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Hoofdstuk 2 

Het Europese aanbestedingsrechtelijke kader 

2.1. INLEIDING 

2 . 1 . 1 . TWEE DIMENSIES 

Bij het verstrekken van overheidsopdrachten zijn twee dimensies van belang. Enerzijds is dat 
de verticale relatie tussen de opdrachtgever en de zich in de markt bevindende aanbieders en 
anderzijds de horizontale relatie tussen de aanbieders onderling. De eerste relatie verdient met 
name vanuit het aanbestedingsrecht aandacht. Op de andere relatie ziet vooral het mede
dingingsrecht. Deze relaties dienen in zekere mate in evenwicht te zijn, wil een aanbestedings
procedure geen illusoir karakter verkrijgen. Bij een aanbesteding vindt een ontmoeting plaats 
tussen het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht. Schenden de private partijen het 
mededingingsrecht, dan zal in veel gevallen ook een inbreuk worden gepleegd op de begin
selen van het aanbestedingsrecht. De marktwerking wordt daardoor verstoord. 

2.1 .2 . MARKTWERKING 

Het aanbestedingsrecht ziet primair op de procedurele en inhoudelijke eisen in de relatie tussen 
de aanbestedende dienst en de zich in de markt bevindende aanbieders. Bij het aanbestedings
recht gaat het er om een zodanige 'ad hoc'-markt te creëren dat daardoor een optimale markt
werking wordt bereikt en de aanbestedende dienst datgene krijgt wat hij wil tegen de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding. Bij overheidsopdrachten gaat het immers om - zoals vaak wordt 
geciteerd - de 'best value for taxpayers money'. 

Marktwerking kan zowel door de aanbestedende dienst, als door de markt negatief worden 
beïnvloed. Door aanbestedende diensten kan dit onder meer gebeuren door het stellen van 
zodanige - in het licht van de opdracht veelal ook geen noodzakelijke - eisen of opeenstape
lingen van eisen dat een deel van de markt niet meer kan of niet meer wil inschrijven op een 
aanbesteding. 
Het in het kader van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, in opdracht van de enquête
commissie, uitgevoerde deelonderzoek 'Juridische aspecten van aanbesteding, mededinging en 
contractering in de bouwnijverheid' werkt dit aspect nader uit. De onderzoekers komen daarbij 
onder meer tot de conclusie dat het stellen van onnodige - bovenmatige - eisen een onwense
lijke marktbeperkende invloed kan hebben. Daaruit kan worden geconcludeerd, dat het stellen 
van dergelijke eisen ook aanbestedingrechtelijk niet in de haak is.41 Aanbestedende diensten 
behoren bij het stellen van voorwaarden en het nemen van beslissingen de noodzakelijke pro
portionaliteit in acht te nemen.42 Het stellen van bovenmatige eisen is strijdig met het zoge-

Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 13. 
41 Ibidem. 
: Zie onder meer Pres. Rechtbank Zwolle van 27 juli 1994, KG 1994, 314 en Pres. Rechtbank Zutphen 

van 5 augustus 1994, KG 1994, 315. 
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2.1. INLEIDING 

noemde proportionaliteitsvereiste.43 In feite vindt er dan een keuze - analoog aan de regels die 
gelden voor uitsluiting van partijen bij de kwalitatieve selectie - plaats op basis van materieel 
discriminatoire gronden. 

Hoewel de oorzaken vaak verschillen, zal het resultaat van het niet meer kunnen of willen 
meedingen naar de desbetreffende overheidsopdracht overigens gelijk zijn: de marktwerking 
wordt beperkt. Dit is niet in overeenstemming met de algemene uitgangspunten van het EG-
verdrag, waarin het vrij verkeer van goederen, diensten en personen, alsmede het non-
discriminatiebeginsel centraal staan.44 Artikel 12 van het EG-verdrag kan worden gezien als 
een van de basisbepalingen van de interne markt. 

Marktwerking kan echter ook worden beperkt door handelingen van marktpartijen. De han
delswijze van aannemers bij aanbestedingen in de bouw, zoals uitgebreid beschreven in de 
eindrapportage van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid, heeft aangetoond dat dergelijke de 
mededinging beperkende handelingen en afspraken een gehouden aanbesteding tot een fictie 
kunnen maken.46 Dit is in strijd met de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht én 
van het mededingingsrecht. 

2 .1 .3 . LIBERALISATIERICHTLIJNEN 

Beperkingen met betrekking tot eerlijke concurrentie zijn rond 1970 voor de Commissie van de 
Europese Gemeenschap aanleiding geweest om een aanzet te geven tot een liberalisatie van de 
nationale markten voor overheidsopdrachten binnen de lidstaten. 
De wens om de 'erfscheidingen' tussen de lidstaten te slechten en ook marktpartijen uit andere 
lidstaten een vrije toegang te verlenen, heeft geresulteerd in een liberalisatierichtlijn voor het 
plaatsen van opdrachten op het terrein van werken47 en een liberalisatierichtlijn voor leverin-
gen.48 

Deze richtlijnen beoogden een zodanig pakket van maatregelen te bevatten, dat de beperkingen 
op het terrein van vrij verkeer van goederen, diensten en personen tussen de lidstaten zouden 
worden opgeheven, zodat aanbieders vanuit de lidstaten ook in de andere lidstaten in aanmer
king konden komen voor opdrachten. Het doel was immers de Gemeenschappelijke markt te 
verwezenlijken. 

De liberalisatierichtlijnen waren overgangsrichtlijnen. Ze hadden het primaire doel om voor het 
verstrijken van de overgangsperiode als vastgelegd in het toenmalige artikel 8, eerste lid, van 

Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 40 en E.H. Pijnacker Hordijk en G. W. van der Bend, 'Hand
boek van het Nederlandse aanbestedingsrecht', 2' druk, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p. 205. 
Tegenwoordig genummerd als de artikelen 12, 28, 43, 49, eerste alinea en 50, derde alinea. 
Barents, R. en L.J. Brinkhorst, 'Grondlijnen van Europees Recht', elfde geheel herziene druk, Deven
ter: Kluwer 2003, p. 306. 
'De bouw uit de schaduw', a.w. 
Richtlijn 71/304/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de opheffing van de beperkingen van 
het verrichten van diensten op het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en 
de gunning van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken door bemiddeling agentschappen 
of filialen (PbEG 1971, L 185) en richtlijn 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van wer
ken (PbEG 1971, L 185). Deze laatste richtlijn is herhaaldelijk gewijzigd en uiteindelijk met ingang 
van 1 juli 1994 vervangen door Richtlijn 93/37/EEG. 
Richtlijn 70/32/EEG van de Europese Commissie van 17 december 1969 betreffende leveringen aan de 
Staat, aan zijn territoriale lichamen en aan andere publiekrechtelijke rechtspersonen (PbEG 1970, 
L 13). 

12 



LIBERALISATIERICHTLIJNEN 2.1.3. 

het EG-verdrag betreffende het vrij verkeer van diensten, goederen en personen beperkende 
maatregelen in de lidstaten weg te nemen.49 

De liberalisatierichtlijn voor leveringen bevatte bepalingen waarbij nationale regelgeving en 
praktijken van lidstaten om buitenlandse leveranciers en hun producten te discrimineren als 
verboden maatregelen zouden worden aangemerkt in de zin van het toenmalige artikel 30 van 
het EG-verdrag. De lidstaten werden in de liberalisatierichtlijn voor werken verplicht de beper
kingen op te heffen ten aanzien van toegang tot, deelname aan en uitvoering van werken voor 
rekening van de Staat, de territoriale lichamen en de publiekrechtelijke instellingen en de op
heffing van beperkingen ten aanzien van het vrij mogen verrichten van diensten. Deze liberali-
satierichtlijnen werkten de Verdragsbepalingen ten aanzien van de 'vrij verkeersbepalingen' 
nader uit.50 

Formele en materiële discriminatie 

In beide liberalisatierichtlijnen treft men een onderscheid aan tussen formele en materiële discri
minatie. De lidstaten zijn verplicht tot opheffing of liberalisatie van dergelijke beperkingen. 
Formele discriminatie is het creëren van een ongelijkheid op basis van nationaliteit van de 
aanbieder of zijn producten. De liberalisatierichtlijnen verboden onder meer het maken van 
regels die zouden leiden tot vormen van discriminatie naar nationaliteit. 
Bij materiële discriminatie wordt weliswaar geen formeel onderscheid naar nationaliteit ge
maakt, maar kan de buitenlandse aanbieder op basis van de nationale wetgeving de facto geen 
toegang tot de markt krijgen. Dit leidt op een verkapte wijze tot een ongelijke behandeling van 
de buitenlandse aanbieder of zijn producten.51 Het lijkt een subtiel onderscheid. Een onder
scheid dat in de praktijk evenwel van groot belang blijkt te zijn. 

Naar het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak Transporoute omvat de liberalisatiericht
lijn zelfs een algemene verplichting tot opheffing van dergelijke beperkingen.5"" 
Met de huidige inzichten ten aanzien van het EG-verdrag valt een dergelijke beperking ook 
rechtstreeks onder het non-discriminatiebeginsel te rangschikken. Daarvoor heeft men geen 
richtlijn nodig. Dat is in feite ook de strekking van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie 
met betrekking tot de rechtstreekse werking van de (toenmalige) artikelen 30, 52, 59, eerste 
alinea, en 60, derde alinea, van het EG-verdrag/ Deze bepalingen (de uitleg van de artikelen 
59 en 60) kunnen rechtstreeks voor de nationale instanties worden ingeroepen en zeker waar 
het betreft discriminatie op grond van nationaliteit of de omstandigheid dat een partij woonach
tig is in een andere lidstaat dan waar de dienst moet worden verricht.54 

49 Na verloop van een overgangsperiode van twaalf jaar zouden de toenmalige artikelen 30, 52 en 59 van 
het EG-verdrag rechtstreekse werking krijgen. 

50 Zie onder meer HvJ EG van 28 maart 1985, zaak 274/83, Commissie/Italië, Jur. 1985, p. 1077, r.o. 2. 
Voorbeelden hiervan zijn de beperkingen als gesteld door de overheid in de zaken HvJ EG van 22 sep
tember 1988, zaak 45/87, Commissie/Ierland (Dundalk), Jur. 1988, p. 4929; HvJ EG van 20 maart 
1991. zaak C- 21/88, Du Pont de Nemours, Jur. 1991, p. 1-889; HvJ EG van 22 juni 1991, zaak 
C- 243/89, Commissie/Denemarken, Jur. 1003, p. 1-3353; HvJ EG van 26 september 2000, zaak 
C-225/98, Commissie/Frankrijk (Département du Nord - Pas de Calais), Jur. 2000, p. 1-7445 en 
Beschikking van HvJ EG van 3 december 2001, zaak C 59/00, Vestergaard, Jur. 2001, p. 1-9505. 

52 HvJ EG van 10 februari 1982, zaak 76/81, Jur. 1982, p. 417, r.o. 7. 
Thans genummerd als de artikelen 28, 43, 49, eerste alinea en 50, derde alinea. 

54 Zie bijvoorbeeld HvJ EG van 3 december 1974, zaak 33/74, J.H.M, van Binsbergen/Bedrijfsvereniging 
voor Metaalnijverheid, Jur. 1974, p. 1299, r.o. 27. 
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Het belang van de liberalisatierichtlijn voor werken en leveringen is naar het oordeel van Van 
Marissing beperkt tot het geven van een 'enuntiatieve' opsomming van ongeoorloofde beper
kingen inzake overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken.5" Van de Meent deelt deze 
mening niet. Hij stelt dat de liberalisatierichtlijnen een 'discriminatiemaatstaf bieden waarmee 
het aanbestedingsgedrag van de overheid is te controleren en eventueel als discriminatoir is te 
kwalificeren.56 De bepalingen van het EG-verdrag inzake de 'vrije verkeren' en de liberalisatie-
richtlijnen zijn instrumenten, waarmee barrières tussen de markten voor overheidsopdrachten 
tussen de diverse lidstaten kunnen worden afgebroken. Grensoverschrijdend handelsverkeer 
voor overheidsopdrachten kan daarmee op gang komen. 

Het wegnemen van alleen erfscheidingen tussen de lidstaten is een negatieve vorm van Europe
se integratie.57 Het is immers alleen maar een afdwingen iets niet te doen. Dat kan geen ware 
integratie genoemd worden. Het opheffen van alleen de 'beperkingen' in het interstatelijk han
delsverkeer resulteerde blijkbaar niet in een voldoende effect. 

Nog in 1987 herhaalt de Europese Commissie in haar Mededeling aan de Raad ' . . . dat om 
wederzijdse doordringing op de markten van de lidstaten mogelijk te maken, negatieve ver
plichtingen verre van toereikend zijn en moeten worden aangevuld met positieve verplichtin
gen'.58 Met dit doel had de Commissie reeds in 1971 en 1977 in een tweetal coördinatiericht-
lijnen voorzien.5 

2.2. H U I D I G E E U R O P E S E A A N B E S T E D I N G S R E G E L G E V I N G 

2.2.1. GEBOORTE VAN HET AANBESTEDINGSRECHT 

Niet alleen het opheffen van beperkingen, maar daarnaast ook het positief verwoorden van 
procedureregels voor het plaatsen van overheidsopdrachten was een taak waarvoor de 
Commissie zich gesteld zag. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw zijn een aantal coördinatie-
richtlijnen voor het plaatsen van overheidsopdrachten door de Raad vastgesteld. Aanvankelijk 
was volstaan met alleen een coördinatierichtlijn voor overheidsopdrachten voor de uitvoering 
van werken,60 later aangevuld met één voor leveringen.1 

Het Europese aanbestedingsrecht in eigenlijke zin werd 'geboren' met de totstandkoming van 
de richtlijn Werken.62 Dit was achteraf bezien een memorabel moment. 

5 Van Marissing, J.P.L., 'De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese 
Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving', diss., 
Deventer: Kluwer 1995, p. 4. 

56 Van de Meent, a.w., p. 27. 
7 Van de Meent, a.w., p. 27, in navolging van K. Hellingman en K.J.M. Mortelmans, Economisch pu

bliekrecht: Rechtswaarborgen en Rechtsinstrumenten, Kluwer: Deventer 1989, p. 121. 
8 Mededeling van de Commissie aan de Raad, inzake overheidsopdrachten in de Gemeenschap van 

10 februari 1987, COM (86) 375. 
9 De richtlijnen 71/305/EEG (voor werken) en richtlijn 77/62/EEG (voor leveringen). 

60 Richtlijn 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971, PbEG 1971, L 185. Deze richtlijn is herhaaldelijk 
gewijzigd en uiteindelijk met ingang van 1 juli 1994 vervangen door Richtlijn 93/37/EEG. 

61 Richtlijn 77/62/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, PbEG 1977, L 13. 

62 Pijnacker Hordijk, E.H., en G.W. van der Bend, a.w., p. 16. 
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GEBOORTE VAN HET AANBESTEDINGSRECHT 2.2.1. 

Deze richtlijn rustte op drie pijlers: de beginselen van transparantie, ' non-discriminatie naar 
nationaliteit en objectiviteit.64 Deze beginselen vormen nog steeds het fundament van het hele 
aanbestedingsrecht. Aan deze drie pijlers is nog een vierde pijler te koppelen: het beginsel van 
de proportionaliteit.6^ Het schenden van dit beginsel leidt tot vormen van materiële discrimina
tie. Dat leidt op haar beurt tot verstoring van marktwerking. 

Harmonisatie- of coördinatierichtlijnen? 

Bij Van de Meent kan men de mening lezen, dat de coördinatierichtlijnen in feite 'harmonisa
tierichtlijnen' zouden moeten heten.66 Naar zijn oordeel is het doel van de aanbestedingsricht
lijnen het harmoniseren van bestaande verschillen in de aanbestedingswetgeving van de lidsta
ten.67 Dat zou moeten blijken uit de in de preambules van de richtlijnen genoemde beginselen 
van transparantie, concurrentie en gelijkheid de coördinatie-instrumenten zijn. De richtlijnen 
harmoniseren in zijn visie de aanbestedingsregelgeving door invoering van in alle lidstaten 
gelijke aanbestedingsprocedures. Deze gemeenschappelijke regels voor het houden van aanbe
stedingen maken de aanbestedingsprocedures in alle lidstaten procedureel en (in veel gevallen 
ook) materieel transparant voor aanbieders. Daarmee kan de marktwerking worden vergroot. 
Deze regels moeten worden omgezet in nationale wetgeving. Naar zijn oordeel geeft de 
Commissie een te marginaliserend belang aan de aanbestedingsrichtlijnen. 
Het standpunt als eerder door de Europese Commissie in deze zaak was ingenomen, werd door 
het Hof van Justitie bevestigd in het Beentjesarrest:68 ' . . . dat de richtlijn geen eenvormige en 
uitputtende regeling behelst, doch dat de Lid-Staten binnen het kader van de gemeenschappe
lijke regels, vrij blijven om materiële en procedureregels inzake aanbesteding van openbare 
werken te handhaven of vast te stellen, mits zij daarbij alle relevante bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht eerbiedigen en met name de verboden die voortvloeien uit de in het 
Verdrag neergelegde beginselen inzake het recht van vestiging en het recht van het vrij ver
richten van diensten'. 

De Europese Commissie herhaalt deze mening op haar beurt in haar brochure 'Openstelling 
van de overheidsopdrachten'. De richtlijnen hebben niet het doel ' . . . alle nationale voorschrif

ten inzake overheidsopdrachten te harmoniseren. Zij coördineren de procedures voor het 

plaatsen van opdrachten door een minimum aan gemeenschappelijke regels in te voeren voor 

opdrachten waarvoor de [geraamde] waarde gelijk is aan of groter dan een bepaalde drempel 

3 Het woord 'doorzichtigheid' wordt door sommigen als een beter begrip aangemerkt. Wellicht is het 
taalkundig mooier, doch het begrip transparantie is zo ingeburgerd, dat in het kader van dit proefschrift 
het woord 'transparantie" zal worden gebruikt. 

M Zie ook het Vademecum overheidsopdrachten in de Gemeenschap, PbEG 1987, C 358, het eerste punt 
van het rapport ter terechtzitting in de zaak 199/85 (HvJ EG van 10 maart 1987, Commissie/Italië 
(Verbrandingsinstallatie Milaan) Jur. 1987, p. 1039) en HvJ EG van 18 november 1999, zaak C-275/98, 
Unitron Scandinavia en 3-S), Jur. 1999, p. 1-8291, r.o. 31. 

"' Zie onder meer HvJ EG I I juli 1989, zaak 265/87, Schrader, Jur. 1989, p. 2237, r.o. 21 en HvJ EG van 
27 oktober 1993, zaak C-127/92, Enderby/Frenchay Health Authority, Jur. 1993, p. 1-5535, r.o. 27. 

66 Van de Meent. G.W.A.. a.w., p. 27. 
67 Van de Meent, G.W.A.. a.w., p. 30. 
68 HvJ EG van 20 september 1988, zaak 31/87, Beentjes/Staat der Nederlanden. Jur. 1988, p. 4635. 
9 Dit is een bevestiging van het eerder door het Hof in de gevoegde zaken CEI en Bellini, ingenomen 

standpunt (HvJ EG van 9 juli 1987. zaken 27-29/87, Jur. 1987, p. 3347). 
" Openstelling van de overheidsopdrachten. Europese Commissie, Luxemburg. 1993, p. 6. 
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2.2. HUIDIGE EUROPESE AANBESTEDINGSREGELGEVING 

Anders dan Van de Meent gaan de Europese Commissie en het Hof van Justitie uit van 'coör
dinatie' in plaats van 'harmonisatie'.71 Wel zou gezegd kunnen worden, dat deze coördinatie-
richtlijnen leiden tot een partiële harmonisatie. 

Min im umpakket 
De richtlijnen geven slechts een minimumpakket van maatregelen waaraan de nationale aanbe
stedingsregels moeten voldoen. Volgens het Hof van Justitie - in de uitspraak Beentjes - geeft 
de richtlijn geen eenvormige of uitputtende communautaire regeling. Dat zou anders zijn ge
weest indien de aanbestedingsregelgeving in een verordening zou zijn vastgelegd. Hiervoor is 
destijds echter niet gekozen. De aanbestedingsregels voorzien in een minimaal Europeesrechte-
lijk kader van procedureregels. De regels beogen derhalve niet meer te zijn dan een coördine
rend pakket van maatregelen. 

Ook Manunza spreekt van 'harmonisatiewetgeving'. Zij trekt daarbij alleen de conclusie dat er 
bij de aanbestedingsrichtlijnen sprake is van een vorm van 'minimumharmonisatie'. Deze 
harmonisatie is naar haar mening echter niet bedoeld om te komen tot een volledige eenvor
migheid van regelgeving. De wetgever heeft daarbij meer ruimte dan dat tot op heden door de 
Nederlandse wetgever wordt aangenomen. In haar ogen is er - terecht - geen sprake, behou
dens op onderdelen en dan met name de bepalingen die wijzen op het voorkomen van discrimi
natie, het bevorderen van transparantie en objectiviteit-van een 'gesloten systeem'. Daar moet 
de wetgever bij het opstellen van nieuwe regelgeving rekening mee houden. 

Het gaat er om een gezamenlijk 'minimaal speelveld' te vormen, waarbinnen de marktpartijen 
zich veilig kunnen begeven. De lidstaten hebben ook de ruimte binnen de bestaande kaders 
aanvullende bepalingen te bedenken. Dat er binnen het gekozen minimumpakket van de richt
lijnen geen discretionaire bevoegdheden bij de lidstaten meer zouden zijn, is onvoldoende 
aangetoond. Dit lijkt ook in tegenspraak met het standpunt van het Hof van Justitie dat de 
richtlijnen geen eenvormige en uitputtende communautaire regelingen beogen te zijn. Het 
gaat er bij de aanbestedingsrichtlijnen om de nationale wetgevingen zodanig naar elkaar toe te 
buigen, dat de door de Raad en het Europese Parlement gestelde doelen worden bereikt. Een 
palet van vrijheid, mits niet discriminatoir of anderszins strijdig met het Verdrag, geven de 
richtlijnen voor de lidstaten; daarmee bieden zij een behoorlijke discretionaire ruimte. In het in 
mei 2000 aangeboden wetgevend pakket wordt dit nogmaals benadrukt. De lidstaten krijgen 
daarin nog meer keuzevrijheden in het wel of niet opnemen van bepaalde procedures in de 
nationale wetgevingen.76 

De destijds door de Nederlandse wetgever bij de totstandkoming van de Raamwet EEG-
voorschriften aanbestedingen getrokken conclusie, dat een dergelijke discretionaire bevoegd
heid ontbrak, omdat er sprake zou zijn van een volledig gesloten systeem, is onjuist. Dit onjuis
te uitgangspunt doet het Europese juridische systeem tekort. Deze visie bemoeilijkt ook verder 

Zie onder meer HvJ EG van 27 november 2001, zaak C-285/99 en C-286/99, Lombardini en Montova-
ni,Jur. 2001, p. 1-9233, r.o. 33. 
Manunza, E.R., 'EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit', diss., Kluwer, Deventer, 2001, p. 303. 
HvJ EG van 20 september 1988, zaak 31/87, Beentjes/Staat der Nederlanden, Jur. 1988, p. 4635. 
Manunza, E.R.,'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de Neder
landse (rechts)praktijk', a.w., p. 69 e.v. 
HvJ EG van 20 september 1988, zaak 31 /87, Beentjes/Staat der Nederlanden, Jur. 1988, p. 4635, r.o. 20 
en HvJ EG van 26 september 2000, zaak C-225/98, Commissie/Frankrijk (Département du Nord -
Pas de Calais), Jur. 2000, p. 1-7445, r.o. 50. 
Zie Toelichting bij artikel 1.1.1., onder punt 1. 

16 



WITBOEK 1985 2.2.2. 

een correcte interpretatie en toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Neder
landse rechtsorde. 

In het licht van het bovenstaande wordt dezerzijds de gedachte aangehangen, dat het lidstaten 
vrijstaat hun regelgeving op dit punt naar eigen keuze in te richten, mits zij terdege rekening 
houden met de door de Europese wetgever gestelde regels en eisen. Dat betekent dat de lidsta
ten bijvoorbeeld niet gerechtigd zijn het gesloten systeem ten aanzien van onder meer het 
onderscheid tussen de kwalitatieve selectie en de gunningscriteria open te breken. Een vrijheid 
in gebondenheid zou men kunnen zeggen. Het is derhalve coördinatieregelgeving. 

Oorverdovende stilte 
Na het afkomen van de aanbestedingsrichtlijnen voor werken en leveringen werd het stil ... 
heel stil. Het aanbestedingsrecht mocht zich destijds immers niet in algemene bekendheid 
verheugen. Het aanbestedingsrecht was een non-issue. 'De wetgeving van de jaren zeventig 
bleek niet alleen sterk verouderd, maar bleek zelfs grotendeels ook niet te worden toegepast. 
In Brussel ontbrak de politieke wil - en wellicht ook de tijd - om infractieprocedures aan te 
spannen'. 8 

2.2.2. WITBOEK 1985 

Met de komst van de eerste Commissie onder leiding van Commissievoorzitter Delors is aan 
Lord Cockfield gevraagd een witboek over de voltooiing van de interne markt voor te bereiden. 
Dit heeft hij op een bezielende wijze gedaan. Met het verschijnen van dit zogenaamde 
'Witboek' in 1985 werd een einde gemaakt aan de stiefmoederlijke aandacht voor het aanbe
stedingsrecht en het aanbestedingsbeleid binnen de Europese Gemeenschap. Het aan
bestedingsrecht stond opeens op de kaart. 

In dit witboek werden voorstellen gedaan tot aanscherping van de richtlijnen en het toezicht op 
de naleving daarvan. Direct werd duidelijk dat op dit terrein grote verbeteringen voor de aanbe
stedingspraktijk zouden kunnen worden gerealiseerd door een einde te maken aan het beleid 
van voorkeur voor alles wat nationaal en zelfs regionaal was, ten nadele van andere deelnemers 
binnen de gemeenschappelijke markt. 

Dit witboek bevat aanbevelingen, die tweeledig van aard zijn. 
Allereerst moest er nieuwe wetgeving komen. Die moest leiden tot: 

- herziening van de bestaande aanbestedingsrichtlijnen voor Werken (71 /305/EEG) en voor 

Leveringen (77/62/EEG); 

- vaststelling van een coördinatierichtlijn voor de nutssectoren (energie- en watervoorziening, 
transport en telecommunicatie); 

- vaststelling van een coördinatierichtlijn voor diensten (die als vangnet moest dienen, zodat 
daarmee alle overheidsopdrachten onder hetzelfde systeem vielen). 

Daarnaast moest er een op de aanbestedingsregelgeving toegesneden beleid worden ontwik

keld. Dit witboek bevatte tot de volgende voorstellen: 

7 Manunza, E.R.,'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de Neder
landse (rcchts)praktijk', a.w., p. 68. 

8 Gormley, L.W., Lustrumrede. in: Jaarboek NVvA 2000, Van Romburgh, H.D. (red.), Alphen aan de 
Rijn: Kluwer 2001, p. 37. 

79 COM(85)310def. 
80 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 191. 
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- verscherping van toezicht op de naleving van de regelgeving (dit heeft onder meer geleid tot 
de vaststelling van twee rechtsbeschermingsrichtlijnen); 

- communautaire financiering moest afhankelijk worden gesteld van naleving van de Europe
se aanbestedingsregelgeving; 

- er moest meer aandacht komen voor het verband tussen een integratie van de markt voor 
overheidsopdrachten en de realisatie van de economische en sociale samenhang in de 
Gemeenschap. Hiertoe rekende men in het bijzonder de stimulering van het midden- en 
kleinbedrijf. 

2 .2 .3 . NIEUWE COÖRDINAT1ER1CHTLIJNEN 

De in het witboek getrokken conclusies maakten duidelijk dat het tot dan geldende wettelijk 
kader jammerlijk had gefaald. De Commissie besloot dat er hoognodig een aantal omvangrijke 
acties moesten plaatsvinden op het gebied van wetgeving en beleid om de gewenste integratie 
van de interne markt alsnog tot stand te brengen. Dit actieplan moest leiden tot een herziening 
van de richtlijn voor werken (71/305/EEG) en de richtlijn voor leveringen (77/62/EEG). Daar
naast moest er een richtlijn voor diensten komen en er zouden twee rechtsbeschcrmingrichtli j -
nen worden vastgesteld. 

Beginjaren negentig van de vorige eeuw zijn uiteindelijk nieuwe richtlijnen voor de vier cate
gorieën overheidsopdrachten tot stand gekomen. Hiermee werden - eindelijk - alle procedures 
voor het verstrekken van overheidsopdrachten gecodificeerd. Het betreft de navolgende richt
lijnen: 
- de richtlijn van de Raad van 18 juni 1992, betreffende de coördinatie van de procedures 

voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening;81 

- de richtlijn van de Raad van 14 juni 1993, betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen;82 

- de richtlijn van de Raad van 14 juni 1993, betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken;83 

- de richtlijn van de Raad van 14 juni 1993, betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie (de nutssectoren).84 

Deze vier richtlijnen zijn later gewijzigd - de eerste drie bij richtlijn 97/52/EG en de laatste bij 
richtlijn 98/4/EG - om de regelgeving op één lijn te brengen met de regelgeving in het kader 
van de Wereld Handelsorganisatie. 5 

Als sluitstuk zijn er verder twee richtlijnen vastgesteld, die (opnieuw) minimumeisen stellen 
aan de nationale wet- en regelgeving op het punt van de rechtsbeschermende maatregelen tegen 
schending van de vier aanbestedingsrichtlijnen. Het betreft de volgende richtlijnen: 
- de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 houden

de de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepas
sing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leverin-

Richtlijn 92/50/EEG, PbEG 1992, L 209. 
Richtlijn 93/36/EEG, PbEG 1993, L 199. 
Richtlijn 93/37/EEG, PbEG 1993, L 199. 
Richtlijn 93/38/EEG, PbEG 1993, L 199, als opvolger van richtlijn 90/53 l/EEG. 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot wijziging van de richtlijnen 
92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG (PbEG 1998. L 101) en de richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 1998 (PbEG, L 101). Zie verder ook § 2.2.5. 
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gen en voor de uitvoering van werken, 89/665/EEG (deze richtlijn is op grond van artikel 
41 van richtlijn 92/50/EEG ook van toepassing voor overheidsopdrachten op het terrein van 
dienstverlening);86 

- de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1992 houdende 
de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing 
van de communautaire voorschriften inzake procedures voor het plaatsen van opdrachten 
voor diensten die werkzaam zijn in de sectoren water-, energievoorziening, vervoer en tele
communicatie, 92/13/EEG. 

2.2.4. OMZETTING IN DWINGENDE REGELS VAN NATIONAAL RECHT 

Europese richtlijnen dienen te worden omgezet in regels van nationaal recht.1*8 Het gaat daarbij 
om dwingende regels. Het is echter aan de lidstaten zelf om vorm en middelen te kiezen waar
mee de implementatie van de desbetreffende richtlijn wordt verzekerd. Het door de richtlijn 
beoogde resultaat dient naar Europees inzicht evenwel op een zodanige wijze te worden ver
zekerd, dat de volledige effectiviteit van de richtlijn op duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
wijze is gewaarborgd.89 Het Hof van Justitie heeft eerder uitgemaakt dat daarbij niet kan wor
den volstaan met circulaires, ambtelijke instructies of administratieve praktijken.90 'De rele
vante bepalingen van een richtlijn moeten worden uitgevoerd met een onbetwistbare dwingen
de kracht en met de specialiteit, nauwkeurigheid en duidelijkheid die nodig zijn om te voldoen 
aan het vereiste van rechtszekerheid'91 Voor de omzetting van een richtlijn door een lidstaat in 
de interne rechtsorde is vereist, dat de onverenigbaarheid met het communautaire recht defini
tief ongedaan wordt gemaakt door interne bepalingen van nationaal recht met dwingende 
rechtskracht.92 Slechts door een duidelijk juridisch kader in het leven te roepen, dat gepaste 
toepassingsmogelijkheden bevat kan de tenuitvoerlegging van de communautaire richtlijnen 
worden verzekerd.93 

De Nederlandse regering heeft wat betreft de rechtsbeschermingrichtlijnen geoordeeld, dat een 
formele omzetting naar specifiek Nederlandse regelgeving niet noodzakelijk was, omdat de 
Nederlandse regelgeving reeds aan alle minimumvereisten zou voldoen. Nu, na de recente 
jurisprudentie met betrekking tot onder meer het Alcatel-arrest,94 is dit standpunt niet meer vol 
te houden.95 Het verwerken van een wachttermijn in het ARW 2004 is, vanwege het ontbreken 

86 PbEG 1989, L 395. 
87 PbEG 1992, L 76. Zie over deze richtlijn uitgebreid L. W. Gormley, 'The New System of Remedies in 

Procurement by the Utilities', (1992) 1 P.P.L.R., p. 259 e.v. 
88 Artikel 249 EG-verdrag. 
89 Zie HvJ EG van 14 januari 1988, gevoegde zaken 227-230/85, Commissie/België (Niet-uitvoering 

arresten Hof), Jur. 1988, p. 1, HvJ EG van 8 april 1976, zaak 48/75, Royer, Jur. 1976, p. 497 en HvJ 
EG van 22 september 1988, zaak 45/87, Commissie/Ierland (Dundalk). Jur. 1988, p. 4929. 

90 Zie onder meer HvJ EG van 6 mei 1980, zaak 102/79, Commissie/België (Motorvoertuigen en trek
kers), Jur. 1980, p. 1473; HvJ EG van 1 maart 1983, zaak 300/81, Commissie/Italië (Kredietinstellin
gen), Jur. 1983, p. 449 en HvJ EG van 2 december 1986, zaak 239/85, Commissie/België (Toxische en 
gevaarlijke afvalstoffen), Jur. 1986, 3645. 

" HvJ EG van 24 juni 2004, C-212/02, Commissie/Oostenrijk (Alcatel II), TA 2005/1, r.o. 15. 
92 Zie onder meer HvJ EG van 12 september 2002, zaak C-152/00, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, 

p. 1-6972, r.o. 19. 
93 HvJ EG van 15 maart 1990, zaak C-339/97, Commissie/Nederland (Niet-nakoming richtlijn behoud 

van vogelstand), Jur. 1990, p. 1-851 en zeer recentelijk HvJ EG van 24 juni 2004, zaak C-212/02, 
Commissie/Oostenrijk (Alcatel II), TA 2005/1. 

94 HvJ EG van 28 oktober 1999, zaak C-81/98, Alcatel Austria e.a., Jur. 1999, p. 1-7671. 
95 Zie ook E.R. Manunza, 'Over de beroepstermijn bij Europese aanbestedingen', BR 2004, p. 949 e.v. 
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van een deugdelijke wettelijke basis, onvoldoende. Er zou een voor alle aanbestedende dien
sten geldende wettelijke regeling moeten komen.96 Dat is ook de uitdrukkelijk mening van de 
Europese Commissie.97 

Dwingen van wetgever tot omzetting 
Dit betekent echter niet dat de Staat kan worden gedwongen implementatiewetgeving tot stand 
te brengen. Dat is eveneens zo in het geval dat het niet tot stand brengen van wetgeving ter 
implementatie van een Europese richtlijn onrechtmatig zou zijn. Het Nederlandse recht staat in 
de weg dat de rechter de Staat een bevel geeft wetgeving in formele zin tot stand te brengen 
teneinde de onrechtmatige toestand op te heffen. 

Wetten in formele zin worden op grond van artikel 81 van de Grondwet vastgesteld in gemeen 
overleg tussen de regering en de Staten-Generaal. De vraag of, wanneer en in welke vorm 
regelgeving tot stand zal komen, is een vraag van politieke belangenafweging en besluitvor
ming. De eveneens in de Grondwet opgenomen verdeling van bevoegdheden van de verschil
lende staatsorganen brengt mee, dat het de rechter niet is geoorloofd in te grijpen in die politie
ke besluitvorming. 
Ook het Europese recht noopt niet tot een andere conclusie. Het is vaste rechtspraak van het 
Hof, dat'... de nationale rechter die in het kader van zijn bevoegdheden belast is met de toe
passing van de gemeenschapsrechtelijke bepalingen, de volle werking van die bepalingen dient 
te verzekeren en de daarin aan particulieren toegekende rechten moet beschermen'. De taak 
van de rechter om de volle werking van de gemeenschappelijke bepalingen te verzekeren, kan 
slechts worden vervuld binnen het kader van de voor hem toegekende bevoegdheden. Dergelij
ke bevoegdheden dienen te worden bepaald door het nationale recht.'00 Binnen het Nederlandse 
recht ontbreekt een dergelijke bevoegdheid. Dit brengt de Hoge Raad in zijn arrest met betrek
king tot het verzuim van de Staat om implementatiewetgeving tot stand te brengen ten aanzien 
van de Europese Nitraatrichtlijn tot de slotsom, dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is 
totstandkoming van deze wetgeving af te dwingen.101 

De Europese Commissie kan wel stappen ondernemen tegen lidstaten die in gebreke blijven. 
De Commissie kan dit doen door gebruik te maken van de procedure van artikel 226 van het 
EG-verdrag en met de Francovich-rechtspraak als dreiging.102 

Interpretatie van de richtlijnen 
Interpretatie van begrippen die worden gebruikt in de richtlijnen en de Gemeenschapsregelge-
ving meer in het algemeen, is uiteindelijk voorbehouden aan het Hof van Justitie van de Euro
pese Gemeenschappen.103 Dit ongeacht welke nadere invulling een lidstaat getracht heeft aan 
die begrippen te geven.104 

Zo ook D.E. van Werven, 'Het aanbestedingsrcglement Werken 2004 (ARW 2004); een eerste kennis
making', BR 2004, p. 834. 
Met redenen omkleed advies van de Europese Commissie aan de Nederlandse regering van 9 juli 2004 
(SG (2004) D/202967) inzake Alcatel. 
HR 21 maart 2003, NJ 2003, 58 (Nitraatrichtlijn), r.o. 3.5. 
HvJ EG van 19 november 1991, zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich e.a., Jur. 1991. p. 1-5357, r.o. 32. 
HvJ EG van 24 december 1995, zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel/Van Veen, Jur. 1995, 
p. 1-4705, r.o. 15. 
HR 21 maart 2003, NJ 2003, 58 (Nitraat-richtlijn), r.o. 3.6. 
HvJ EG van 19november 1991, zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich e.a., Jur. 1991,p. 1-5357. 
Zie bijvoorbeeld HvJ EG van 27 februari 2003, zaak C-373/00, Adolf Truley, Jur. 2003, p. 1-1931 over 
het begrip 'behoeften van algemeen belang'. 
Zie laatstelijk HvJ EG van 6 februari 2003, zaak C-245/00, SENA-NOS, Jur. 2003, p. 1-1251. 
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Alleen wanneer dit in Gemeenschapsregelgeving uitdrukkelijk zelf is bepaald, zijn de nationale 
autoriteiten zelf bevoegd tot interpretatie of invulling geven aan de Gemeenschapsregelgeving 
gebruikte begrippen.105 In alle andere gevallen dienen deze begrippen autonoom en commu
nautair te worden uitgelegd en dient de nationale rechter voor de uitleg de criteria van het 
CILFIT-arrest106 in acht te nemen en zo nodig prejudiciële vragen te stellen (met inbegrip van 
die gevallen waar het de nationale implementatiewetgeving betreft). Bij het opstellen van 
nationale wetgeving dient de nationale wetgever steeds rekening te houden met de algemene 
beginselen van het EG-verdrag. Het 'nuttig effect' van het Verdrag mag niet teniet worden 
gedaan.107 

Naar het oordeel van Pijnacker Hordijk moet het worden betwijfeld of het verstandig is in 
aanbestedingsrichtlijnen gebruikte begrippen in nationale wetgeving nader te definiëren. Hij is 
van mening dat het verstandiger is aan te sturen op een Commissiemededeling over de interpre
tatie van dergelijke begrippen.108 Deze redenering gaat er aan voorbij dat alle lidstaten - op 
drie na - de aanbestedingsrichtlijnen hebben omgezet naar nationaal recht. Zij hebben daarbij 
inderdaad wel eens wat averij opgelopen, maar beschikken nu wel over een helder binnen hun 
nationale rechtscultuur passend stelsel van regels. 

Een Commissiemededeling kan ook niet worden gezien als een reële oplossing. Allereerst 
blinkt de Europese Commissie niet uit in het geven van heldere uitleg en daarnaast miskent 
deze opvatting het standpunt, dat het aan het Hof van Justitie is voorbehouden om een finale 
uitlegging van de richtlijnen te geven. Ook dit laatste is een reden dat de Europese Commissie 
in de mededelingen niet haar standpunt over elke mogelijke ontwikkeling zal willen geven. Het 
door Pijnacker Hordijk ingenomen standpunt leidt niet tot het wegnemen dubbelheden, vaag
heden en inconsistentie. Zij worden veel eerder geconserveerd, totdat het Hof van Justitie er 
een uitleg aan wil geven. Dit is nu precies een van de redenen dat de Parlementaire Enquête
commissie Bouwnijverheid heeft gepleit voor een degelijk, coherent, wettelijk kader op dit 
terrein. 

Procedurevoorschriften 
De vier genoemde aanbestedingsrichtlijnen geven procedurevoorschriften met betrekking tot: 
- de categorieën opdrachtgevers en categorieën opdrachten waarop de richtlijnen zich richten 

en het toepassingsbereik van de richtlijnen; 
- de diverse soorten aanbestedingsprocedures en hun toepassingsmogelijkheden; 
- de bekendmaking van opdrachten; 
- technische specificaties; 
- de selectie van potentiële opdrachtnemers; 
- de beoordeling van aanbiedingen. 

Voltooien Gemeenschappelijke Markt 
De voornoemde richtlijnen zijn - als gezegd - coördinatierichtlijnen. Dergelijke richtlijnen 
beogen niet het bestreken terrein te harmoniseren, maar slechts om een aantal minimumeisen te 
formuleren waar de nationale wetgeving ten minste aan moet voldoen en die per lidstaat daad-

105 HvJ EG van 18 januari 1984, zaak 327/82, EKRO, Jur. 1984, p. 107 en van 27 november 1991, zaak 
C-273/90, Meico-Fell, Jur. 1991, p. 1-5569). 

106 HvJ EG van 6 oktober 1982, zaak 283/81, CILFIT e.a., Jur. 1982, p. 3415. 
107 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 20 en HvJ EG van 12 juli 2001, zaal C-399/98, Ordine degli 

Architetti delle province di Milano e Lodi ('Scala-arrest'), Jur. 2001, p. 1-5409, r.o. 52. 
108 Pijnacker Hordijk, E.H., 'Mededinging in de bouwsector na de Parlementaire Enquête', in: E.H. 

Pijnacker Hordijk en J.M. Hebly 'Naar nieuwe vraag en aanbodverhoudingen in de bouw', a.w., p. 83. 
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werkelijk - binnen de geboden kaders - moeten worden ingevuld. De coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van opdrachten is met name gericht op de bescherming van de belan
gen van binnen de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemers, die goederen of diensten wen
sen aan te bieden aan in andere lidstaten gevestigde aanbestedende diensten. Zij strekken er dus 
toe de risico's uit te sluiten dat aanbestedende diensten bij het plaatsen van opdrachten zich 
door andere dan economische overwegingen laten leiden.109 

Uit de aanhef, de tweede en de tiende overweging van de considerans van de richtlijn Wer
ken blijkt onder meer, dat deze richtlijn de beperkingen van de vrijheid van vestiging en het 
vrij verrichten van diensten op het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werken beoogt op te heffen teneinde deze opdrachten voor een daadwerkelijke mededinging 
open te stellen. Voor de ontwikkeling van een daadwerkelijke mededinging is het noodzakelijk 
dat de aankondigingen van de desbetreffende opdrachten op communautair niveau bekend 
worden gemaakt.''' Het gaat hier dus om een vervolmaken van de Gemeenschappelijke markt. 
De richtlijnen zijn daartoe een middel én geen doel op zich. 

Discretionaire vrijheden van de lidstaten 
De lidstaten beschikken voor de omzetting van de richtlijnen naar nationaal recht over een 
behoorlijke vrijheid. De richtlijnen geven immers alleen een kader waaraan de desbetreffende 
nationale wetgeving ten minste moet voldoen. Voor de in de richtlijnen geregelde aspecten 
beschikken de lidstaten echter slechts over een beperkte beleidsvrijheid; alleen voor zover de 
richtlijnen dat zelf toestaan."2 Zo beschikken de lidstaten in beginsel - onder meer - niet over 
de bevoegdheid door middel van een nadere definiëring van bijvoorbeeld het begrip 'aanbeste
dende dienst' de reikwijdte van de richtlijn zelf te bepalen. Dat kan bij de implementatie van de 
richtlijnen in de nationale wetgeving, dan wel bij de praktische uitvoering interpretatieproble
men met zich brengen. Daar zal dan bij een verschil in inzicht een standpunt over moeten 
worden ingenomen. Dergelijke interpretatieproblemen hebben evenwel niet tot gevolg dat de 
lidstaten daardoor over een volledig eigen discretionaire bevoegdheid beschikken. Wat de niet 
geregelde aspecten betreft, beschikken de lidstaten uiteraard over beleidsvrijheid. Daarbij 
dienen zij evenwel de normen die voortvloeien uit het EG-verdrag zelf, in het bijzonder het 
vrije verkeer en het non-discriminatiebeginsel, in acht te nemen. Zij mogen het nuttig effect 
van de richtlijnen niet teniet doen. Een verduidelijking door een nadere omschrijving van bij
voorbeeld de door de richtlijn geadresseerden zou binnen de kaders van de richtlijn passen. Het 
is dus een vrijheid in gebondenheid! 

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie mag worden geconcludeerd, dat diverse bepalin
gen uit de aanbestedingsrichtlijnen een rechtstreekse werking hebben."3 In alle gevallen waar
in de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, 
zijn particulieren gerechtigd op deze bepalingen een beroep te doen tegenover de desbetreffen-

HvJ EG van 3 oktober 2000, zaak C-380/98, University of Cambridge. Jur. 2000, p. 1-8035; HvJ EG 
van 1 februari 2001, C-237/99, Commissie/Frankrijk (Franse woningbouwcorporaties), Jur. 2001, 
p. 1-939 en HvJ EG van 27 november 2001, zaken C-285-286/99, Lombardini en Mantovani, Jur. 2001, 
p. 1-9233. 
Zie ook de overwegingen 5 en 14 uit de richtlijn Leveringen en de overwegingen 6 en 20 uit de richtlijn 
Diensten. 

111 HvJ EG van 12 juli 2001, zaak C-399/98, Ordine degli Architetti della province di Milano e Lodi 
('Scala-arrest'), Jur. 2001, p. 1-5409. 

112 Zie HvJ EG van 9 juli 1987. zaak 27-29/86, CEI en Bellini, Jur. 1987, p. 3347. 
113 Zie hiervoor meer uitgebreid Van Marissing, a.w., p. 3 e.v. 
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de lidstaat, 'wanneer deze hetzij verzuimt de richtlijn binnen de gestelde termijn in nationaal 

recht om te zetten, hetzij dit op onjuiste wijze doet'. 

Van Marissing is van mening dat - wat betreft de voorschriften van de coördinatierichtlijncn 
voor overheidsopdrachten - bij het opstellen daarvan is gestreefd naar de verwezenlijking van 
een zo groot mogelijke 'doorzichtigheid'."3 Zijn mening wordt dezerzijds - voor de uitvoe
ringspraktijk - niet onderschreven. Vooral het aantal onvoldoende gedefinieerde begrippen en 
omschrijvingen weerleggen zijn stelling. Zo bestaat er nog steeds geen duidelijkheid omtrent 
de exacte duiding van begrippen als onder andere 'publiekrechtelijke instelling', 'gunningscri-
teria', 'uitsluitingsgronden' en meer begrippen die soms wel of niet zijn gedefinieerd in de 
aanbestedingsrichtlijnen. De Europese wetgever kan wellicht de gewenste duidelijkheid van de 
begrippen hebben beoogd, maar de praktijk logenstraft in ieder geval de uitwerking daarvan. 
Weinig wetgeving veroorzaakt in de praktijk zoveel vragen als het nu in Nederland geldende 
aanbestedingsrecht. Dat vindt zijn oorzaak wellicht ook in de wijze van implementatie van de 
aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving. 
De transparantie komt in dit geval niet van de wetgeving, maar moet van andere kanten komen. 
Een dergelijke tekortkoming in de wetgeving mag een zichzelf respecterende wetgever niet 
over zijn kant laten gaan. Zo'n omissie vraagt om een deugdelijke oplossing. Het verbaast dan 
ook niet dat dit heeft geresulteerd in een aanbeveling van de Parlementaire Enquêtecommissie 
Bouwnijverheid. 

2.2 .5 . THE AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT: EEN WTO-OVEREENKOMST1'6 

In GATT-verband is op 12 april 1979 een overeenkomst gesloten inzake overheidsopdrach
ten."7 Deze overeenkomst trad in werking op 1 januari 1981. Het doel van deze GATT-
overeenkomst was om op mondiaal niveau een vrij verkeer te bevorderen van goederen van 
marktpartijen afkomstig uit de deelnemende landen op basis van onderlinge wederkerigheid. 

In het kader van de Uruguay-ronde, de vierde ronde van de multilateral trade negotiations van 
de GATT (tegenwoordig de World Trade Organization (WTO)), is de wens geuit deze over
eenkomst op basis van onderlinge wederkerigheid te verruimen en te verbeteren. Ook werd 
voorgesteld het toepassingsgebied uit te breiden tot opdrachten voor dienstverlening. Op 
15 april 1994 is te Marrakesh (Marokko) de Agreement on Government Procurement (GPA), 
als bijlage bij het WTO-verdrag ondertekend."9 De GPA is bij besluit 94/80/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 22 december 1994 aanvaard.'20 Hiermee is de GPA ook voor Neder-

1,4 HvJ EG van 24 september 1998, C-76/97, Tögel, Jur. 1998, p. 1-5357, r.o. 42 en HvJ EG van 20 sep
tember 1988, zaak 31/87, Beentjes, Jur. 1988, p. 4635, r.o. 40. 

115 Van Marissing, a.w., p. 7. 
"6 Een overeenkomst gesloten in het kader van het lidmaatschap van de World Trade Organization. 
117 Deze overeenkomst is gewijzigd bij overeenkomst van 2 februari 1987. 
"8 De tot dan geldende GATT-overeenkomst gold slechts voor leveringen en werken. 
" ' Deelnemende partijen aan de GPA zijn thans Oostenrijk, België, Canada, Cyprus, Denemarken, Est

land, de Europese Gemeenschappen, Finland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Griekenland, Hong 
Kong (China), Hongarije, IJsland, Ierland. Israël, Italië, Letland, Litouwen, Japan, Zuid-Korea, Liech
tenstein, Luxemburg, Malta, Nederland ten behoeve van Aruba, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, 
Portugal, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Ko
ninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Verder is nog een aantal landen in onderhandeling over 
toetreding en een aantal landen heeft gekozen voor de status van waarnemer. 

120 Besluit betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap wat betreft de onder haar, bevoegd
heid vallende aangelegenheden, van de multilaterale handelsbeperkingen in het kader van Uruguay-
ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, PbEG 1994, L 336/273. 
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land - het koninkrijksdeel in Europa - verbindend geworden. De GPA is op 1 januari 1996 in 
werking getreden. 
De Engelse authentieke tekst is gepubliceerd in het EG-publicatieblad;121 echter zonder de 
bijlagen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de GPA ook nog apart ondertekend en geratifi
ceerd ten behoeve van het koninkrijksdeel Aruba.'" Op grond daarvan is de tekst van de over
eenkomst in het Nederlandse Traktatenblad gepubliceerd. Ook in dit geval betreft het een 
publicatie van de overeenkomst zonder de voor de praktijk essentiële bijlagen. 

Bijlagen 
De vraag zou daarbij kunnen worden gesteld of, door deze bijlagen niet te publiceren, deze deel 
uitmaken van het formele document en daarmee ook rechtskracht zouden ontberen. Indien een 
dergelijke conclusie zou worden getrokken, zou daarmee de bodem onder de gehele overeen
komst uitvallen. Men zou slechts een lege dop over hebben. De reikwijdte van de GPA wordt 
immers bepaald door de bijlagen. Hierin zijn de geldende drempels waarboven de GPA van 
toepassing is en de productgroepen waarvoor de GPA gelding heeft, neergelegd. 
Uit oogpunt van rechtszekerheid, uit overwegingen van continuïteit en met de overtuiging dat 
zowel de Europese, als de Nederlandse wetgever de expliciete wil niet kunnen hebben gehad 
om de bijlagen los te willen zien van de overeenkomst zelf, kan worden aangenomen dat de 
bijlagen - hoewel niet gepubliceerd - een integraal en onlosmakelijk onderdeel uitmaken van 
de GPA en derhalve ook volledig geldend zijn. 

De GPA is van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten. 
Ondernemingen uit de deelnemende landen hebben op basis van onderlinge wederkerigheid het 
recht diensten te verrichten in en goederen te leveren aan andere deelnemende landen. 
In Aanhangsel I bij de overeenkomst (onderdeel van de bewuste bijlagen) is nauwkeurig be
schreven op welke opdrachten de GPA van toepassing is. Sommige landen hebben delen van 
de markt van de GPA uitgesloten. Op grond van het wederkerigheidsbeginsel geldt een zodani
ge uitsluiting dan ook voor dat land in de andere deelnemende landen. Aanbestedende diensten 
van partijen bij de GPA dienen de overeenkomst toe te passen ten aanzien van dienstverleners 
en leveranciers afkomstig uit andere landen die partij bij de overeenkomst zijn. 

Een liberalisatieovereenkomst 
De GPA kan het beste worden omschreven als een liberalisatieoverecnkomst. De overeenkomst 
bevat feitelijk alleen elementen, die belemmeringen in het interstatelijk handelsverkeer moeten 
wegnemen en weinig bepalingen, die een actieve inzet van de deelnemende landen eisen. In de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn de minimumeisen van de GPA wat betreft de Europese 
interne markt niet alleen in liberalisatiebepalingen omgezet, maar ook als positieve - een ieder 
bindende - regels. Dat is een verrijking voor het aanbestedingsrecht. 

Echter niet alle in de GPA gestelde regels zijn liberaler van aard dan de bestaande Europese 
regelgeving. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de zogenaamde Chinese Wall-bepaling van 
artikel VI, vierde lid, van de GPA. Dit artikel verbiedt een aanbestedende dienst advies of 
ondersteuning te vragen bij het opstellen van specificaties voor een aanbesteding van dienstver
leners die een commercieel belang zouden kunnen hebben bij de betrokken opdracht, indien 

121 PbEG 1994, L 336/273. 
122 Trb. 1995, 130 en Trb. 1996, 325, p. 4 en voor Aruba uitgewerkt bij Landsbesluit van 18 juli 1996 

(Afkondigingsblad van Aruba 1996, no. 58). 
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daardoor de mededinging ernstig zou worden belemmerd.121 De vier aanbestedingsrichtlijnen 
zijn inmiddels met de richtlijnen 97/52/EG124 en 98/4/EG125 aan de GPA aangepast. 

2.2.6. DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN DE ASSOCIATIE-OVEREENKOMSTEN 

Op 2 mei 1992 is te Oporto (Portugal), tezamen met een aantal andere door de Europese 
Gemeenschap gesloten associatie-akkoorden, de associatie-overeeenkomst gesloten met be
trekking tot de Europese Economische Ruimte (het EER-verdrag).126 Ook dit verdrag is - naast 
de GPA - voor de praktijk van belang. 
Het EER-verdrag heeft ten doel een gestage en evenwichtige versterking van de handel en de 
economische betrekking tussen de deelnemende landen onder gelijke mededingingsvoorwaar
den te bevorderen.127 Hierdoor is een aantal Europese regelingen, waaronder de aanbestedings
regelgeving, van toepassing verklaard voor het gehele EER-gebied. 

Met een groot en nog steeds toenemend aantal landen hebben de Europese Gemeenschappen 
associatieovereenkomsten gesloten. De associatieovereenkomsten bevatten afspraken op aller
lei terrein, waaronder afspraken over markttoegang en aanbestedingen. Het meest vergaand 
daarin zijn de afspraken met een aantal Europese landen (zogenaamde Europa-overeenkom
sten).128 In de Europa-overeenkomst met Letland wordt dit - bij wijze van voorbeeld - om
schreven als: 'Departijen beschouwen de toegang tot overheidsopdrachten op basis van de 

beginselen van non-discriminatie en wederkerigheid, inzonderheid in de context van de GA TT 

en de WTO, als een na te streven doelstelling'. ™ Deze overeenkomsten zijn doorgaans geslo
ten met het oog op een toekomstig lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. Aanbieders 
uit deze landen verkrijgen daarmee onder meer toegang tot alle aanbestedingsprocedures bin
nen de Gemeenschap. Zij mogen daarbij niet minder gunstig worden behandeld dan aanbieders 
uit de Gemeenschap. Zij hebben echter ook dezelfde verplichtingen als de lidstaten van de 
Gemeenschap aanvaard. De meeste van de landen met wie een associatie-overeeenkomst was 
gesloten, zijn sedert 1 mei 2004 als volwaardige lidstaat tot de Europese Gemeenschap toege
treden. 

Minder vergaande rechten zijn overeengekomen met de landen rond de Middellandse Zee, in 

de zogenoemde Euro-Mediterrane overeenkomsten. 

123 Zie verder Toelichting bij artikel 1.1.7. 
124 Richtlijn van 13 oktober 1997 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van de richtlijnen 

92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG, PbEG 1997, nr. L 328. 
125 Richtlijn van 16 februari 1998 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van de richtlijn 

93/38/EEG, PbEG 1998, nr. L 101. 
126 Trb. 1992, 132, goedgekeurd bij besluit van de Raad en de Commissie van 13 december 1993, PbEG 

1991, nr. L 1. 
127 Thans zijn, naast de Europese Gemeenschap, deelnemende lidstaten Liechtenstein, Noorwegen en 

IJsland. 
128 Tot voor kort waren er Europa-overeenkomsten gesloten met Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, 

Slowakije, Tsjechië, Letland, Litouwen, Estland, Slovenië en Turkmenistan. De meeste van deze lan
den zijn met ingang van 1 mei 2004 lidstaat van de Europese Unie geworden. 

129 Artikel 68, eerste lid, van de Europa-Overeenkomst met Letland van 12 juni 1995, Trb. 1995, 300. 
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2.3. 'HET WETGEVEND PAKKET' 

2 . 3 . 1 . AANLEIDING 

Het op 27 november 1996 verschenen Groenboek: 'De overheidsopdrachten in de Europese 
Unie: Beschouwingen over een toekomstig beleid"begint met een duidelijk en stevig statement: 
'Een doelmatig beleid inzake overheidsopdrachten is van fundamenteel belang voor het succes 
van de interne markt als geheel'.130 

In haar Witboek voor de voltooiing van de interne markt uit 1985 erkende de Europese Com
missie het falen van de tot dan gebruikte instrumenten om te kunnen komen tot een daadwerke
lijke Gemeenschappelijke markt. Zij concludeerde toen dat een blijvende verdeling in afzon
derlijke nationale markten 'een van de meest in het oog springende belemmeringen voor de 
totstandkoming van een echte interne markt' was.131 

In het Groenboek van 1996 constateert de Commissie opnieuw dat de omzetting van de aanbe
stedingsrichtlijnen door de lidstaten slechts gedeeltelijk en onvolledig is gebeurd. Ook het 
economisch effect van het door de Europese Commissie gevoerde beleid op het terrein van het 
verstrekken van overheidsopdrachten is betrekkelijk gering te noemen. De aanbestedingsregel
geving had niet het beoogde effect gesorteerd. De verwachte prijsdalingen en de toename van 
commerciële interstatelijke handelsstromen en de toename van het aantal leveranciers in de 
lidstaten bleven achter bij de verwachte resultaten. De Commissie gaat hiermee echter- deels -
voorbij aan de bestaande paradox tussen de huidige regelgeving en de nog steeds voortschrij
dende tendens naar een 'onderhandelingseconomie' zoals deze zeker binnen het Nederlandse 
ondernemingsklimaat opgeld doet.132 Het gaat immers niet altijd om de laagste prijs. Andere 
aspecten als de mogelijkheden en de bereidheid tot samenwerking, innovatieve mogelijkheden 
en het delen van risico's en projecten in het kader van Publiek-Private Samenwerking (PPS) 
spelen bij het aangaan van contractuele verplichtingen tussen overheid en bedrijfsleven in 
onder meer de bouwnijverheid een ten minste even grote rol. 

Geen fundamentele wijzigingen ? 

Het Groenboek bevat een grondige analyse met betrekking tot de toepassing van de gemeen
schapswetgeving inzake aanbestedingen. Op grond hiervan concludeerde de Commissie dat er 
vooralsnog geen behoefte was aan fundamentele wijzigingen. Wel meende de Commissie dat 
de lidstaten meer aandacht dienden te besteden aan een verbetering van de implementatie van 
de richtlijnen en een betere toepassing van de bestaande richtlijnen. Bijzondere aandacht dien
de voorts te worden besteed aan niet alleen tenuitvoerlegging van de bestaande regelgeving, 
maar met name aan de opleiding van aanbestedende diensten en het onderzoeken van de moge
lijkheden voor elektronisch aanbesteden. Dit kan niet anders worden geïnterpreteerd dan als 
een frisse wind. De Commissie zegt hiermee in feite: 'ik wil meer scholing en innovatieve 
aanbestedingstechnieken bespreekbaar maken'. 

1' Mededeling van de Commissie van 27 november 1996, COM (1996) 583 def. 
" COM (1985) 310 def., punt 81. 

Zie daarover S. Corvers, F. van der Klaauw-Koops en W. Wedekind (red.), 'Overheidsaanbestedingen 
in de IT: van onderhandelingsmodel naar aanbestedingsmodel', Alphen aan de Rijn: Samsom 1995, 
p. 14 en ook W. Wedekind, 'De aannemer heeft inderdaad geen hoed meer nodig', in: Gegund Werk, 
Opstellen aangeboden aan mr J. Rozemond ter gelegenheid van zijn afscheid van de advocatuur, 
Amsterdam: uitgegeven in eigen beheer door Rozemond Van Ramshorst Smit, 1995, p. 208. 
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De Europese Commissie heeft naar aanleiding van dit Groenboek iedereen uitgenodigd zijn 
visie op dit Groenboek aan de Commissie kenbaar te maken. Deze uitnodiging was niet alleen 
gericht aan de lidstaten, maar aan alle belanghebbenden. Zo heeft onder meer ook de Neder
landse Vereniging voor Aanbcstedingsrccht (NVvA) haar visie kenbaar gemaakt. 

De NVvA sprak haar zorg uit over de opmerking in het Groenboek dat de Commissie geen 
'fundamental changes to the framework' wilde aanbrengen. Als dit zou betekenen, dat de 
Europese Commissie bestaande knelpunten niet zou aanpassen, dan zou dit niet ten goede 
komen aan een goed functionerende markt voor overheidsopdrachten. Marktpartijen zouden 
dan voor de vereiste duidelijkheid te afhankelijk worden van uitspraken van de nationale rech
ter en het Europese Hof van Justitie in finale instantie. Duidelijkheid van regelgeving is een 
eerste vereiste voor een goede toepassing van regelgeving. De destijds geuite voornemens om 
over te gaan tot het uitgeven van verschillende vademecums en andere interpretatieve medede
lingen, zijn weliswaar op zich lovenswaardige initiatieven, doch bij gebreke aan bindende 
kracht in een mogelijk geschil onvoldoende. 
De vereniging riep de Commissie op een betere definitie voor het begrip 'publiekrechtelijke 
instelling' op te nemen in de wijzigingsvoorstellen. Inmiddels heeft veel jurisprudentie op dit 
terrein meer licht gebracht in de tot dan toe schemerige omgeving.135 Gaandeweg ziet men het 
begrip publiekrechtelijke instelling 'van kleur verschieten' op basis van objectief vast te stellen 
activiteiten. In de nieuwe richtlijn 2004/18/EG heeft de Commissie blijkbaar toch niet willen 
overgaan tot een handzamere definitie van dit begrip. Een gemiste kans. 
In zijn reactie op het Groenboek spreekt de Nederlandse overheid met name haar steun uit voor 
de gedane voorstellen ten aanzien van de toegankelijkheid van de regelgeving. De Neder
landse overheid merkt daarbij op dat de richtlijnen statische regels zijn in een dynamische 
bedrijfsomgeving. De regelgeving moet voldoende aansluiten bij de inkooppraktijk en actuele 
ontwikkelingen als onder meer privatisering, publiek-private-samenwerking, private financie
ring en raamovereenkomsten. 
De NVvA vroeg daarnaast aandacht met betrekking tot de reikwijdte van de richtlijnen ten 
aanzien van onder meer raamovereenkomsten. In het wetgevend pakket - zullen we zien - is 
aan dit laatste punt tegemoet gekomen. De Commissie heeft daarin weliswaar geen expliciete 
regeling getroffen voor raamcontracten. Dergelijke contracten merkt de Europese Commissie 
aan als in beginsel gewone overheidsopdrachten. 

Overmatig gebruik van onderhandelingsprocedures? 
De Europese Commissie spreekt in het Groenboek van een 'excessive use of negotiated proce
dures'.137 In sub 3.16 merkt de Commissie op dat deze procedure enerzijds appelleert aan een 

133 BriefvandeNVvA van21 maart 1997, gepubliceerd in: Jaarboek NVvA 1998, Van Romburgh, H.D. 
(red.), Alphen aan de Rijn: Samsom 1998, p. 7 e.v. 

134 Reactie van de NVvA op het Groenboek, bijlage bij brief van 21 maart 1997, in: Jaarboek NVvA 1998, 
a.w., p. 13. 

135 Zie onder meer HvJ EG van 15 januari 1998, zaak C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria, Jur. 
1998, p. 1-73; HvJ EG van 10 november 1998, zaak C-260/96, ARA, Jur. 1998, p. 1-6821; HvJ EG van 
17 december 1998, zaak C-306/97, Connemara Machine Turf, Jur. 1998, p. 1-8565; Hof Amsterdam 
van 2 maart 2000, SIG services/ Stichting Sanquin Bloedvoorziening, rolnr. 1185/99 SK.G; HvJ EG van 
3 oktober 2000, zaak C-380/98, University of Cambridge, Jur. 2000, p. 1-8035; HvJ EG van 10 mei 
2001, zaken C-223/99 en C-260/99, Agora en Excelsior, Jur. 2001, p. 1-3605, HvJ EG van 12 december 
2002. zaak C-470/99, Universale-Bau e.a., Jur. 2002, p. I-11617 en HvJ EG van 27 februari 2003, zaak 
C-373/00, Adolf Truley, Jur. 2003, p. 1-1931. 

136 Brief van de Nederlandse overheid aan de Directeur-Generaal Interne Markt van 26 maart 1997 (no. 
5699). 

137 Groenboek, III, sub 3.15. 
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economische efficiëntere uitkomst, maar anderzijds vanuit het doel om een transparantere 
markt te verkrijgen minder wenselijk is. 
Inderdaad werd - en wordt - door de lidstaten veelvuldig teruggegrepen op de procedure van 
gunning via onderhandelingen. De NVvA zette reeds toen haar vraagtekens bij de vraag of dit 
ook excessief en altijd oneigenlijk was.138 Hierbij wordt onder meer verwezen naar opdrachten 
voor diensten die een meer complex en op wederzijds vertrouwen gericht karakter hebben. De 
richtlijnen waren te weinig toegesneden op het aanbesteden van een integrale oplossing of een 
totaalpakket. In het licht van die tijd was deze stelling juist. Met name in de bouwwereld heb
ben zich ontwikkelingen voorgedaan die het aanbesteden van geïntegreerde bouwopdrachten 
mogelijk maken, maar het blijft met het aanbesteden van met name meer innovatieve, functio
neel gedefinieerde en zeer complexe opdrachten behelpen. Hiervoor wordt veelal teruggegre
pen op de procedure als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel c, van de richtlijn 
Werken.139 Terecht werd dan ook geconstateerd dat de onderhandelingsprocedure zelf in de 
richtlijnen nader zou moeten worden uitgewerkt, zoals dit in het U AR-EG 1991 is gebeurd.140 

De Europese wetgever heeft in de nieuwe richtlijn begrip getoond voor de bestaande problema
tiek. Van een verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de procedure van gunning via 
onderhandelingen, zoals met name de Duitse overheid voorstond, heeft de Commissie niet 
willen horen. Daarentegen is wel de competitive dialogue (de 'concurrentiegerichte dialoog') 
als nieuwe procedure geïntroduceerd. Manunza spreekt van een 'geheel nieuwe vijfde procedu
re'.141 Dit oordeel is feitelijk niet geheel juist. De concurrentiegerichte dialoog was inderdaad 
eerst een van de uitzonderingssituaties die een procedure van gunning via onderhandelingen 
zou rechtvaardigen, maar maakt nu (als species van de niet-openbare procedure) deel uit van de 
reguliere aanbestedingsprocedures. Dat blijkt onder meer uit de gewijzigde plaats in de richtlijn 
ten opzichte van het oorspronkelijke richtlijn voorstel. Maar ook de procedure zelfheeft in veel 
opzichten een grote gelijkenis met de niet-openbare procedure.142 

Lang hebben de vertegenwoordigers van de Duitse overheid tegen de invoering van een proce
dure als de destijds nog genoemde 'concurrentièle dialoog' ('competitive dialogue') geageerd. 
Het was vanuit Duits oogpunt een overbodige procedure. De procedure van gunning via onder
handelingen bood immers voldoende ruimte. Uiteindelijk is dit Duitse verzet niet geslaagd. Of 
deze procedure echter uiteindelijk de voorziene en gewenste werking zal hebben, moet de 
toekomst uitwijzen. 

Onduidelijkheden in de richtlijnen 
Ook de selectie- en gunningscriteria zijn door de Commissie als probleemgebied gesignaleerd. 
Bij sommige aanbestedende diensten mag het onderscheid tussen selectie- en gunningscriteria 
zich niet in algemene bekendheid verheugen en wordt dit niet altijd even zorgvuldig toegepast. 
Maar ook al zou dit onderscheid wel zuiver worden toegepast, dan nog bestaat er aan de zijde 
van de aanbestedende diensten behoefte aan andere of nadere aan de dienstverlener te stellen 
eisen. Deze eisen (de 'Beentjescriteria' of 'aanvullende bijzondere voorwaarden') hebben 

Reactie van de NVvA op het Groenboek, bijlage bij brief van 21 maart 1997, in: Jaarboek NVvA 1998, 
a.w., p. 16. 
Artikel 11, tweede lid, onderdeel b, van de richtlijn Diensten kent een overeenkomstige bepaling. 

'" Regeling van 15 november 1991, Siert. 228, houdende Uniform Aanbestedingsreglement voor werken 
ingevolge richtlijn 71 /305/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn 89/440/EEG (UAR-EG 1991) (laatstelijk 
gewijzigd Stcrt. 1998,239). 
Manunza, E.R., 'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de Neder
landse (rechts)praktijk', a.w., p. 60. 
Zie toelichting bij artikel 1.5.4.10. van de proeve van een wet. 
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echter noch het karakter van geschiktheidseisen met betrekking tot financiële en economische 
draagkracht en de technische bekwaamheid, noch van gunningscriteria. Dergelijke eisen zijn 
veel meer aan te merken als aanvullende bijzondere voorwaarden, zoals deze voor het eerst in 
het Beentjesarrest zijn geformuleerd.'43 Dergelijke voorwaarden dragen veel meer het karakter 
van aan een inschrijver te stellen precontractuele toelatingsvoorwaarden. 

Voorts vroeg de NVvA aandacht met betrekking tot concessies. Overwogen zou moeten wor
den het verlenen van concessies op basis van exclusieve rechten ook voor diensten en leverin
gen te realiseren. Inmiddels heeft de Commissie een Interpretatieve mededeling over conces
sieovereenkomsten in het communautaire recht uitgegeven en heeft het wetgevend pakket voor 
overheidsopdrachten op het terrein van werken hier uitdrukkelijk aandacht aan besteed. 

Toezicht 
Ten slotte gaat de vereniging in op het toezicht op de toepassing van het communautaire recht 
betreffende overheidsopdrachten. Willen de richtlijnen op het terrein van overheidsopdrachten 
de beoogde effectiviteit hebben, dan dient elke lidstaat voor een voldoende kader voor toezicht 
en controle op de naleving van de richtlijnen zorg te dragen, stelt het Groenboek. De Neder
landse overheid neemt in haar reactie aan de Europese Commissie ten aanzien van de aspecten 
met betrekking tot het toezicht op de toepassing van de richtlijnen een kritische houding aan. 
De Nederlandse overheid onderschreef de mening, dat een betere naleving van de richtlijnen 
nodig is. Het kabinet achtte effectieve beroepsmogelijkheden en een gericht toezicht op de 
naleving van de Europese aanbestedingsregels van belang. Het kabinet was destijds echter van 
mening dat de richtlijnen pas relatief kort van kracht waren en het leerproces nog volop op 
gang was. Daarnaast bestaan er nog veel onduidelijkheden ten aanzien van de interpretatie van 
de bepalingen. 'Eerst nadat deze onduidelijkheden zijn verholpen en aanbestedende diensten 
en aanbieders voldoende ervaring hebben, kan worden vastgesteld of additioneel beleid ten 
aanzien van naleving nodig is'. 

In Nederland is niet voorzien in een aanwijzing van een specifieke toezichthoudende instantie. 
Naar het oordeel van de Nederlandse regering bestonden er voldoende mogelijkheden voor 
toezicht en controle, zodat aan een apart toezichthoudend orgaan geen behoefte was. Dit stand
punt zou op basis van de huidige ontwikkelingen weleens verlaten kunnen worden. Sanctie en 
controlebeleid zijn naar het oordeel van de Nederlandse overheid exclusieve bevoegdheden van 
de lidstaten. Aan een 'observatory body' op Europees niveau bestaat naar het oordeel van de 
Nederlandse overheid geen behoefte. Dit geldt eveneens voor een regeling voor toezicht op de 
economische impact van overheidsopdrachten. Dat zou kunnen resulteren in een ongewenste 
nivellering van contracten en verstarring van het inkoopproces. Inmiddels is de overheid van 
mening dat aandacht voor naleving van de regelgeving en toezicht geïndiceerd is. Het in juli 

143 HvJ EG van 20 september 1988, zaak 31/87, Beentjes/Staat der Nederlanden, Jur. 1988, p. 4635. 
144 Reactie van de NVvA op het Groenboek, bijlage bij brief van 21 maart 1997, Jaarboek NVvA 1998, 

a. w„ p. 18. Zie ook S. Corvers, F. van der Klaauw-Koops en W. Wedekind (red.), 'Overheidsaanbeste
dingen in de IT: van onderhandelingsmodel naar aanbestedingsmode]', a.w., p. 57. 

145 Interpretatieve mededeling van de commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire 
recht van 24 februari 2000, gepubliceerd op 29 april 2000 (COM 2000/C121 /02) en titel III van richt
lijn 2004/18/EG. 

146 Brief van de Nederlandse overheid aan de Directeur-Generaal Interne Markt van 26 maart 1997 (no. 
5699). 

147 Reactie op het Groenboek, p. 8., bijlage bij de brief van de Nederlandse overheid aan de Directeur-
Generaal Interne Markt van 26 maart 1997 (no. 5699). 
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2004 verschenen •Visiedocument op een Nederlands aanbestedingsrechtelijk kader' besteedt 
hieraan uitdrukkelijk aandacht.148 

Drie sporen van toezicht 
Toezicht op een juiste naleving van de aanbestedingsregelgeving vindt in Nederland thans 
plaats over drie sporen. 
Aanbieders die zich benadeeld achten kunnen tegen een vermeend onrechtmatig handelen 
beroep instellen bij de civiele rechter of arbiters (bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw). Als het om overheidsopdrachten gaat, gaat het om een privaatrechtelijk handelen van 
de overheid. Dat betekent geschilbeslechting door de burgerlijke rechter met de daarbij beho
rende civielrechtelijke sancties op overtreding van de aanbestedingsvoorschriften. Op basis 
hiervan kunnen aanbestedingsprocedures worden onderbroken, gestaakt of wellicht overeen
komsten zelfs nietig worden verklaard.149 Daarnaast kunnen aanbestedende diensten ook tot 
schadevergoeding worden veroordeeld. 

Bij sommige auteurs leek de afgelopen jaren even een - voorzichtige - tendens waarneembaar 
de rechtsbescherming in aanbestcdingszaken aan de bestuursrechter te willen opdragen.150 

Deze discussie over de wenselijkheid van bestuursrechtelijke geschilbeslechting lijkt echter 
zijn hoogtepunt reeds achter zich te hebben. 
Pijnacker Hordijk is in ieder geval volledig op zijn eerdere mening teruggekomen na een aantal 
procedures te hebben gevoerd in het kader van de Wet personenvervoer 2000. '5I De op basis 
van deze wet te vergeven concessies worden aanbesteed.'" De naar aanleiding van een gehou
den aanbesteding op basis van deze wet genomen besluiten worden aangemerkt als besluiten in 
het kader van de Algemene wet bestuursrecht en worden beheerst door het administratieve 
recht. In de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht op 28 november 2003 ontlokte 
dit hem in ieder geval de uitspraak dat het administratieve recht - ten gevolge van de langduri
ge procedures - voor de toepassing van de Wp 2000 een 'drama' is. Het kost jaren! Pijnacker 
Hordijk is overigens niet de eerste en beslist ook niet de laatste die met deze wet overhoop lijkt 
te liggen.15"1 

Kamerstukken II2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 
2004 inzake het Visiedocument aanbesteden), p. 8. 

m Zie hierover Braams, A.C.M., 'Zijn met de EG-aanbestedingsrichtlijnen strijdige overeenkomsten 
nietig?', in: Jaarboek NVvA 1998, a.w., p. 73 e.v. 
Pijnacker Hordijk, E.H., 'Enige opmerkingen over ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht ter ge
legenheid van de vijfde verjaardag van het UAR-EG '91', BR 1997, p. 207. Ook A.C.M. Braams leek 
in haar artikel 'Zijn met de aanbestedingsrichtlijnen strijdige overeenkomsten nietig?' (a.w., p. 89) dit 
destijds niet absoluut uit te willen sluiten. Verwezen kan ook worden de discussie tussen M.O. Meulen-
belt en D.C. Orobio de Castro tijdens het lustrumcongres van de NVvA op 24 november 2000 over de 
stelling 'Rechtshandhaving: publiek of privaat?'. Hierbij waren de door hen destijds ingenomen stand
punten niet noodzakelijkerwijs hun echte meningen ('Wat nu? - Rechtsbescherming in het aanbeste
dingsrecht', Lustrumbundel NVvA, Waterman, D. (red.). Alphen aan de Rijn: Samsom 2000, p. 18-19). 
Pijnacker Hordijk, E.H.. 'Aanbestedingsrecht na de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid', in: Hoofd
stukken bouwrecht, Aangenomen werk, liber amicorum ter herinnering aan prof. mr M.A. van 
Wijngaarden (Van Wijngaardenbundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2003, p. 127. 
De vraag kan daarbij zelfs worden gesteld of het woord 'aanbesteden' wel juist door de wetgever is 
gebruikt. Het is immers eerder een omgekeerde aanbesteding, gericht op het behalen van een zo hoog 
mogelijke prijs, en niet zozeer gericht op het vergeven van een overheidsopdracht. 

1 Zie § 4.1.3. en ook onder meer ook Verberne, G., 'Wil weet de weg wel - Aanbesteden van openbaar 
vervoer', in: Aan Wil Besteed, a.w., p. 142. 
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Een tweede spoor geeft degene die zich door een aanbestedende dienst benadeeld acht de 
mogelijkheid een klacht bij de Europese Commissie in te dienen. Van deze mogelijkheid gaat 
een preventieve - en gezien de destijds dreigende Grensmaasaffaire, ook een curatieve - wer
king uit. 

De derde en laatste vorm van toezicht op de naleving van de aanbestedingsregelgeving betreft 
een geregeld toezicht bij de controle op de jaarrekeningen van de aanbestedende diensten. Bij 
de rijksoverheid is dit reeds enige jaren gebruikelijk. Ook hier gaat een belangrijke preventieve 
- maar niet minder repressieve - werking vanuit. De verplichte aandacht voor de naleving van 
de aanbestedingsregels door de controlerende accountants is - vanaf 1 januari 2004 - naar de 
gemeentelijke overheden uitgebreid.154 Daarnaast bestaat ook bij de Algemene Rekenkamer 
een gezonde aandacht voor de wijze waarop de rijksoverheid om gaat met de aanbestedings
regels. Bij de decentrale overheden heeft de Algemene Rekenkamer - nog? - geen controle
bevoegdheden. 

De NVvA constateerde in zijn reactie, ' .. .dat een verder toezicht wenselijk kan zijn. Over
wogen zou kunnen worden een onafhankelijk controlerend orgaan te belasten met het toezicht 
op de naleving van de richtlijnen. Dit orgaan zou op basis van ingediende klachten kunnen 
handelen ... \155 In een aantal lidstaten bestaan dergelijke organen reeds.156 Het invoeren van 
een op communautair niveau in te richten toezichthoudend orgaan werd, mede gegeven de 
vrees voor een sterk en buitenproportioneel toenemende lastendruk, ernstig door de vereniging 
ontraden. Dit advies komt overeen met het destijds door de Nederlandse overheid in deze 
ingenomen standpunt.157 Een dergelijk oordeel kan nog steeds worden onderschreven. Ook het 
EG-beraad voor de bouw stelde,158 dat er geen behoefte bestond aan nieuwe bevoegdheden of 
een toezichthoudende autoriteit. Naar het oordeel van het Beraad was er veel meer behoefte aan 
deskundige geschillenbeslechting binnen de lidstaten. 

Het destijds door de NVvA ingenomen standpunt ten aanzien van de wenselijkheid van een 
verder toezicht op de juiste naleving van de Europese aanbestedingsregels, lijkt nu ook door de 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid te zijn overgenomen.160 In het in juli 2004 aan de Tweede 
Kamer gezonden Visiedocument aanbesteden van de Minister van Economische Zaken wordt 
veel aandacht besteed aan handhaving en naleving.161 Het visiedocument dreigt zelfs, dat in
dien er in 2006 geen aantoonbare verbetering in de naleving is geconstateerd, er een heuse 
instelling van toezicht - handhavingsautoriteit - wordt overwogen. 

Als sluitstuk van de bespreking van het wetgevend pakket in eerste lezing door het Europees 
Parlement bevatte amendement 108 een bepaling betreffende de invoering van een nieuw 

"4 Artikel 213 van de Gemeentewet. 
155 Reactie van de NVvA op het Groenboek, bijlage bij brief van 21 maart 1997, Jaarboek NVvA 1998, 

a.w., p. 22. 
156 In een aantal lidstaten bestaan reeds handhavingsorganen. Hiertoe zijn onder meer te rekenen het 

'Klegenaevevnet for Udbod' (Denemarken) en het 'Namnden for Offentlig Upphandling' (Zweden). 
157 Reactie op het Groenboek, p. 8., bijlage bij de brief van de Nederlandse overheid aan de Directeur-

Generaal Interne Markt van 26 maart 1997 (no. 5699). 
158 Het EG-beraad voor de bouw is opgericht door bij de bouw betrokken werkgevers, werknemers, over

heid, particuliere opdrachtgevers en consumentenorganisaties binnen Nederland. 
159 Bijlage bij de brief van het EGBB van 23 maart 1997 aan de Directeur-Generaal Interne Markt 

(EGB97-063/DD), p. 3. 
"'" 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 280. 
"" Kamerstukken II2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 

2004 inzake het Visiedocument aanbesteden). 
162 Ibidem, p. 13. 
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artikel. Dit artikel zou de lidstaten moeten verplichten doeltreffende, openbare en transparante 
mechanismen vast te stellen ter waarborging van de tenuitvoerlegging van de richtlijn. Hier
voor zouden de lidstaten onafhankelijke instanties voor overheidsopdrachten kunnen inrichten 
met ruime bevoegdheden. Deze instanties zouden zelfs een ongeldigverklaring van de gunning 
moeten kunnen uitspreken en de heropening van aanbestedingsprocedures kunnen bevelen. De 
onderhandelaars van de zijde van de Nederlandse regering hebben zich tegen dit amendement 
verklaard. 

De Europese Commissie heeft overwogen dat dit amendement overbodig is, omdat Richtlijn 
89/665/EEG de lidstaten reeds een verplichting oplegt tot het bieden van doeltreffende be
roepsprocedures ten aanzien van de gunning van opdrachten. De Commissie oordeelde dat het 
de lidstaten reeds nu toegestaan is om onafhankelijke instanties op te richten.163 Het heeft er 
alle schijn van dat de Europese Commissie van oordeel is, dat het te ver gaat om de lidstaten 
verplichten een zodanig orgaan in te stellen. Zij zou echter wel graag zien dat de lidstaten 
hiertoe zouden overgaan.164 

Een dergelijk orgaan past in beginsel niet in het Nederlandse stelsel van het aanbestedingsrecht 
- dat hoofdzakelijk privaatrechtelijk is georiënteerd. Maar ook met mogelijkheden om gun-
ningsbesluiten te vernietigen, dient in het kader van de rechtszekerheid zeer terughoudend te 
worden omgegaan. 

In het Burgerlijk Wetboek is een beperkt aantal mogelijkheden voor de vernietiging van over
eenkomsten opgenomen.'65 Handhaving van het aanbestedingsrecht dient niet op vernietiging 
van gunningsbesluiten te zijn gericht, maar op een juiste nakoming van deze regelgeving. 
Eventueel kunnen daar schadevergoedingen of verboden op nakoming van de gemaakte con
tractuele afspraken aan verbonden worden. Primair is dat een taak van de aanbestedende dien
sten zelf, maar een noodzakelijk helpende hand berust bij de accountants en organen als onder 
meer een Algemene Rekenkamer. Slechts in uitzonderingsgevallen zou het oordeel van de 
rechter moeten worden ingeroepen. Dat de huidige praktijk nu nog anders is, doet daaraan niets 
af. Aanbestedende diensten moeten transparant handelen, dat voorkomt veel (potentiële) ge
schillen. Toezicht is evenwel noodzakelijk. De wijze waarop, is echter een ander onderwerp, 
daar zal later op worden teruggekomen. Aan toezicht op naleving dient echter een helder en 
coherent pakket van regels vooraf te gaan. 

'De belangrijkste boodschap die uit het brede debat [naar aanleiding van het Groenboek] naar 
voren is gekomen en die ook wordt beschreven in het Groenboek, is de noodzaak tot vereen
voudiging van de richtlijnen en de aanpassing ervan aan het nieuwe elektronische tijdperk', 
stelde Eurocommissaris mr drs. F. Bolkestein in zijn toespraak ter gelegenheid van het eerste 
lustrum van de NVvA.166 

De eerder geconstateerde starheid van de bestaande regelgeving en de daaruit voortvloeiende 
onnodige administratieve lastendruk heeft ruim 16 maanden na het verschijnen van het Groen
boek geleid tot een nieuw Witboek. 

Gewijzigd voorstel van 6 mei 2002 voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref
fende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, 
diensten en werken' (COM (2002) 236 def.), p. 56. 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and of the Committee of the Regions, 'Internal Market Strategy -
Priorities 2003-2006', (COM (2003) 238 def.), p. 18. 
Braams, A.CM., 'Zijn met de aanbestedingsrichtlijnen strijdige overeenkomsten nietig?', a.w., p. 76 
e.v. en BR 1996, p. 983. 
Toespraak uitgesproken op 24 november 2000 te Amsterdam, Jaarboek NVvA 2000, a.w., p. 43 e.v. 
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2.3.2. BELEIDSVOORNEMENS 1998 

Op 11 maart 1998 volgde de publicatie van het Witboek.167 Het Witboek begint met de mede
deling, dat de markt voor overheidsopdrachten een van de voornaamste sectoren van de interne 
markt is waarop de resultaten nog bij de verwachtingen achterblijven. 
De door de Commissie in het Witboek gedane voorstellen hebben ten doel de transparantie en 
de duidelijkheid te verbeteren. De Commissie voelde zich bijzonder bemoedigd door de meer 
dan 300 ontvangen reacties op het Groenboek. Deze reacties en de resultaten van de discussies 
in de Raad, het Europees Parlement en de raadgevende comités inzake overheidsopdrachten 
stelt de Commissie met zorg te hebben geanalyseerd en bij het opstellen van de in dit Witboek 
benoemde maatregelen is met die bijdragen ten volle rekening gehouden. De Commissie trekt 
twee belangrijke conclusies: 
- de Unie moet maatregelen nemen die garanderen dat de huidige regeling inzake 

overheidsopdrachten de beloofde economische voordelen brengt; en 
- bestaande instrumenten moeten worden aangepast aan het veranderend economisch klimaat. 

Deze twee conclusies vinden hun uitwerking in een zestal actiepunten, die in hoofdlijnen wor
den vormgegeven door wijzigingsvoorstellen in de bestaande aanbestedingsrichtlijnen en door 
het publiceren van interpretatieve verklaringen. Hiermee beoogde de Commissie de algemeen 
geuite kritieken over een te weinig tegemoet komen van de richtlijnen aan de dagelijkse prak
tijk en de door velen geconstateerde weinige flexibiliteit van de richtlijnen weg te nemen. Eén 
van de voornaamste beleidsvoornemens van de Commissie is de bestaande wetgeving zodanig 
te wijzigen, dat deze voor aanbestedende diensten niet langer als een strak keurslijf zou worden 
ervaren. 
Het credo was dus: vereenvoudiging, verduidelijking, flexibilisering, het creëren van mogelijk
heden voor elektronisch aanbesteden, professionalisering, meer doorzichtigheid en een verbete
ring van de toegang tot de Europese markt met een beter perspectief voor het midden- en 
kleinbedrijf. 
Daarnaast blijkt uit het Witboek dat de Commissie ook voornemens was een aantal andere 
hervormingen door te voeren: 
- bij de nutssectoren waar sprake is van volledige concurrentie, kan toepassing van de 

aanbestedingsrichtlijnen achterwege blijven; 
- de richtlijnen dienen een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog (toen veelal nog ge

noemd de 'concurrentiële dialoog') mogelijk te maken, die voorziet in een mogelijkheid tot 
overleg (dialoog) tussen aanbestedende dienst en marktpartijen teneinde de aanbestedende 
dienst te helpen bij het zoeken naar de technisch best mogelijke oplossing of aanpak en 
anderzijds te waarborgen dat de partijen door het louter meedoen aan deze procedure niet 
worden uitgesloten; 

- de mogelijkheden voor het sluiten van raamovereenkomsten te verruimen; 
- in de richtlijnen dienen een aantal minimumregels voor het verlenen van concessies te 

worden neergelegd, die verder zouden moeten gaan dan de bepalingen als neergelegd in de 
huidige richtlijn Werken. 

Inmiddels was wel duidelijk dat een grote meerderheid van de lidstaten geen behoefte had aan 
ingrijpende wijzigingen van de regelgeving. Dat zou immers bij veel lidstaten moeten leiden 
tot complexe omzettingstrajecten naar de nationale wetgeving. De meeste landen hebben des
tijds gekozen voor een volledige omzetting van de communautaire aanbestedingsregelgeving in 

167 'De overheidsopdrachten in de Europese Unie', Mededeling van de Commissie van 11 maart 1998, 
COM (1998) 143 dcf. 
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nationale regelgeving.I68 Deze keuze zouden vele lidstaten zich nog lang heugen. De Commis
sie was van mening, dat de lidstaten bij de omzetting van de richtlijnen naar hun nationale recht 
op veel punten teveel afweken van het communautaire recht. '69 Het wekt dan ook weinig ver
wondering dat sommige lidstaten, zoals Duitsland, aanvankelijk eigenlijk helemaal geen wijzi
gingen in de aanbestedingsrichtlijnen wensten. 

Niettemin heerste bij velen echter wel enig optimisme over de bereidheid van de Commissie 
om met voorstellen te komen die vereenvoudiging, flexibilisering en modernisering van de 
aanbestedingsregels zouden inluiden. 

2 .3 .3 . EEN WETGEVEND PAKKET170 

'De aanbestedende diensten nemen alle nodige maatregelen, opdat de beginselen van gelijke 
behandeling van doorzichtigheiden het discriminatieverbod in acht worden genomen', zo luidt 
artikel 2 van het op 10 mei 2000 door de Europese Commissie gepresenteerde voorstel voor 
een nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke overheid. '7I In dit voorstel worden de drie 
bestaande richtlijnen voor werken, diensten en leveringen samengevoegd tot één richtlijn. De 
Europese Commissie streefde hiermee onder meer na een geconstateerd gebrek aan samenhang 
tussen de bestaande richtlijnen weg te nemen. 
Op dezelfde dag werd ook een voorstel gedaan voor een nieuwe richtlijn voor de nutssecto-
ren. ' Deze beide ontwerprichtlijnen worden samen ook wel het 'wetgevend pakket' genoemd. 
Dit proefschrift zal zich beperken tot de voor de klassieke overheid geldende aanbestedings-
regelgcving. De Europese Commissie streeft er naar met het voorgestelde pakket van maatrege
len marktleidend te worden en niet alleen marktvolgend. 
Voor het eerst bevatten de voorstellen voor de twee nieuwe richtlijnen een soort van eigen 
memorie van toelichting. Al is deze toelichting wat summier. Het is een enorme verbetering ten 
opzichte van de eerdere met betrekking tot overheidsopdrachten vastgestelde richtlijnen. Be
nevens een groot aantal overwegingen, bevatten deze eerdere richtlijnen geen enkele nadere 
toelichting. Dit neemt echter niet weg dat de hele geschiedenis van het wetgevend pakket wel 
in de toelichting is te volgen. 

De in het wetgevend pakket neergelegde voorstellen van de Commissie geven, op één element 
na, regels voor alle eerder in het Witboek aangekondigde voorstellen; de concessies voor dien
sten moeten het nu grotendeels doen met een kort voor de openbaarmaking van het wetgevend 
pakket vastgestelde interpretatieve mededeling173 en het door de Europese Commissie uitge
geven Groenboek PPS.174 Publiek-private samenwerking was blijkbaar te ingewikkeld. De 

Slechts Denemarken, Ierland en Nederland hebben gekozen voor verwijzingswetgeving. 
''' Zie onder meer HvJ EG van 22 september 1976, zaak 10/76, Commissie/Italië, Jur. 1976, p. 1359, en 

HvJ EG van 2 mei 1996, zaak C-253/95, Commissie/Duitsland, Jur. 1996. p. 1-2423. 
'" § 2.3.3. is in een bewerkte vorm eerder gepubliceerd in Tijdsschrift Aanbestedingsrecht (TA), 2004, nr. 

1, p. 6e.v. 
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken (COM 
(2000) 275 def.). 
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer 
(COM (2000) 276 def.). 
Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire 
recht van 24 februari 2000 (PbEG 2000, C 121/02). 
Groenboek over publiek-private samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten 
en concessieovereenkomsten van 30 april 2004, COM (2004) 0327. 
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Europese wetgever heeft dit in de nieuwe richtlijn niet geregeld en heeft volstaan met de hier
voor genoemde interpretatieve mededeling, die echte antwoorden op PPS-vragen uit de weg 
gaat.175 

In het pakket van voorstellen vallen de veranderingen uiteen in twee categorieën. Enerzijds de 
niet-substantiële wijzigingen die bedoeld zijn om de richtlijnen meer gebruikersvriendelijk te 
maken, en anderzijds een aantal meer fundamentele wijzigingsvoorstellen, die zijn voorgesteld 
om een grotere flexibiliteit te introduceren, de richtlijnen aan te passen zodat rekening kan 
worden gehouden met zaken als liberalisatie en elektronisch aanbesteden en nog een aantal 
wijzigingen die ertoe dienen om verschillende aspecten van de richtlijnen te vereenvoudigen. 

De samenvoeging van de bestaande drie richtlijnen leidt tot een herstructurering van de regels. 
De artikelen worden opnieuw gerangschikt. De Commissie heeft dit trachten te doen in een 
volgorde die zoveel mogelijk chronologisch het aanbestedingsproces volgt. Daarbij heeft de 
Commissie getracht doublures, inconsistenties en vaagheden weg te nemen en een codificatie 
van de rechtspraak door te voeren. 

De wijzigingen hebben kort gezegd een vierledig doel: 
- Flexibilisering; om beter tegemoet te kunnen komen aan de kritiek op de procedures die als 

buitengewoon star werden ervaren en daardoor niet beantwoorden aan de bestaande behoef
ten bij de aanbestedende diensten, zijn er twee nieuwe aankooptechnieken in de richtlijn 
opgenomen: de raamovereenkomst en de concurrentiegerichte dialoog. 

- Modernisering is voornamelijk verwezenlijkt door het invoeren van de mogelijkheden 
gebruik te kunnen maken van informatie- en communicatietechnologieën: elektronisch aan
besteden. 

- Vereenvoudiging wordt nagestreefd om sommige voorschriften te versoepelen als deze in 
de praktijk te gedetailleerd ofte ingewikkeld bleken te zijn. 

- Verduidelijking van de regels. 

Smulders stelt dat de Europese Commissie met haar voorstellen '... duidelijk positie heeft 
genomen in het door haar zelfgeïnitieerde openbare debat over de vraag, of de huidige aanbe
stedingsregels eerder te soepel zijn en daardoor te veel vrijheid laten voor mogelijk misbruik, 
dan wel voor de aanbestedende diensten te weinig ruimte bieden om doelmatig te kunnen 
handelen'.176 Het kan de Commissie niet worden ontzegd, dat zij op verscheidene plaatsen als 
te knellend ervaren regelgeving heeft geliberaliseerd, onder meer met betrekking tot raamover
eenkomsten, aankoopcentrales en elektronisch aanbesteden. Op andere plaatsen heeft zij echter 
de teugels verder aangetrokken, onder meer ten aanzien van toepassing van procedures van 
gunning via onderhandelingen en het gebruik van selectie- en gunningscriteria. De door 
Smulders geconstateerde heldere positiekeuze van de Commissie vermag echter niet geheel te 
worden ingezien. De Commissie heeft alleen een modernisering, flexibilisering, verduidelij
king en vereenvoudiging nagestreefd om de regels beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. 
Dat is nog geen heldere positiebepaling als door Smulders opgemerkt en als dit zo zou zijn dan 
is de Commissie in het voorliggende voorstel daarin maar ten dele geslaagd. 

Braams, A.C.M., 'PPS in Europeesrechtelijke context', in: 'PPS: een verkenning van de juridische 
ruimte-Opstellen over publiek-private samenwerking , Den Haag: Ministerie van Verkeer en Water
staat 2000, p. 40 en A.C.M. Fischer-Braams, 'Publiek-private samenwerking: vrije partnerkeus of shot
gun-wedding?', in: 'Onze Keus -pirouettes in het gemeenschapsrecht', G.R.J. de Groot, E. Steyger en 
R.J.M, van de Tweel (red.), Den Haag: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 2001, p. 55 e.v. 
Smulders, B.M.P., 'Essentialia van de voorstellen tot herziening van de communautaire aanbestedings
richtlijnen', Nederlands tijdschrift voor Europees recht, nr. 9, september 2000, p. 189 e.v. 
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Zeven gebieden 
De Commissie heeft zeven gebieden van aandacht voor de regels voor het verstrekken van 
overheidsopdrachten geïdentificeerd. Op deze terreinen heeft de Commissie meer of minder 
fundamentele wijzigingen in de bestaande regelgeving willen aanbrengen: 
- Invoering van elektronische aankoopmechanismen en -middelen. 
- Invoeren van de concurrentiële dialoog (de thans genaamde 'concurrentiegerichte dialoog'). 
- Verruiming van de mogelijkheid 'raamovereenkomsten' te sluiten. In de richtlijnen voorde 

klassieke overheid kwam dit begrip niet voor. 
Verduidelijking en wijziging van de voorschriften met betrekking tot technische specifica
ties. 

- Aanscherping van de bepalingen inzake selectie- en gunningscriteria. 
- Vereenvoudiging van de aanbestedingsdrempels. 
- Invoering van één gemeenschappelijke nomenclatuur, 'de Common Procurement 

Vocabulary', ter vervanging van de huidige nomenclaturen. 

Gebruik van elektronische aankoopmechanismen en -middelen 
Het voorstel van de Commissie geeft blijk van aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van 
elektronisch aanbesteden. In de nieuwe richtlijn wordt elektronische communicatie en informa
tieverstrekking - vrijwel - gelijkgesteld met gewoon schriftelijk verkeer. Dat is een grote 
vooruitgang. Het maakt het mogelijk de regelgeving op het terrein van het aanbestedingsrecht 
meer mediumonafhankelijk te formuleren. Ook de in Nederland voor te bereiden regelgeving 
kan zodanig worden opgesteld, dat de in de komende jaren op ons afstormende ontwikkelin
gen op technisch en elektronisch terrein geen reden behoeven te zijn voor aanpassing van deze 
regelgeving. Dat lijkt in het licht van artikel 9, eerste lid, van de Richtlijn inzake elektronische 
handel ook noodzakelijk.177 Van der Klaauw verwijst in dit verband ook naar de overweging 
(thans overweging 37) dat de Richtlijn inzake elektronische handel en die inzake de elektroni
sche handtekening 'in het raam van onderhavige richtlijn van toepassing zijn'. Zij verzucht 
echter enigszins teleurgesteld, dat de Europese Commissie de mond vol heeft van de gunstige 
effecten die de ICT op een beter verlopen van aanbestedingen kan hebben, maar de betekenis 
van de ICT tegelijkertijd slechts ziet als een middel om bekendmakingen elektronisch te ver
zamelen en te verspreiden.178 Zij wordt hierin wat betreft de huidige aanbestedingsrichtlijn 
door Van de Meent en Stellingwerf-Beintema in grote mate ondersteund. De Europese 
Commissie heeft haar ambitieniveau voor de nieuwe Europese wetgeving ten opzichte van de 
huidige richtlijnen niet bijgesteld. De Commissie ziet het naar hun oordeel niet als taak om een 
uniform elektronisch aanbestedingssysteem te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden 
overgelaten aan het publiek en privaat initiatiefin de lidstaten179 Van der Klaauw moet gelijk 
worden gegeven dat ook de nieuw richtlijn 2004/18/EG niet uitblinkt in een enthousiast door
pakken. 

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, 
in de interne markt, PbEG 200, L 178/1. 
Van der Klaauw-Koops, F.A.M., 'Van een traditioneel naar een elektronisch aanbestedingsmodel', in: 
'Aan Wil Besteed', liberamicorum, D.L.M.Th. Dankers-Hagenaars en P.A.W. Piepers (red.), Deventer: 
Kluwer2003,p. 27. 
Van de Meent, G. W.A., en A. Stellingwerff-Beintema, 'Aanbesteding en elektronische marktplaatsen', 
in: Jaarboek NVvA 2001, Van Romburgh, H.D. (red.), Alphen aan de Rijn: Kluwer 2002, p. 59. 
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Waterman constateert in dit verband dat het geheel van juridische aspecten weliswaar een deel 
van de belemmeringen vormt, maar niet per definitie de grootste is. Andere belemmeringen, 
zoals het ontwikkelingsniveau van de inkoop van de overheid en de nog steeds bestaande 
onzekerheden ten aanzien van de beveiliging van de communicatie, spelen naar zijn mening 
een ten minste even grote rol. 18° De nieuwe richtlijn lijkt meer mogelijkheden te bieden. Zeker 
nu elektronische hulpmiddelen, mits voorzien van voldoende waarborgen ten aanzien van 
onder meer integriteit, objectiviteit en non-discriminatie, mogelijk zijn geworden. Anderzijds 
moet Van der Klaauw gelijk worden gegeven dat de ICT-mogelijkheden in de nieuwe richtlijn 
niet echt toegankelijk zijn geformuleerd en erg gebonden lijken te zijn aan de huidige ICT-
mogelijkheden.181 Een oplossing geeft zij aan door de eerder door H. Franken geïntroduceerde 
beginselen van behoorlijk ICT-gebruik182 toepasbaar te maken op het verstrekken van over
heidsopdrachten. Deze beginselen zijn geschikt om invulling te geven aan doel, functie en 
uitgangspunten van de aanbestedingsrichtlijnen.183 Niettemin zal de nationale wetgever waar 
mogelijk ruimte moeten scheppen voor het creëren van meer mogelijkheden voor vormen van 
elektronisch aanbesteden. De richtlijn 2004/18/EG zal daarbij echter wel de randvoorwaarden 
moeten bevatten. In hoofdstuk 5 van deze dissertatie is getracht een zodanig wettelijk kader te 
ontwikkelen, dat het niet op korte termijn door de hevige ontwikkelingen in de ICT-wereld 
wordt ingehaald. Een juiste toepassing van de beginselen van behoorlijk elektronisch aanbe
steden zullen daarbij onontbeerlijk blijken te zijn.184 

Eurocommissaris Bolkestein stelde in zijn lustrumrede bij de NVvA uitdrukkelijk dat niet 
alleen elektronisch aanbesteden mogelijk wordt gemaakt, maar dat het gebruik ervan ook op 
verschillende wijzen wordt aangemoedigd.185 Zo wordt bij gebruik van elektronische commu
nicatiemiddelen de termijn voor het indienen van aanbestedingsdocumenten in de richtlijn met 
zeven dagen verkort! 

Daarnaast beschikt de nieuwe richtlijn 2004/18/EG ook nog een aantal nieuwe elektronische 
aankoopmechanismen als het dynamische aankoopsysteem, de aankoopcentrales en het elek
tronisch veilen. 

Concurrentiegerkhte dialoog 
Op grond van het huidige recht beschikken de aanbestedende diensten bij het verstrekken van 
meer complexe opdrachten of opdrachten met een innovatief karakter in beginsel over de mo
gelijkheid om een -technische dialoog' te voeren, gevolgd door een 'normale' aanbestedings
procedure. Op grond van overweging 8 van de nieuwe richtlijn blijft deze mogelijkheid ge
handhaafd. Ook kan de opdracht worden geknipt in een opdracht voor diensten gevolgd door 
een opdracht voor leveringen, dan wel een prijsvraag worden uitgeschreven voor een ontwerp 
gevolgd door een opdracht voor leveringen, werken of diensten. 

180 Waterman, D., "De wezenlijke belemmeringen bij elektronisch aanbesteden', interventie, in: Jaarboek 
NVvA 2001, Van Romburgh, H.D. (red.), Alphen aan de Rijn: Kluwer 2002, p. 86 e.v. 

1X1 Van der Klaauw-Koops, F.A.M., 'Van een traditioneel naar een elektronisch aanbestedingsmodel', in: 
'Aan Wil Besteed, a.w., p. 33. 

182 De beginselen zijn: beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit, authenciteit, flexibiliteit en transpa
rantie. 

183 Van der Klaauw-Koops, F.A.M., 'Van een traditioneel naar een elektronisch aanbestedingsmodel', in: 
'Aan Wil Besteed, a.w., p. 38. Zie hierover ook T.M. van Dijk, 'Elektronische aanbesteding', ITVR-
reeks, Den Haag: SDU Uitgevers 2001. 

184 Van Dijk, T.M., 'Elektronische aanbesteding', a.w., p. 70. e.v. 
185 Toespraak uitgesproken op 24 november 2000 te Amsterdam, Jaarboek NVvA 2000, a.w., p. 43 e.v. 
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Benevens het feit dat deze oplossingen in de praktijk niet altijd in die behoefte voorzien die de 
aanbestedende dienst er van verwacht had, zijn ze veelal bijzonder omslachtig.186 

In het UAR-EG 1991 was de procedure van aanbesteding met voorafgaande selectie nader 
uitgewerkt. Daarmee kon men zich in de praktijk bij de aanbesteding van bijzondere of com
plexe opdrachten redden. In de reactie van de NVvA op het Groenboek, heeft de vereniging 
opgeroepen ook in de richtlijnen de procedure van gunning via onderhandelingen nader uit te 
werken.187 

De ontvangen reacties naar aanleiding van het Groenboek heeft de Europese Commissie goed 
verstaan. Zij heeft een procedure toegevoegd, waardoor in éénzelfde procedure een dialoog kan 
worden gevoerd met de meest gerede partijen. De procedure voorziet in een soort tussenfase na 
de oproep tot mededinging en de voorlopige selectie en voorafgaand aan de definitieve om
schrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht. De aanbestedende dienst kan dan met 
de gegadigden een dialoog voeren over de formulering van het voorwerp van de opdracht en de 
best passende technische oplossingen. Aan de hand van de aldus gevonden oplossing - of een 
combinatie van oplossingen - zullen de specificaties door de aanbestedende dienst worden 
opgesteld en zullen de geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om in te schrijven. In 
deze procedure mag alleen het gunningcriterium de 'economisch voordeligste aanbieding' 
worden gebruikt. 

In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie was deze procedure ondergebracht bij de 
procedures van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking.188 

De in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel opgenomen procedure voor de concurrentiële dia
loog ontmoette nogal wat kritiek. Allereerst was de procedure ondergebracht als een verdere 
uitwerking van de procedure van artikel 11, tweede lid, onder b, van de huidige richtlijn 
Diensten. Daarnaast bevatte het voorstel onvoldoende garanties voor een gescheiden dialoog 
per gegadigde en een offerte per gegadigde slechts op basis van de eigen inbreng in de dia
loog. Het gevaar voor 'cherry picking' was zodanig, dat aangenomen moest worden dat geen 
enkele ondernemer op basis van die procedure met een aanbestedende dienst om de tafel zou 
willen zitten. Na langdurig overleg tussen de lidstaten en de diensten van de Commissie zijn 
nieuwe tekstvoorstellen geformuleerd. Het in de oorspronkelijke tekst voorkomende 'onder
handelen' is daarbij onder meer vervangen door het 'voeren van een dialoog'. Een dergelijke 
formulering past ook beter in het begrippenkader van het aanbestedingsrecht. 

In de tekst van richtlijn 2004/18/EG is de concurrentiegerichte dialoog definitief uitgewerkt als 
een bijzondere vorm van de niet-openbare procedure. '90 Dit komt ook tot uitdrukking door de 
fysieke verplaatsing van dit artikel binnen de richtlijn. Stond de 'procedure voor bijzonder 
complexe opdrachten' eerst tussen de bepalingen ten aanzien van de procedures van gunning 
via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking en zonder voorafgaande bekendmaking 
(de artikelen 29 en 31 van het richtlijnvoorstel van 10 mei 2000), thans is de procedure als 
artikel 29 geplaatst na de bepaling inzake de gevallen van 'toepassing van de openbare en niet-
openbare procedures' (artikel 28 van de conciliatietekst van 9 december 2003). Rechtssystema-

Zie verder in hoofdstuk 5 bij de toelichting op artikel 1.3.1., 'Concurrentiegerichte dialoog'. 
Reactie van de NVvA op het Groenboek, Jaarboek NVvA 1998, a.w., p. 17 
Artikel 29, eerste lid, onderdeel b. van het oorspronkelijke richtlijnvoorstel en nader uitgewerkt in 
artikel 30 van dat voorstel. 
Artikel 7, tweede lid, onder c, van de richtlijn Werken kent een analoge bepaling. 
Gemeenschappelijk standpunt (EG) Nr. 33/2003, vastgesteld door de Raad op 20 maart 2003 (PbEU 
2003, nr. C 147 E/1). 
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tisch bezien is dit ook zuiverder. De procedures van gunning via onderhandelingen kunnen 
volgens vaste jurisprudentie slechts in een limitatief aantal gevallen - en wel zeer restrictief-
worden toegepast. Het introduceren van de concurrentiegerichte dialoog als een reguliere pro
cedure van gunning via onderhandelingen zou - als gezegd - een aantasting zijn van het 
restrictieve karakter van de procedure van gunning via onderhandelingen. Het onderbrengen 
van de concurrentiegerichte dialoog als een species van de niet-openbarc procedure is daarom 
veel logischer en tenminste even effectief. 

Hebly is van mening dat de regeling van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande be
kendmaking, zoals opgenomen in het UAR-EG 1991, in enigszins aangepaste vorm als 
competitive dialogue-procedure in de nieuwe Nederlandse aanbestedingsregelgeving kan wor
den opgenomen.'' Deze mening gaat echter voorbij aan het feit dat er hier geen sprake is van 
een uitgewerkte procedure van gunning via onderhandelingen, doch van een species van het 
genus niet-openbare procedure. Elementen van de regel ing van het UAR-EG 1991 zullen wel-
licht bruikbaar zijn, maar om nu te spreken van een 'enigszins aangepaste vorm' ligt niet direct 
voor de hand. 
Het bovenstaande betekent wel dat de oorspronkelijke regeling van artikel 11, tweede lid, 
onderdeel b, van de huidige richtlijn Diensten nog schaarser kan worden toegepast dan tot 
heden al werd aangenomen.192 

Raamovereenkomsten 
Een derde als belangrijk aan te merken wijziging is de verruiming van de mogelijkheid raam
overeenkomsten te sluiten. In de richtlijn voor de klassieke overheid ontbrak een bepaling voor 
raamovereenkomsten. De richtlijn Nutssectoren bevatte wel een speciale regeling voor raam
overeenkomsten.19 De regeling in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie 
kwam er in het kort op neer, dat als de raamovereenkomst is aanbesteed met inachtneming van 
de procedurevoorschriften van de richtlijn, de op basis van die raamovereenkomsten te ver
geven concrete opdrachten verder uit de hand mogen worden gegund. Gormley liet hier wel 
waarschuwend bij horen, dat' Contracts based on a framework agreement must be awarded in 
a manner that ensures equality of treatment when choosing a tenderer'. 

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie zijn in de richtlijn 
2004/18/EG een paar wijzigingen doorgevoerd. Raamovereenkomsten mochten eerst voor 
maximaal driejaar (met een ultieme uitloop naar vijfjaar) worden aangegaan. Dat is nu in de 
tekst van de richtlijn, behoudens voor deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen, gewij
zigd in een maximum van vier jaar. 
In het oorspronkelijke voorstel moest een raamovereenkomst met ten minste drie partijen 
worden gesloten. Nu is het ook mogelijk met één partij een raamovereenkomst te sluiten. Als 
men evenwel met meerdere partijen een raamovereenkomst wil sluiten, dan dienen dat er wel 
ten minste drie te zijn, tenzij er minder dan drie geschikte aanbieders zijn. 

Aanbestedingsrechtelijk wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen raamcontracten en 
raamovereenkomsten. Voor de Nederlandse jurist bestaat er in den regel geen onderscheid 

Hebly, J.M., 'Nieuwe zakelijkheid in hetaanbcstedingsrecht',in: E.H. Pijnacker Hordijk en J.M. Hebly 
'Naar nieuwe vraag en aanbodverhoudingen in de bouw', a.w., p. 125. 

" Van der Bend, G.W.. 'Ritsen vanaf hier', BR 2003, p. 19 was al terughoudend ten aanzien vantoepas
sing van deze procedure. M.A. Moolhuizen en S.C. Brackmann, 'Publiek-private samenwerking en 
aanbestcdingsrecht', BR 2002, p. 779 en 783 getuigen van een rekkelijker opvatting. 
Richtlijn 93/38/EEG zoals nadien gewijzigd. 

'4 Gormley, L.W., 'Some Procurement Issues worth recalling', in: Jaarboek NVvA 2000, a.w., p. 29. 
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tussen de begrippen 'overeenkomst' en 'contract'. De begrippen worden veelal door elkaar 
gebruikt. Het maken van een onderscheid tussen een 'overeenkomst' en een 'contract' lijkt 
a prima vista gekunsteld en ongewenst. Aanbestedingsrechtelijk is dit verschil echter wel aan
wezig en ook van belang. De Europese wetgever maakt hierin een duidelijk onderscheid. 
Raamcontracten zijn in feite gewone, op basis van een volledig doorlopen aanbestedingsproce
dure gesloten, overeenkomsten met één of meer partijen. Raamcontracten worden in de nieuwe 
richtlijn dan ook niet apart gedefinieerd. Ze worden door de Commissie in feite aangemerkt als 
een gewone overheidsopdracht en niet verder onderscheiden van andere overheidsopdrach
ten.195 Een raamovereenkomst daarentegen is in feite het sluitstuk van een aanbestedingsproce
dure waarbij aan alle voorwaarden is voldaan behalve aan de fase van gunning van een concre
te opdracht. Het is wellicht op het eerste oog een subtiel onderscheid, maar wel van belang. 
Kort gezegd: raamcontracten (framework contracts) binden partijen en raamovereenkomsten 
(framework agreements) niet.196 

Verduidelijking en wijziging van de voorschriften met betrekking tot technische specificaties 
Technische specificaties mogen zich van oudsher bij het toezicht op de naleving van de Euro
pese aanbcstedingsregels in een grote mate van aandacht bij de diensten van de Commissie 
verheugen. 
Dankzij de arresten Dundalk en Unix en recentelijk nog in de beschikking Vestergaard heeft 
deze aandacht zich ook blijvend bij het Hof gevestigd.197 In het Dundalkarrest stelde het Hof 
zich op het standpunt, dat zelfs in het geval de richtlijnen niet van toepassing zouden zijn, 
aanbestcders de regels van het Gemeenschapsrecht over het vrij verkeer van goederen en dien
sten dienen te eerbiedigen. 'Geen marge bleef voor verkapte handelsbelemmeringen of wille
keurige discriminatie over. De plaats van het aanbestedingsrecht in de ontwikkeling van het 
Europees Recht werd duidelijk sterker', concludeert Gormley terecht. 

In paragraaf 2.1.3. van dit proefschrift is reeds opgemerkt, dat bij materiële discriminatie 
weliswaar geen onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit, maar dat de buitenlandse aan
bieder op basis van de nationale wetgeving geen toegang kan krijgen tot de markt. Dat leidt op 
een verkapte wijze tot een ongelijke behandeling van de buitenlandse aanbieder of zijn produc
ten. Technische specificaties zijn een in het verleden beproefd en probaat gebleken middel om 
de eigen markt te beschermen. Het zal niemand dan ook verbazen dat technische specificaties 
binnen het aanbestedingsrecht gevoelig liggen. Toch heeft de Commissie gemeend te moeten 
concluderen, dat een langer vasthouden aan de momenteel geldende bepalingen inzake techni
sche specificaties, gegeven de snelle technische veroudering van de technische specificaties die 
in sommige sectoren is waar te nemen, in combinatie met de interpretatie volgens welke het 
gebruiken van de vastgestelde normen de facto verplicht zou zijn, bijzonder nadelig is wanneer 
de norm uit de aard der zaak achterloopt op de technische vooruitgang.' Als voorbeeld kun
nen de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie worden aangehaald. De 

95 Zie S.L. Arrowsmith, 'Framework Purchasing and Qualification Lists under the European Procurement 
Directives', part I, PPLR (1999) 8, nr. 3, p. 129. 

I% Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 bij de Toelichting bij artikel 1.1.1., onder 6. 'Raamovereen
komst' en 'raamcontract'. 

197 HvJ EG van 22 september 1988, zaak 45/87, Commissie/Ierland (Dundalk), Jur. 1988, p. 4929 en HvJ 
EG van 24 januari 1995, zaak C-359/93, Commissie/Nederland (UNIX), Jur. 1995, p. 1-157, nt. W. 
Wedekind. Computerrecht, 1995 (1), p. 16-22 en Beschikking van HvJ EG van 3 december 2001, zaak 
C 59/00, Vestergaard, Jur. 2001, p. 1-9505. 

1,8 Gormley, L.W., Lustrumrede NVvA, Amsterdam 24 november 2000. in: Jaarboek NVvA 2000, a.w., 
p. 38-39. 
Toelichting bij het voorstel voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, COM (2000) 275 def., a.w., § 5.1. 
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Commissie vervolgt dan met de mededeling dat het noodzakelijk lijkt deze bepalingen, die de 
complexiteit van de huidige teksten vergroten, te vereenvoudigen. Dit wil de Commissie ener
zijds bereiken door de draagwijdte van de verplichting tot 'verwijzing' te verduidelijken en, 
anderzijds, door de verwijzing naar specifieke bepalingen voor bepaalde marktsectoren, als 
telecommunicatie en de bouw, te beperken. De Europese Commissie hoopt, dat met deze wij
zigingen daadwerkelijke mededinging kan worden gewaarborgd door de deelneming van een 
zo groot mogelijk aantal inschrijvers en in het bijzonder van innoverende ondernemingen. 

In richtlijn 2004/18/EG zijn de technische specificaties van toepassing op alle door de aanbe
stedende diensten te verstrekken opdrachten voor leveringen, werken en diensten die tot de 
'klassieke overheid' behoren, alsmede voor aanbestedingen door de zogenaamde 'nutsbedrij
ven'. Dit is een vereenvoudiging. De richtlijn stellen aanbestedende diensten in staat hun eisen 
functioneel en op gelijkwaardige basis te specificeren. Hierop zal in de toelichting op artikel 
1.4.2. nader worden teruggekomen. 

Aanscherping van selectie- en gunningscriteria 
Een aanscherping van de bepalingen inzake selectie- en gunningscriteria was naar het oordeel 
van de Europese Commissie gewenst."' De nieuwe richtlijn bevat daartoe een aantal op het 
eerste oog niet zo stormachtige wijzigingen, deze wijzigingen zullen voor de aanbestedings
praktijk ieder wel hun impact hebben. 

Uitsluitingsgronden 

Het begint al bij de uitsluitingsgronden. Zo moeten - in plaats van 'mogen' - aanbestedende 
diensten marktpartijen uitsluiten die onherroepelijk zijn veroordeeld voor delicten als lidmaat
schap van een criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen van geld gericht tegen de 
Europese Gemeenschappen. Hoe in de praktijk ten aanzien van buitenlandse marktpartijen 
moet worden vastgesteld, dat deze zich aan één van deze delicten hebben schuldig gemaakt, zal 
nog wel enige voeten in de aarde hebben. Vooraf kan in ieder geval worden aangenomen, dat 
dit bij Nederlandse ondernemers doorgaans nauwkeuriger kan worden vastgesteld dan bij 
buitenlandse collegae. 
De reeds bestaande uitsluitingsgronden zullen in hoofdstuk 5 verder aan de orde komen. 

Selectie- en gunningscriteria 

Bestendige jurisprudentie heeft inmiddels uitgemaakt dat de selectie- en de gunningscriteria in 
de aankondiging moeten worden bekendgemaakt."" Ook de nieuwe richtlijn gaat daarvan uit. 
In een eerder concept van de ontwerprichtlijn was een bepaling opgenomen, waaruit opge
maakt zou kunnen worden dat bij toepassing van de openbare procedure de gunningscriteria 
niet direct in de aankondiging zouden behoeven te worden geplaatst en dat pas in het bestek 
zou mogen plaatsvinden." Deze tekst is nu terecht gewijzigd. 

" Het valt overigens op dat de Commissie, met in haar kielzog vele andere auteurs, steeds spreekt van 
gunnings- en selectiecriteria, terwijl logisch procedureel zou moeten worden gesproken van selectie- en 
gunningscriteria. 

" HvJ EG van 10, oktober 2001, zaak C-l 9/00, SIAC Construction Ltd - County Council of the County of 
Mayo, Jur. 2001, p. 1-7725; HvJ EG van 17 september 2002, zaak C-513/99, Concordia Bus Finland 
(voorheen Stagecoach Finland), Jur. 2002, p. 1-7213; HvJ EG van 12 december 2002, zaak C-470/99, 
Universale-Bau e.a., Jur. 2002, p. I-11617 en HvJ EG van 4 december 2003, zaak C-448/01, EVN AG 
en Wienstrom GmbH -Oostenrijk, n.n.g. 
Artikel 53, tweede lid. onderdeel a. Deze versie is ook door Hebly gebruikt bij het schrijven van zijn 
preadvies ten behoeve van de Vereniging voor bouwrecht 'Nieuwe zakelijkheid in het aanbestedingsrecht'. 
in: E.H. Pijnacker Hordijk en J.M. Hebly 'Naar nieuwe vraag en aanbodverhoudingen in de bouw', a.w. 

41 



2.3. 'HET WETGEVEND PAKKET' 

Behoudens enkele uitzonderingen, stelt de richtlijn nu dat de selectie- en gunningscriteria direct 
in de aankondiging moeten worden geplaatst. Bij toepassing van het gunningscriterium van de 
economisch voordeligste inschrijving mag de aanbestedende dienst de specificering van het 
relatieve gewicht van de gekozen criteria in de aankondiging van de opdracht of in het bestek, 
dan wel - bij toepassing van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog - deze in het 
beschrijvende document vermelden.2m Deze voorschriften gaan uit van het borgen van een zo 
groot mogelijke transparantie en objectiviteit bij de toepassing van de selectie- en gunningscri
teria. Het zal aanbestedende diensten dwingen al in een vroeg stadium na te denken en te be
slissen omtrent de voor selectie en gunning van belang zijnde factoren.204 

De huidige bepalingen met betrekking tot de gunningscriteria stellen nog dat de aanbestedende 
diensten bij iedere aanbesteding, indien zij willen selecteren op de economisch meest voorde
lige aanbieding in de aankondiging van de opdracht (of bij de openbare procedure in het be
stek), de gunningscriteria moeten vermelden, en wel 'zo mogelijk' in afnemende volgorde van 
belang, die de aanbestedende dienst daaraan hecht.205 Terecht constateert de Commissie dat een 
dergelijke bepaling weinig dwingend lijkt. Daarom is de Europese Commissie voornemens de 
draagwijdte van de uit deze bepaling voortvloeiende verplichting te verduidelijken. Onderzoek 
naar aanleiding van klachten bij de diensten van de Commissie leert, dat zelfs in de gevallen 
dat aanbestedende diensten een afnemende volgorde van belang van de gunningscriteria toe
passen, de aanbestedende diensten bij de gunning van opdrachten nog steeds over een aanzien
lijke beoordelingsmarge beschikken. De aanbestedende diensten behouden immers, naar de 
mening van de Europese Commissie, nog steeds de mogelijkheid bij de beoordeling van de 
criteria een bepaald gewicht en dus een relatieve waarde toe te kennen waarvan de inschrijvers 
niet op de hoogte zijn. 

De ervaring heeft de Europese Commissie geleerd, dat deze bepalingen de aanbestedende 
diensten veel beslissingsbevoegdheden geven. Dit kan ten koste gaan van het gelijkheidsbegin
sel en het transparantiebeginsel. De Commissie stelt daarom voor in de aankondiging of in - in 
voorkomend geval - het bestek, zowel bij de selectiecriteria als de gunningscriteria een ver
melding van het relatieve gewicht (de 'pondération relative' of'relative weighting') verplicht 
te stellen. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt in percentages of in een relatieve waarde ten 
opzichte van andere (sub)criteria. Het gaat zelfs verder. Om voldoende flexibiliteit te houden, 
mag het relatieve gewicht ook worden uitgedrukt met inachtneming van een marge ('an 
appropriate maximum spread'), waarbinnen het aan ieder criterium toegekende gewicht vrije
lijk kan worden bepaald.206 Uitgangspunt van de regeling blijft evenwel dat alle inschrijvers 
van de weging op de hoogte zijn op het moment dat zij hun aanbieding opstellen, dan wel - in 
het geval van toepassing van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog - de dialoog 
met de partijen wordt gestart.207 

Al met al de vrijheid is wat beperkt, maar er is nog voldoende armslag voor de aanbestedende 
diensten om criteria te stellen, die voldoende ruimte geven om te komen tot een keuze van de 
economisch meest voordelige aanbieding. In deze proeve van een wet is vastgelegd, dat aanbe-

Artikel 53, tweede lid, eerste alinea, van richtlijn 2004/18/EG. 
Hebly, J.M., 'Nieuwe zakelijkheid in het aanbestcdingsrecht', in: E.H. Pijnacker Hordijk en J.M. Hebly 
'Naar nieuwe vraag en aanbodverhoudingen in de bouw', a.w., p. 110. 
Artikel 36, tweede lid, van de richtlijn Diensten, artikel 26, tweede lid, van de richtlijn Leveringen en 
artikel 30, tweede lid, van de richtlijn Werken. 
Artikel 53, tweede lid, tweede alinea, van richtlijn 2004/18/EG. Zie ook artikel 1.5.3.6. van deze proeve 
van een wet. Zie voor een recente uitspraak ook Hof Den Haag 15 april 2004, rolnr. 04/95 (Cibatax), 
BR 2004. p. 713 nt. J.G.J. Janssen en D.C. Orobio de Castro, TA 2004/11. 
Toelichting op het oorspronkelijke richtlijnvoorstel onder 6.3, laatste volzin, a.w. 
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stedcnde diensten verplicht zijn tenminste aan te geven welk relatief gewicht ieder selectie- en 
gunningscriterium, uitgedrukt in percentages, heeft. Dit betekent niet dat de onderliggende 
subcriteria niet nader door de aanbestedende diensten mogen worden uitgewerkt. De uitgangs
punten van de richtlijn moeten evenwel onverkort worden uitgewerkt in de nieuwe nationale 
wetgeving. 

Smulders is van mening, dat de Commissie zeer bewust heeft besloten geen voorstel te doen 
dat zou leiden tot een wijziging van de aard van de gunningscriteria.' Zij blijven formeel 
zuiver economisch van aard.209 Het gaat er om dat de aanbestedende diensten in staat blijven de 
'economisch meest voordelige aanbieding' te kiezen. 

De nieuwe richtlijn noemt nu, naast de reeds bekende gunningscriteria als ondermeer de kwali
teit, de prijs, de technische waarde en de esthetische en functionele kenmerken, ook expliciet 
milieukenmerken. Bij het vaststellen van de gunningscriteria moet de aanbestedende dienst 
rekening houden met het voorwerp van de opdracht. De criteria moeten het immers mogelijk 
maken het prestatieniveau van iedere inschrijving in verhouding tot het in de technische speci
ficaties omschreven voorwerp van de opdracht te beoordelen en de prijs-kwaliteitverhouding 
van de inschrijving te kunnen bepalen. De Commissie lijkt hiermee haar consequenties te 
trekken uit de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Département du Nord - Pas de 
Calais21" ten aanzien van de benadering van het Hof met betrekking tot de aanvullende crite
ria.2" In dit arrest herhaalt het Hof zijn overwegingen uit het arrest Beentjes, en kwalificeert de 
litigieuze aanvullende voorwaarden ditmaal expliciet als gunningscriterium. Het Hof over
weegt in dat verband:' Wat betreft het door de Commissie naar voren gebrachte argument, dat 
het arrest Beentjes, voor de uitvoering van de overeenkomst en niet op een criterium voor de 
gunning van de opdracht, kan worden volstaan met de vaststelling, zoals duidelijk uit punt 14 
van het reeds aangehaalde arrest Beentjes blijkt, dat het vereiste om langdurig werklozen in te 
zetten, waar het in die zaak om ging, reden voor uitsluiting van een aannemer was geweest en 
dus niets anders dan een criterium voor gunning van de opdracht kon zijn'. 

De gunningscriteria moeten de mogelijkheid bieden de inschrijvingen onderling op een objec
tieve manier te vergelijken. Indien aan deze voorwaarden is voldaan dan bieden, aldus de vier
de alinea van overweging 46 van de richtlijn,213 'economische en kwalitatieve gunningscriteria, 
bijvoorbeeld criteria betreffende de vervulling van milieueisen, de aanbestedende diensten de 
moge/ijkheid om tegemoet te komen aan de in de specificaties voor de opdracht vermelde 
behoeften van het betrokken openbare lichaam '. De overweging vervolgt daarna met '[o]nder 
dezelfde voorwaarden kan een aanbestedende dienst criteria gebruiken die ertoe strekken te 
voldoen aan sociale eisen, waardoor met name tegemoet wordt gekomen aan de - in de speci
ficaties van de opdracht vermelde - behoeften van bijzonder kansarme bevolkingsgroepen, 

"" Smulders B.M.P.. 'Essentialia van de voorstellen tot herziening van de communautaire aanbestedings
richtlijnen', a.w., p. 193. 

09 Het Hof van Justitie nuanceert de mening van de Commissie enigszins (HvJ EG van 17 september 
2002, zaak C-513/99, Concordia Bus Finland (voorheen Stagecoach Finland), Jur. 2002, p. 1-7213). 

"' HvJ EG van 26 september 2000, zaak C-225/98, Commissie/Frankrijk (Département du Nord - Pas de 
Calais), Jur. 2000, p. 1-7445. Zie ook de bespreking van dit arrest in: (2001) 10 P.P.L.R. door Adrian 
Brown, p. NA 9 e.v. 

" Gormley, L.W., 'Some Procurement Issues worth recalling', in: Jaarboek NVvA 2000, a.w., p. 29. 
12 HvJ EG van 26 september 2000, zaak C-225/98, Commissie/Frankrijk (Département du Nord- Pas de 

Calais), Jur. 2000, p. 1-7445, r.o. 52 en 53. 
13 Richtlijn 2004/18/EG. In de tekst van het oorspronkelijke richtlijnvoorstel kwam deze overweging niet 

voor. 
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waartoe de begunstigden/gebruikers van de werken, leveringen of diensten welke het voorwerp 
van de opdracht zijn, behoren'. 

De Nederlandse regering is steeds huiverig geweest in het aanvaarden van de milieucriteria als 
gunningscriterium, omdat dat precedentwerking zou kunnen hebben ten aanzien van andere 
'oneigenlijke' criteria. De criteria zouden onder meer gericht kunnen zijn op andere beleids
dossiers dan de procedurele voorschriften, als bijvoorbeeld sociale criteria. Vermeden moet 
immers worden dat via de aanbestedingsregelgeving andere beleidsdoelstellingen worden 
gecodificeerd dan de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze regelgeving: het vol
tooien van de interne markt. 
Het heeft echter blijkens de definitieve tekst van de richtlijn niet die precedentwerking gekre
gen die de lidstaten aanvankelijk vreesden. Wel hebben de sociale criteria hun plaats gevonden 
in de overwegingen.214 Daarmee heeft de Commissie weliswaar geen belangrijke overwinning 
op de lidstaten behaald, maar wel bereikt wat zij wilde. Dit is een beproefde strategie van de 
Europese Commissie. Via de achterdeur zijn de sociale criteria dan toch binnen het kader van 
het aanbestedingsrecht gebracht. De overwegingen bij de richtlijnen dragen bij aan de uitleg op 
welke wijze men de richtlijnen moet lezen en interpreteren. 

Naast zuiver economische criteria voor gunning zijn er ook mogelijkheden om kwalitatieve 
gunningscriteria te stellen. Zij moeten er echter wel op zijn gericht dat de aanbestedende dienst 
de economisch meest voordelige aanbieding kan identificeren. Gewoonlijk zal dat bepaald 
worden aan de hand van het criterium van 'the best value for money'. 

Vereenvoudiging van de aanbestedingsdrempels 
De huidige richtlijnen voorzien in verschillende drempels. In de nieuwe richtlijn is het aantal 
van vijf verschillende drempels teruggebracht naar drie. Dit is in hoofdstuk 5 van dit proef
schrift nader uitgewerkt.215 

Aanvankelijk was de Commissie voornemens de drempels naar 'mooie ronde getallen' in 
Euro's af te ronden. Met name de flinke relatieve daling van de drempels riep vraagtekens op. 
De vraag rees hoe dit viel te rijmen met de door de Commissie gehuldigde argumenten van 
vereenvoudiging. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in hogere drempels, die meer aansluiting 
vinden bij de drempelwaarden van de GPA. Het zijn echter niet de hoge drempels geworden 
die het Europees parlement aanvankelijk voorstond; deze zouden naar het oordeel van de 
Commissie de aanbestedingsregelgeving immers welhaast tot een dode letter maken. Hierbij 
wordt het standpunt van de Commissie, dat ook opdrachten met een geraamde waarde onder 
drempel met een passende mate van openbaarheid aanbesteed zouden worden gemakshalve 
buiten beschouwing gelaten."'6 Een merkwaardige tegenstelling zit in deze twee standpunten 
echter wel besloten. 

Invoering van één gemeenschappelijke nomenclatuur 
Bij de huidige richtlijnen voor Diensten, Leveringen en Werken dienen de aanbestedende 
diensten bij aankondigingen en bekendmakingen te verwijzen naar verschillende nomenclatu
ren. 

214 Overweging 28 bij richtlijn 2004/18/EG. 
215 Zie titel 1.2. van de proeve van een wet. 
216 Zaak C-195/04, Commissie/Finland. 
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Voor opdrachten voor werken is dit NACE-nomenclatuur.2 '7 Voor opdrachten voor leveringen 
dienen de aanbestedende diensten te verwijzen naar de nomenclatuur 'Classification of product 
according to activities'(CPA). Voor opdrachten op het terrein van diensten dient ten aanzien 
van de toepasselijkheid van de richtlijn, dan wel ten aanzien van de vaststelling van de toe te 
passen procedure rekening te worden gehouden met 'Central Product Classification' (CPC 
prov.) van de Verenigde Naties. Dit maakt het overzicht over de diverse toepasselijke nomen
claturen er niet eenvoudiger op. De Europese Commissie wilde komen tot een nieuwe allesom
vattende nomenclatuur voor het verstrekken van overheidsopdrachten. Deze voorgestelde 
wijziging is inmiddels gerealiseerd. Op 5 november 2002 is er een verordening gepubliceerd 
met de nieuwe gemeenschappelijke woordenlijst."18 Deze gemeenschappelijke woordenlijst 
overheidsopdrachten, de Common Procurement Vocabulary (CPV), vervangt de bestaande 
nomenclaturen. Inmiddels is ook deze woordenlijst door een nieuwe lijst vervangen.219 Door de 
snelheid waarmee dit is geschied, kan dit leiden tot enige verwarring. 

Dit betekent echter nog niet dat de NACE- en CPC-nomenclaturcn volledig zijn verlaten. In 
geval van strijdigheid tussen de CPV en CPC, is de CPC-nomenclatuur van toepassing.22" Dat 
is eveneens het geval bij een strijdigheid tussen NACE en CPV. Ook dan prevaleert de NACE-
nomenclatuur boven de CPV. De oude nomenclaturen zijn derhalve nog niet van het schouw
toneel verdwenen. 

2.3.4. DE CO-DECISIEPROCEDURE 

Het onderhavige richtlijnvoorstel is regelgeving, die wordt vastgesteld op basis van een ge
meenschappelijk besluit van het Europees Parlement en de Raad. De procedure verloopt in 
twee rondes. Eerst nemen vertegenwoordigers van de lidstaten kennis van de Commissievoor
stellen. Op basis van overleg wordt een zodanige tekst vastgesteld dat de Raad hierover een 
(gemeenschappelijk) standpunt met betrekking tot die voorstellen kan innemen. Dit Gemeen
schappelijk standpunt wordt ter bespreking en consideratie voorgelegd aan het Europees 
Parlement.221 Het Europees Parlement heeft vervolgens het recht het voorstel van amendemen
ten te voorzien. Het voorstel voor de onderhavige ontwerprichtlijn heeft tot 103 amendementen 
geleid. Hiervan zijn uiteindelijk 63 amendementen geheel of gedeeltelijk door de Commissie 
overgenomen. Dit heeft in overleg tussen de diensten van de Commissie en de vertegenwoor
digers van de lidstaten geleid tot een herzien voorstel. Dit voorstel is voor een tweede lezing 
aan de Raad voorgelegd. 

Nadat de Raad op 20 maart 2003 in tweede lezing een Gemeenschappelijk standpunt heeft 
ingenomen met het oog op de aanneming van het gewijzigde voorstel voor de richtlijn,222 is het 

1 Vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statisti
sche Nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE) (PbEG 
1990, L 293), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 761/93 van de Commissie (PbEG 1993, L 83). 

18 Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlementende Raad van 5 november 2002 betref
fende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (PbEG 2002, nr. L 340). 

19 Verordening (EG) nr. 2151/2003 van de Europese Commissie van 16 december 2003 tot wijziging van 
verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschap
pelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV), PbEU 2003, nr. L 329. 

220 Voetnoot 1 bij bijlage II bij richtlijn 2004/18/EG. 
"' Op 21 mei 2002 is over een gewijzigd voorstel voor de nieuwe richtlijn inde Raad een politiek akkoord 

bereikt ('Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en 
werken' (COM (2002) 236 de£). 

222 Gemeenschappelijk standpunt (EG) Nr. 33/2003, vastgesteld door de Raad op 20 maart 2003 (PbEG 
2003, nr. C 147 E/l) en Bulletin EU 3-2003, 1.3.51. 
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voorstel voor een tweede lezing gezonden naar het Europees Parlement. Het Europees 
Parlement heeft hierover op 2 en 3 juli 2003 beraadslaagd. Dit heeft niet geleid tot een volledi
ge instemming met het voorliggende voorstel. Wel heeft het een stroom van 27 aanvullende 
amendementen voor de ontwerprichtlijn voor de klassieke overheid223 opgeleverd.224 Het betrof 
hier amendementen die onder meer betrekking hadden op het door aanbestedende diensten 
rekening houden met tocgankelijkheidscriteria voor gehandicapten, waarbij het ontwerp van 
het werk moet aansluiten bij alle vormen van gebruik van dat werk door die gehandicapten. 

Aanbestedende diensten zouden naar het oordeel van het Europees Parlement de verplichting 
moeten worden opgelegd om ook voor overheidsopdrachten waarvan de waarde onder de 
drempels ligt, de grondbeginselen van het Gemeenschapsrecht te eerbiedigen. Verder was het 
Europees Parlement van oordeel dat het gebruik van de elektronische veiling beperkt moest 
worden. Zo zou het verstrekken van overheidsopdrachten voor werken, of innovatieve en intel
lectuele diensten of andere complexe diensten niet door middel van een elektronische veiling 
mogen plaatsvinden. De bouwsector merkt elektronisch veilen van bouwopdrachten aan als een 
vorm van leuren.225 Daar is deze sector van oudsher erg gevoelig voor. *"' Vastgesteld kan 
worden dat de lobbyisten van de bouwsector hun best hebben gedaan. Zij zijn alleen niet in hun 
doelstellingen geslaagd. Daarnaast zou een elektronische veiling alleen mogen plaatsvinden bij 
toepassing van het gunningscriterium van de 'laagste prijs'. Het Europees Parlement ging 
verder, ook zouden de richtlijnen niet van toepassing mogen zijn voor openbare aanbestedingen 
met betrekking tot schoolboeken waarvoor een vaste verkoopprij s geldt."" Voorts waren er nog 
amendementen met betrekking tot vertrouwelijkheid, de invoering van erkenningsregelingen en 
bovenal de introductie van milieucriteria, waaronder criteria met betrekking tot de toegepaste 
productiemethoden, en de invoering van sociale (waaronder werkgelegenheids-jaspecten als 
mogelijke gunningscriteria. 

Sommige amendementen zijn wat betreft de gevolgde procedure enigszins verwonderlijk. 
Ingevolge het Huishoudelijk reglement van het Parlement mogen in tweede lezing geen amen
dementen worden ingediend die niet reeds in eerste lezing waren ingebracht." Dit reglement 
mag zich - blijkens de aard van het aantal nieuw aangenomen amendementen - binnen het 
eigen huis blijkbaar niet in algemene bekendheid verheugen. 

De Commissie en de Raad hebben lieten blijken, dat zij niet voornemens waren met alle voor
gestelde amendementen te willen instemmen. Het Europees Parlement was medio september 
2003 nog steeds vastbesloten om onverkort vast te houden aan de amendementen. Voor de 
Raad waren in ieder geval 13 amendementen onaanvaardbaar.229 Voor 10 amendementen heeft 
het Italiaanse voorzitterschap compromisteksten voorgesteld en 4 amendementen waren 
voor de Raad alsnog aanvaardbaar.23 'Dit betekent dat er wat betreft deze ontwerprichtlijn geen 

221 Voor de ontwerprichtlijn voor de nutssectoren betroffen dit nog eens 19 amendementen. 
224 Bulletin EU 7/8-2003, punt 1.3.58. 
225 Zie ook § 3.5 van dit proefschrift en de Toelichting bij artikel 1.5.3.14. van de proeve van een wet. 
226 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 40. 
227 Amendement 26 houdende een voorstel voor artikel 16, eerste lid bis (notulen Europees Parlement van 

2 juli 2003). 
228 Artikel 80, tweede lid, van het Huishoudelijk reglement Europees Parlement (uitgave oktober 2003). 
229 De amendementen 16,23,26,27,44,47,51.54,68,69,70,91 en 95. 
230 De amendementen 1, 8, 15, 18, 20, 25, 31, 33, 52 en 87. 
231 De amendementen 7. 9, 77 en 84. 
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volledige overeenstemming was bereikt tussen de Raad, het Europees Parlement en de 
Europese Commissie." ' 

In een dergelijk geval biedt alleen een eoneiliatieprocedure, als bedoeld in artikel 251, derde 
lid, van het Verdrag nog uitkomst. Mislukt een dergelijke procedure, dan is er geen overeen
stemming bereikt tussen Raad en Europees Parlement. Een richtlijnvoorstel geldt dan als ver
worpen. In een dergelijk geval zal de Commissie het voorstel alsnog geheel terugtrekken. 
De eoneiliatieprocedure kenmerkt zich daarin dat de drie betrokken partijen, vertegenwoordi
gers van de Raad, het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de diensten van de 
Commissie - in delegaties van gelijke omvang - een 'trialoog' voeren om alsnog een gemeen
schappelijk standpunt te kunnen bereiken. 

De conciliatie 
In zijn vergadering van 18 september 2003 heeft de Raad aan het voorzitterschap een mandaat 
verleend om een eoneiliatieprocedure te starten. Conciliatie is een laatste stap voor de partners 
in de procedure waarin het Europees Parlement en de Raad medebeslissers zijn. Indien deze 
partners niet tot overeenstemming dreigen te komen, kan de eoneiliatieprocedure deze mogelijk 
alsnog op een lijn brengen.233 'The application of the conciliation procedure is characterised by 
its voluntary and consensual nature'.234 De juridische basis van deze procedure is te vinden in 
artikel 251, derde lid en volgende leden, van het EG-verdrag. 

Bij het volgen van de procedure diende het Italiaanse voorzitterschap uit te gaan van de door de 
Raad geaccordeerde, in opdracht van de Commissie uitgevoerde, analyse. Deze analyse bevatte 
compromisvoorstellen en genomen besluiten tot aanvaarding en verwerping van de amende
menten. Een aantal amendementen werd door de betrokken partijen als zwaar aangemerkt. Het 
betrof hier met name de sociale (waaronder criteria met betrekking tot werkgelegenheidsaspec
ten) en milicucriteria. De Commissie en de Raad van ministers waren aanvankelijk van mening 
dat eigenlijk alleen puur economische motieven bij gunning van overheidsopdrachten de door
slag zouden mogen geven. Milieuaspecten zouden alleen mogen meespelen, als het een over
heidsopdracht zou betreffen op milieugebied. Voorkomen moest worden dat andere - op zich 
van groot belang zijnde - doelstellingen van lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de 
Gemeenschap zelf via de achterdeur in deze procedurerichtlijn zouden worden binnen ge
bracht. Beleidsinhoudelijke (materiële) regels passen principieel niet in aanbcstedingsregel-
geving. 

Het Europees Parlement dacht hier, blijkens een aantal van de ingebrachte amendementen, 
duidelijk anders over. Met name de lokale en regionale overheden hadden gevraagd om meer 
manoeuvreerruimte. De Europese Commissie was sterk doordrongen van het belang van deze 
nieuwe richtlijn. In de compromisvoorstellen heeft de Europese Commissie een duidelijk mee
buigende beweging gemaakt. Het stellen van sociale- en milieucriteria mag nu ook van de Raad 
en de Commissie in een ruimere mate. De tekst van de richtlijn is hieraan aangepast. Een der
gelijke aanpassing ligt daarmee beter in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof in 

12 Overigens ook voor de ontwerprichtlijn voor de Nutssector zijn er door het Europees Parlement 
19 amendementen ingediend, waarover ook geen directe overeenstemming bestond. 

13 Zie voor een heldere uitleg over deze procedure en het verloop van de conciliatie: L.W. Gormley. 
Tender Nieuwsbrief, januari 2004, nr. 1 en L.W. Gormley, Conciliatie of de bemiddelingsprocedure -
'De Ins en Outs'. in: Jaarboek NVvA 2002-2003, Van Romburgh, H.D. (red.), in print. 

14 Gormley, L.W., 'The New System of Remedies in Procurement by the Utilities', (1992) 1 P.P.L.R., 
p. 266. 
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deze. Daarnaast waren ook de elektronische veiling en de vaste prijs van schoolboeken nog 
punten van overleg. Hierover is tussen partijen vrij snel volledige overeenstemming bereikt. 

Het heeft er - uitgaande van de teksten van de compromisvoorstellen - overigens de schijn van 
dat de Commissie ook deze keer op een aantal plaatsen een vaker beoefende truc heeft toege
past, door mee te bewegen in de tekst van de richtlijnen, maar in de overwegingen te beschrij
ven in welke context de bepaling gelezen moet worden. Met name het door de Commissie 
aanvaardde compromis met betrekking tot de tekst voor artikel 53 van de nieuwe richtlijn in 
combinatie met enkele aanvullingen in de overwegingen, is hiervan een tekenend voorbeeld. 

In de vergadering van Permanente vertegenwoordigers van de lidstaten (het COREPER) van 
28 november 2003 is geconstateerd, dat de gehouden informele bijeenkomsten tussen de Euro
pese Commissie, vertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement zeer vruchtbaar 
waren geweest. Met name de informele bijeenkomst te Straatsburg op 18 oktober 2003 heeft 
daaraan bijgedragen, blijkt uit het verslag van het COREPER ter voorbereiding van de voor 
2 december 2003 uitgeschreven conciliatiebijeenkomst.236 Op basis daarvan konden er door het 
bcmiddelingscomité nieuwe werkdocumenten worden opgesteld die partijen tot elkaar zouden 
kunnen brengen. Als het bcmiddelingscomité niet tot een gemeenschappelijk ontwerptekst zou 
hebben kunnen komen, dan zou de ontwerprichtlijn worden geacht niet te zijn aangenomen.237 

Op 2 december 2003 heeft de finale conciliaticbijeenkomst plaatsgevonden. Het voorbereiden
de werk was verricht. Het voorzitterschap kon - met genoegen - concluderen dat de vertegen
woordigers van de Raad en het Europees Parlement elkaar op het merendeel van de punten 
konden vinden. De vertegenwoordigers van het Europees Parlement hadden nog één laatste 
verzoek. Voor de gunningscriteria zou men in de eerste overweging van de nieuwe richtlijn de 
tekst op twee - op het oog kleine, maar naar het oordeel van de vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement niet ondergeschikte - punten willen aanpassen.238 Voor de vertegenwoor
digers van de Raad leken deze voorgestelde wijzigingen geen onoverkomelijke bezwaren op te 
leveren. De conciliatie zelf kon daarmee kort blijven. Er was een akkoord. Er was een door het 
bemiddelingscomité vastgestelde gemeenschappelijk ontwerptekst. De tekst moest echter nog 
worden bekrachtigd door de plenaire vergaderingen van de Raad en het Europees Parlement.239 

Zou het voorstel het in een van deze twee organen niet hebben gehaald, zou het voorstel alsnog 
een vroege dood zijn gestorven. 

Het resultaat is bereikt 
Op 29 januari 2004 heeft het Europees Parlement met een ruime meerderheid de voorstellen voor de 
nieuwe richtlijnen voor de klassieke overheid en de nutssectoren aangenomen. De Europese Raad 
had besloten tot schriftelijke besluitvorming. De leden van de Raad moesten uiterlijk op 2 februari 

HvJ EG van 17 september 2002, zaak C-513/99, Concordia Bus Finland (voorheen Stagecoach Fin
land), Jur. 2002, p. 1-7213 en HvJ EG van 4 december 2003, zaak C-448/01, EVN AG en Wienstrom 
GmbH -Oostenrijk, n.n.g. 
Verslag van het COREPER 1 van 28 november 2003, gedateerd 1 december 2003. 
Indien het bcmiddclingscomitc1 een compromis heeft bereikt, kunnen Raad en Parlement gezamenlijk 
besluiten nemen, die afwijken van het voorstel van de Commissie (Barents, R. en L.J. Brinkhorst, 
'Grondlijnen van Europees Recht', a.vv., p. 146). 
De zinsnede uit de overweging 1 '... including in the environmental or social area, ...' zou moeten 
worden gewijzigd in "... including in the environmental and social area, ...' en de overweging zou 
moeten eindigen met de zinsnede '... and comply with the fundamental principles mentioned in the 
Community law.' in plaats van "... and comply with the fundamental principles mentioned in Recital 2'. 
Persbericht van de Europese Commissie van 3 december 2003 (IP/03/1649). 
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2004 hun standpunt ten aanzien van het voorliggende conciliatiedocument hebben uitgebracht. Op 
die dag hebben alle delegaties hun akkoord aan beide voorstellen gehecht.24 Er was eindelijk witte 
rook. Het nieuwe pakket met regels voor het verstrekken van overheidsopdrachten was daarmee een 
feit. Op 31 maart 2004 is de nieuwe richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten - samen met de nieuwe 
richtlijn voor de nutsectoren - 2 4 1 door de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad ge
tekend. 

De richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.242 Op 30 april 2004 zijn de nieuwe richtlijnen in het EU-publicatieblad ver
schenen.243 Binnen 21 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn dienen de lidstaten de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te hebben getroffen om aan de richtlijn te 
voldoen.244 Dit betekent dat uiterlijk op 31 januari 2006 de bepalingen van de richtlijn in de 
Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd. 

De voorkeur van de Tweede Kamer ging daarbij uitdrukkelijk uit naar een materiële omzet
ting.243 Het kabinet heeft, gegeven de met het doorlopen van wetgevingsprocedure en de rela
tief korte implementatietermijn, evenwel gekozen voor een voorlopige implementatie door 
verwijzingswetgeving en pas daarna te gaan werken aan een degelijk, coherent, wettelijk kader 
voor een materiële omzetting van de richtlijnen.2 

De Europese Commissie heeft recentelijk de kennelijke verschrijvingen in de richtlijn gecorri
geerd met een corrigendum.247 De in richtlijn 2004/18/EG genoemde drempelbedragen moeten 
evenwel nog steeds gelijk worden getrokken met de vigerende drempelbedragen. In het corri
gendum zijn enige 'vertaal'-fouten gecorrigeerd. Het gaat daarbij om kennelijke verschrijvin
gen. Artikel 53, eerste lid, de zinsnede '... de inschrijver met de economisch voordeligste 
inschrijving ...' is daarbij vervangen door '... de inschrijver met de voor de aanbestedende 
dienst economisch voordeligste inschrijving ...'. 

Het verdient echter ook de voorkeur over te gaan tot wijziging van onder meer de verwijzing 
naar - de niet bestaande - 'titel VII' in artikel 30, eerste lid, onder a, in plaats van een verwij
zing naar 'hoofdstuk VII' en het vervangen van het woord 'variatie' in artikel 54, vijfde lid, 

240 Persbericht Europese Commissie van 3 februari 2004 (CM 426/04). 
241 Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende de 

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoor
ziening, vervoer en postdiensten (PbEU 2004, L 134). 

242 Artikel 83 van richtlijn 2004/18/EG. 
243 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende de 

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten (PbEU 2004, L 134). 

244 Artikel 80 van richtlijn 2004/18/EG. 
245 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
246 Kamerstukken II2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Ministervan Economische zaken van 15 juli 

2004 inzake het Visiedocument aanbesteden). 
247 Rectificatie van richtlijn 2004/18/EG van het secretariaat-generaal van de Raad in overeenstemming 

met het Europees Parlement en de Raad, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten van 5 oktober 2004, 11143/04 JUR 317 
(Verbetering en aanvulling van de rectificatie van 22 april 2004, 8460/04 JUR 201). 

48 Na vergelijking van de richtlijn in de Franse, de Engelse, de Duitse taal en het Zweeds, bleek alleen in 
de Nederlandse tekst deze woorden te zijn weggevallen. Opmerkelijk is dat deze in eerdere tekstvoor
stellen wel stond. 
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van de richtlijn door 'varianten'. Deze bepaling wordt door het woord 'variatie(s)' schier 
onbegrijpelijk.2 9 

Overgangsperiode 
Nu de nieuwe richtlijn op 30 april 2004 definitief van kracht is geworden, ontstaat er juridisch een 
nieuwe periode. Enerzijds blijft het oude recht van kracht. Anderzijds vergt artikel 10 van het Ver
drag dat in de overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de richtlijn en het verstrijken van de 
implementatieperiode de lidstaten (en met name de nationale wetgevers) zich onthouden van hande
lingen die in strijd kunnen zijn met de tekst en de geest ('het doel') van de nieuwe richtlijn. Dit vloeit 
niet alleen voort uit het leerstuk van de gemeenschapstrouw, maar ook uit de vaste jurisprudentie van 
het Europese Hof van Justitie dat de lidstaten aan de Europese regelgeving niet het 'nuttig effect' 
mogen ontnemen. 

Vergelijk de Franse tekst ('variantes') en de Engelse tekst ('variants') van de richtlijn. 
Zie onder meer HvJ EG van 12 juli 2001, zaal C-399/98, Ordine degli Architetti delle province di 
Milano e Lodi ('Scala-arrest'), Jur. 2001, p. 1-5409. 
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