidsopdrachten voor wer
ken, leveringen en dienstverlening specifiek toegesneden wetgeving te ontwerpen? 

Naar een schatting van voormalig Eurocommissaris Bolkestein bedroeg in 2003 de omvang 
van de markt voor overheidsopdrachten ongeveer 1.400 miljard euro.34 Dat is ongeveer 14% 
van het bruto inkomen van de Unie.35 Van dit bedrag zou slechts 1% van de overheidsopdrach
ten worden gegund aan opdrachtnemers afkomstig uit andere lidstaten.36 De doelstellingen van 
de Commissie om te komen tot één gemeenschappelijke Europese markt lijken daarmee nog 
lang niet te zijn gehaald. Wat betreft de Nederlandse situatie is vastgesteld dat in 2002 onge
veer 21,5% van het bruto nationaal product werd besteed aan overheidsopdrachten/7 Hiermee 
is echter wel komen vast te staan dat het hier een zodanig groot (financieel), maar ook commu
nautair, belang betreft, dat hiervoor adequate regelgeving voorhanden moet zijn. 

In 1993 heeft de Staten-Generaal uitdrukkelijk gekozen voor verwijzingswetgeving in plaats 
van omzettingswetgeving.38 Daar was destijds veel voor te zeggen. Passen deze argumenten nu 
nog steeds? Of is verwijzingswetgeving toch de meest aangewezen en efficiënte methode? 
Afhankelijk van de keuze voor een bestuursrechtelijk kader of een privaatrechtelijk kader zal 
een keuze moeten worden gemaakt voor een wetgevend kader. 

Het bovenstaande zal uitmonden in een hieronder te beschrijven 'proeve voor een aanbeste-
dingswet' met een toelichting op de desbetreffende bepalingen en een wettelijk kader dat toe
gankelijk moet zijn voor gebruikers en zo min mogelijk zal leiden tot een verdere juridificering 
van het aanbestedingsrecht. 
Het nieuwe wettelijk kader zal een ijkpunt moeten zijn voor een juiste toepassing van aanbe
stedingsprocedures. Daarom zal zoveel mogelijk worden toegeschreven naar een in de aanbe
stedingspraktijk toepasbaar 'spoorboekje' bij het doorlopen van een specifieke aanbestedings
procedure. Hierbij zal niet alleen oog zijn voor gebruiksgemak, maar ook voor mogelijkheden 
tot een adequaat toezicht op naleving van de aanbestedingsregels. Zoals nog niet zolang ge
leden wederom is gebleken, blijkt niet alleen aan de zijde van de opdrachtgevers de naleving 
niet erg hoog te scoren, maar lijkt de huidige aanbestedingsregelgeving met name de aanbeste-

34 In 2002 ging het om 1.500 miljard euro. Dit is ongeveer 16% van het bruto inkomen van de Unie 
(Persmededeling van de Europese Commissie van 3 februari 2004 (IP/04/149)). 

35 Persbericht Europese Commissie 3 december 2003 ((IP/03/1649). 
"' 'Akkoord over richtlijn openbare aanbesteding', Het Financieele Dagblad, 4 december 2003. 
37 ' A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of 

EU directives and challenges forthe future', Europese Commissie, Brussel, 3 februari 2004, p. 4 (http:// 
europa.eu.int/comnVintemal_market/publicprocurernent/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf)-

38 Zie voor een korte en bondige tour d'horizon van het Nederlandse aanbestedingsrecht W. Wedekind. 
'Les marches publics a 1'heure de la réforme L'expérience néerlandaise'. Revue du Droit Immobilier, 
Octobre-Décembre 1998, p. 569-572. 
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dcnde diensten niet erg te prikkelen deze spontaan na te leven.39 Dat is niet alleen te wijten aan 
een onvoldoende aandacht of professionaliteit bij de aanbestedende diensten, maar ook aan de 
kwaliteit van de wetgeving. Dat verdient aandacht. In dat kader zal ook de vraag aan de orde 
komen of er eigenlijk wel een inhoudelijk verschil is tussen het verstrekken van overheids
opdrachten onder of boven de Europese aanbestedingsdrempel. 

Bij het opstellen van een nieuw aanbestedingsrechtelijk wettelijk kader moet, naast handhaaf
baarheid, er ook op worden toegezien, dat beleidsdoelstellingen op andere terreinen niet via een 
achterdeur in de aanbestedingsregelgeving binnen worden gebracht. Hierbij wordt onder meer 
gedoeld op regels met betrekking tot sociale doelstellingen, milieueisen en onderwerpen als 
maatschappelijk verantwoord of duurzaam inkopen. Dit zijn op zich alle belangrijke en deugd
zame onderwerpen, maar behoren niet thuis in een aanbestedingswet. Bij aanbestedingsregel-
geving gaat het in beginsel om procedureregels. Beleidsbepalende regels passen daar principi
eel niet in. 
Daarmee wordt echter uitdrukkelijk geen oordeel over de wenselijkheid of onwenselijkheid van 
dergelijke beleidsuitgangspunten uitgesproken. Het gaat hierbij alleen om een rechtssystemati-
sche keuze. 

Ten slotte zal worden ingegaan op het toezicht op de naleving van de aanbestedingsregelgeving 
en de wijze van geschilbeslechting tussen partijen naar aanleiding van gevoerde aanbestedings
procedures. Het gaat hier dus om de handhaafbaarheid van de wetgeving. Het hoofdthema van 
dit onderzoek betreft het materiële aanbestedingsrecht. De rechtsbescherming betreft een even 
zo groot onderwerp van onderzoek. Daarom wordt in hoofdstuk 6 volstaan met enige kanteke-
ningen ten aanzien van toezicht en geschilbeslechting. 

Dit onderzoek wordt niet gedaan vanuit de verwachting dat wet- en regelgeving een wónder-
elixer is voor alle problemen en kwalen - anders was de auteur dezes reeds lang tot de brand
stapel veroordeeld - maar wel vanuit het inzicht dat betere wet- en regelgeving de kans op 
wetsdeviantgedrag kan verkleinen. 

Nalcvingsmeting Aanbesteden 2002.' Resultaten van een onderzoek naar de naleving van de aanbeste
dingsrichtlijnen", een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Barneveld: 
Significant B.V. 2004. bijlage bij Kamerstukken II2003-2004, 29200 XIII, nr. 42. 
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