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Hoofdstuk 3 

Huidig Nederlands wettelijk kader 

3.1. HET ONTSTAAN VAN NEDERLANDSE REGELS VOOR HET 
VERSTREKKEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Het aanbesteden in Nederland heeft een lange historie. Een historie die in feite al teruggrijpt op 
het vroege begin van het Koninkrijk der Nederlanden. 

3.1.1. KONINKLIJK BESLUIT VAN 1815 

In een Koninklijk Besluit van 11 november 1815 werd de Rijksoverheid voor het eerst ver
plicht om openbaar aan te besteden.251 Op grond van artikel 1 van dit koninklijk besluit zullen 
'7e beginnen met den dag van heden [...] aüe aannemingen van werken en leverancien ten 
behoeve van den lande, meerder dan vijf honderd guldens moetende kostende in het openbaar 
moeten worden aanbesteed'. Artikel 5 van dit koninklijk besluit motiveerde deze verplichting 
met het oog op een doelmatig beheer van 's-Rijksmiddelen en het willen bestrijden van corrup
tie onder ambtenaren. 'Als zijnde het onze uitdrukkelijke wil en begeerte [... ] dat iedere ambte
naar die zich in deze mogt misgrijpen, onverwijld en zonder aanziens van persoon van zijnen 
post worde gedesitueerd, en zulks onverminderd de actie, welke den lande tot vergoeding van 
schade tegen hem mogt compteren'. In ieder geval voor wat deze laatste reden betreft, is dit -
met de recente Parlementaire Enquête Bouwnijverheid in het achterhoofd - een nog steeds 
actuele en aansprekende visie. 

Over de wijze van aanbesteden zegt het koninklijk besluit zelf niets. Ook in de dagelijkse 
aanbestedingspraktijk van toen bestaat geen inzicht. Wellicht vormt dat op zich wel het meest 
duidelijke signaal voor de toestand van de daadwerkelijke aanbestedingspraktijk van destijds. 

3.1.2. DE COMPTABILITEITSWET VAN 1927 

In de Comptabiliteitswet van 1927 zijn deze bestaande regels als onder meer neergelegd in het 
eerder genoemde koninklijk besluit en een specifiek op de Waterstaat gericht K.B. voor het 
verstrekken van overheidsopdrachten opnieuw gecodificeerd."3" 
Artikel 33 van deze wet bepaalde: 
'A lie niet in eigen beheer uit te voeren werken en alle leveringen die een vermoedelijke uitgaaf 
van meer dan f. 2.500,- ten gevolge hebhen, worden in het openbaar aanbesteed. 
Nochtans kan door Ons bij gemotiveerd besluit, waarvan afschrift wordt gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer, afwijking van deze regel, zoowel voor verschillende gelijksoortige 
gevallen, als voor elk bijzonder geval, worden toegestaan''. 

251 Nationaal Archief. Ook aangehaald in L.C. Makkinga en D.E. van Werven, 'Evaluatie onderzoek 
aanbestedingsbeleid overheden', eerste deel, 's-Gravenhagc: Instituut voor Bouwrecht 1994, p. 26 en 
A.M. Hartelust, 'De ontmoeting van vraag en aanbod op de Nederlandse bouwmarkt in de periode 1975 
tot en met 1979', diss. Rotterdam, p. 47. 

252 Slb. 1927,259. 
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3.1. ONTSTAAN VAN NEDERLANDSE REGELS VOOR VERSTREKKEN OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Een duidelijk verband wordt wederom gelegd tussen het doelmatig beheer van 's-Rijks-
middelen (de rijksbegroting) en het verstrekken van overheidsopdrachten. Deze bepaling lijkt 
daarnaast een erg stevig aanbestedingsstelsel te beogen. Deze bepaling zou de schijn op kunnen 
wekken, dat er in Nederland een ware cultuur van openbaar aanbesteden zou heersen. Dat blijkt 
echter niet meer dan schone schijn te zijn. 

Spier wijst er op dat de bepaling wel aan geeft dat er moet worden aanbesteed, maar niet 
hoe."3" Dat op zich is reeds een van de tekortkomingen van deze bepaling. Het betreft evenwel 
een zelfde tekortkoming als in het eerdergenoemde K.B. van 1815. Daarnaast werd de bepaling 
in de dagelijkse praktijk volledig ontkracht door het tweede lid vanwege de vele, vaak gehei
me, K.B.'s.254 Van de Meent wijst in dit verband op een ontheffings-K.B. uit 1929, waarbij het 
toenmalige Rijksinkoopbureau ontheffing kreeg om openbaar aan te besteden.255 Het 
koninklijk besluit somde verschillende bezwaren op tegen een openbare aanbesteding. Alle
maal bezwaren, die nog steeds regelmatig te horen zijn: de termijnen van de aanbestedings
procedures zouden te lang zijn, het specificeren van de te leveren goederen zou veel problemen 
opleveren en het Rijksinkoopbureau had met veel leveranciers goed contact. Dat laatste zou 
een voldoende garantie zijn voor voldoende concurrentie (sic!). 

3.1.3 . DE COMPTABILITEITSWET VAN 1976 

Deze ontkrachting van de openbare aanbestedingsplicht voor leveringen is later ook nog ge
formaliseerd in de Comptabiliteitswet 1976.2M> Daarmee verdween de enige aanwijzing dat bij 
de rijksoverheid aan het houden van aanbestedingen de beginselen van doelmatigheid, concur
rentie en formele gelijkheid van de deelnemers ten grondslag zouden liggen. 

De integrale wijziging van de Comptabiliteitswet in 1991 veranderde hieraan inhoudelijk niets. 
Tot aan het inwerkingtreden van artikel 4, eerste lid, van de Raamwet EEG-voorschriften 
aanbestedingen - waarmee onder meer artikel 34, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1991 
zou komen te vervallen - bepaalde artikel 34, tweede lid, dat bij algemene maatregel van be
stuur regels zouden worden gesteld met betrekking tot het aanbesteden van 'werken'. 
Voor leveringen was daarmee - voorlopig - een eind gekomen aan de aanbestedingsplicht. De 
memorie van toelichting bij de Comptabiliteitswet 1976 stelde: 'In de praktijk blijkt het voor
schrift dat leveringen van goederen als regel openbaar moeten worden aanbesteed, geen of 
weinig betekenis meer te hebben. Weloverwogen prijsaanvragen bij daarvoor in aanmerking 
komende leveranciers treden hiervoor in de plaats. Het voorschrift ware derhalve voor de 
leveringen niet te handhaven, al ware de mogelijkheid van openbare aanbestedingen niet uit te 
sluiten'.257 Het opgeven van de aanbestedingsplicht voor leveringen zou moeten leiden tot een 
vrijheid van handelen door de overheidsopdrachtgever. De Nederlandse wetgever negeert 
hiermee evenwel - wellicht zelfs bewust - de uitgangspunten van het EG-verdrag ten aanzien 
van het voltooien van de interne markt. 

De scribent van de memorie van toelichting bij de nieuwe Comptabiliteitswet, een op het mi
nisterie van Financiën werkzame ambtenaar, was er zich destijds blijkbaar niet van bewust dat 
er enige deuren verder op het ministerie van Economische Zaken en bij de diensten van de 

Spier, J.,'Overeenkomsten met de overheid', diss. Leiden, Deventer: Kluwer 1981, p. 28. 
Kamerstukken II 1973-1974. 13 037. nr. 3, p. 31 (MvT Comptabiliteitswet 1976) en Nota van Toelich
ting bij Besluit aanbesteding van werken 1973 (Stb. 1973, 202). 
Van de Meent, G.W.A., a.w., p. 180. 
Stb. 1976,671. 
Kamerstukken II1973-1974, 13 037, nr. 3. p. 31 (MvT Comptabiliteitswet 1976). 
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COÖRDINATIERICHTLIJNEN 3.2.1. 

Europese Commissie nijver werd gewerkt aan een Europese richtlijn betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen.'" 
Deze zojuist bereikte armslag van de Nederlandse rijksoverheid met betrekking tot het niet 
langer openbaar behoeven aan te besteden van opdrachten voor leveringen, werd met de inwer
kingtreding - twaalf maanden na het verstrijken van de uiterste implementatiedatum - van de 
'Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten' weer ingeperkt.259 Desondanks 
werd het aanbestedingsrecht gedurende een lange tijd door de Nederlandse samenleving als een 
volstrekt non-issue beschouwd.260 Het aanbestedingsrecht kon worden gekenmerkt - in ieder 
geval in Nederland - als de Assepoester in het recht.261 De plicht tot het aanbesteden van op
drachten voor leveringen is dan ook gedurende een lange tijd genegeerd. Het heeft lang ge
duurd voordat hier kentering in kwam. Pas de laatste jaren is een verbetering in de naleving 
waarneembaar." 

3.2. IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR 
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

De wens om te komen tot een gemeenschappelijk Europese markt was voor de Europese 
Commissie reden om te komen tot coördinatierichtlijnen voor het verstrekken van overheids
opdrachten. De eerder tot stand gekomen liberalisatierichtlijnen bleken naar het oordeel van de 
Europese Commissie te weinig effect te sorteren.263 De in de liberalisatierichtlijnen neergeleg
de negatieve verplichtingen waren - naar het oordeel van de Europese Commissie - 'verre van 
toereikend en moesten worden aangevuld met positieve verplichtingen'.264 Hiertoe zouden 
coördinatierichtlijnen moeten worden opgesteld. 

3 .2 .1 . COÖRDINATIERICHTLIJNEN 

Aanvankelijk volstond de Europese Commissie met alleen een coördinatierichtlijn voor over
heidsopdrachten voor de uitvoering van werken265 en later met één voor leveringen.266 Deze 
richtlijnen beogen de nationale wetgevingen naar elkaar toe te buigen met betrekking tot de 
wijze van het doorlopen van aanbestedingsprocedures. Indien in alle lidstaten de procedures in 
een zodanige mate zouden zijn 'gecoördineerd' dat daarmee interstatelijke grenzen zouden 
komen te vervallen, zou een groot deel van de beoogde Gemeenschappelijke markt zijn ver
wezenlijkt 

258 Richtlijn van de Raad van 21 december 1976 (77/62/EEG) betreffende de coördinatie van de procedu
res voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PbEG 1977, L 13). 

259 Slb. 1979,334. 
260 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 25. 
261 Van Romburgh, H.D.. 'Woord vooraf, in: Jaarboek, NVvA 1995-1996, a.w., p. 1. 
262 Nalevingsmeting Aanbesteden 2002, 'Resultaten van een onderzoek naarde naleving van de aanbeste

dingsrichtlijnen', a.w. 
263 Zie §2.1.3. 
264 Mededeling van de Commissie aan de Raad, inzake overheidsopdrachten in de Gemeenschap van 

10 februari 1987. COM (86) 375. 
265 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 13 juni 1994 vervangen door Richtlijn 93/37/EEG. 
266 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. 
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3.2. IMPLEMENTATIE EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Het Europese aanbestedingsrecht in eigenlijke zin werd 'geboren' met de totstandkoming van 
de richtlijn Werken. Richtlijnen behoren door de nationale wetgevers te worden omgezet naar 
nationaal recht.' In Nederland heeft de implementatie plaatsgevonden langs twee wettelijke 
wegen: 
- de Wet aanbesteding van werken lagere publiekrechtelijke lichamen (Walapuli);268 en 
- het Besluit aanbesteding van werken 1973 (BAW 1973).269 

3.2.2. BESLUIT AANBESTEDING VAN WERKEN 1973 

Het kabinet vond destijds implementatie van de richtlijn Werken in de Nederlandse regel
geving door middel van een wet in formele zin niet nodig. Het aanbesteden van overheids
opdrachten voor werken vond immers al zijn grondslag in de Comptabiliteitswet. Een op deze 
wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur was daarom wel voldoende. 

In het op de Comptabiliteitswet gebaseerde BAW 1973 geeft de rijksoverheid regels voor het 
verstrekken van opdrachten voor de uitvoering van werken boven de drempel van de Europese 
aanbestedingsrichtlijn voor werken. Daarnaast verplicht het BAW 1973 de overheid ook wer
ken die niet vallen onder de werking van de (toenmalige) richtlijn Werken, maar wel een ge
raamde aanneemsom hebben van meer dan f. 50.000,-, pas op te dragen nadat daartoe een 
openbare aanbesteding of een aanbesteding met voorafgaande selectie is gehouden. Indien voor 
werken met een geraamde aanneemsom van meer dan f. 50.000,- geen openbare aanbesteding 
is gehouden, dient op grond van artikel 5 te blijken 'om welke redenen de gevolgde wijze van 
aanbesteden is gekozen of gunning uit de hand heeft plaatsgevonden '.De overheid moetzijn 
besluit derhalve motiveren. Of dit ook in de praktijk daadwerkelijk gebeurde, is niet duidelijk. 
Gegeven het ontbreken van vrijwel iedere aandacht bij de overheid voor de aanbestedings
regels, zal ook deze bepaling zich, behoudens enkele positieve uitzonderingen, zich niet in een 
echte belangstelling hebben mogen verheugen. Van de Meent merkt op dat in de nota van 
toelichting op het BAW 1973 vreemd genoeg niet wordt ingegaan op de ratio van de plicht tot 
openbaar aanbesteden.270 Wellicht is dat toe te schrijven aan het feit dat ook in de Comptabili
teitswet zelf iedere verwijzing naar de oorspronkelijk uitgangspunten voor het houden van 
aanbestedingsprocedures ontbrak en het eigenlijk als een soort van opgelegd pandoer werd 
beschouwd. 

De materiële uitwerking van de procedures vindt plaats op basis van een op grond van artikel 6 
van het BAW 1973 van toepassing verklaard Uniform aanbestedingsreglement (ter onderschei
ding van de latere UAR'en, hierna te noemen UAR 1972).271 Daarmee was voor de rijksover
heid - formeel - een deugdelijk systeem voor het verstrekken van overheidsopdrachten op het 
terrein van werken tot stand gekomen. 

Artikel 249 EG-verdrag en vergelijk § 2.2.4. van dit proefschrift. 
Stb. 1977, 669, ingetrokken bij Koninklijk Besluit van 30 april 1994 (Stb. 378). 
Besluit van 6 april 1973, houdende regelen voor het plaatsen van opdrachten tot de uitvoering van 
werken, Stb. 1973,202, laatstelijk gewijzigd op 31 mei l994(Stb. 381). Dit besluit is door inwerking
treding van artikel 4, eerste lid, van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (Stb. 2001,274) 
per 1 september 2001 komen te vervallen. 
Van de Meent. G.W.A., a.w., p. 182. 
Stcrt. 1972,55. 
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WET AANBESTEDING VAN WERKEN LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN 3.2.3. 

3 .2 .3 . WET AANBESTEDING VAN WERKEN LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN 

Het BAW 1973 stelde dat de toenmalige richtlijn Werken moest worden toegepast door de tot 
de rijksoverheid behorende aanbestedende diensten. Het was op juridische gronden niet moge
lijk om het BAW 1973 ook op de decentrale overheden van toepassing te laten zijn. De 
Comptabiliteitswet bevat immers alleen regels voor het financieel beheer van de rijksoverheid. 
Voor decentrale overheden volstond het kabinet derhalve met een Circulaire van de Minister 
van Binnenlandse Zaken van 26 juli 1972." 
Artikel 107 van de oude Provinciewet sprak over de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten de 
voornemens en voorwaarden van aanbestedingen vast te stellen van de door de provincie op te 
dragen werken. Over de door de provincie te volgen aanbestedingsprocedures zweeg de wet 
echter.273 In de op 1 januari 1994 in werking getreden nieuwe Provinciewet is deze bepaling 
niet teruggekeerd. Door het ontbreken van regels voor de wijze van aanbesteden, hebben de 
provinciale overheden derhalve een zekere mate van vrijheid in hun handelen. Deze vrijheid 
wordt echter beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Van den Berg stelt 
dat in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel meebrengt dat provinciale overheden, voor zover 
dat economisch niet irrationeel zou zijn, toch ten minste voor de aanbesteding met voorafgaan
de selectie behoren te kiezen.274 De toenmalige Gemeentewet bevatte, naast een met artikel 107 
Provinciewet overeenkomende bepaling, wel een voorschrift over de door de gemeentelijke 
overheden te volgen wijzen van aanbesteden bij het plaatsen van opdrachten voor de uitvoering 
van werken. Artikel 176, tweede lid, bepaalde dat die opdrachten openbaar moesten worden 
aanbesteed, behoudens in die gevallen waarin om bijzondere redenen, een onderhandse aanbe
steding in het belang van de gemeente zou zijn. De toenmalige Gemeentewet liet de gemeente 
derhalve de keuze tussen een openbare aanbesteding en onderhandse aanbesteding. In de prak
tijk bleek deze belangenafweging echter nogal eens anders te lopen dan de wetgever bedoeld 
zal hebben.275 Ook deze bepaling is in de nieuwe Gemeentewet niet teruggekomen. Van een 
daadwerkelijk wettelijk kader met betrekking tot de wijze van aanbesteden door decentrale 
overheden kon derhalve niet worden gesproken. 

Omzetting naar nationaal recht met circulaires 
Europese richtlijnen dienen - als eerder gesteld - te worden omgezet in dwingende regels van 
nationaal recht.276 Het is aan de lidstaten zelf om vorm en middelen te kiezen waarmee de 
implementatie van de desbetreffende richtlijn wordt verzekerd. Het door de richtlijn beoogde 
resultaat dient evenwel te worden verzekerd op een wijze, dat de volledige effectiviteit van de 
richtlijn - het nuttig effect - op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze is gewaar
borgd.277 

Naar Nederlands recht bezien, ontstaat er met een methode van implementatie door middel van 
circulaires geen rechtstreekse wettelijke plicht tot naleving van de richtlijn. Een omzetting van 
richtlijnen naar nationale regelgeving met circulaires lijkt derhalve een onbetwiste inbreuk op 
het Gemeenschaprecht op te leveren. 'Lijkt', want de Europese Commissie is destijds niet 

-2 Stcrt. 1972. 149. 
:7! Makkinga. L.C. en D.E. van Werven, Evaluatie onderzoek 'aanbestedingsbeleid overheden', a.w., 

p. 11. 
274 Van den Berg, M.A.C.M., 'Samenwerkingsvormen in de bouw', diss., KUB 1990, p. 377. 
275 Zie hierover uitgebreid in: H. Nijholt, 'Op weg naar een bestuursrechtelijke normering van het gemeentelijke 

aanbestedingsbeleid in de bouw', diss., Bouwrecht monografieën nr. 14, Deventer: Kluwer 1996, p. 59. 
276 Artikel 249 EG-verdrag. 
r~ 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. 
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3.2. IMPLEMENTATIE EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN 

tegen deze circulaires opgetreden.278 Optreden tegen een inbreuk op de aanbestedingsrichtlij
nen deed de Europese Commissie voor het eerst met het Dundalk-arrest.279 Circulaires zijn 
'lapmiddelen', die door de voor de implementatie verantwoordelijke bewindspersonen zijn 
gebruikt om zich de Europese Commissie van het lijf te houden.280 Evenwel moet achteraf 
worden geconstateerd, dat het wel een succesvol lapmiddel was. Een dergelijke vorm van 
verwijzing verdient echter geen schoonheidsprijs. Het is niet waarschijnlijk dat de Europese 
Commissie deze wijze van omzetting heden ten dage nog zou accepteren.281 

Ruim vijfjaar later (!) werd het instrument van een wet in formele zin gebruikt om de toen
malige richtlijn Werken alsnog adequaat te implementeren: de Wet aanbesteding van werken 
lagere publiekrechtelijke lichamen.282 Deze wet bepaalde in artikel 2 dat 'de besturen van 
provincies, gemeenten en waterschappen [...]bij het plaatsen van opdrachten tot de uitvoering 
van werken, bedoeld in de liberalisatie- en de coördinatierichtlijn, de in die richtlijnen ver\>atte 
bepalingen toe [passen]'. 

De toenmalige richtlijn Werken sprak nog van 'publiekrechtelijke rechtspersonen'. Anders dan 
de 'publiekrechtelijke instellingen' van de huidige richtlijnen, was dat een limitatief begrensde 
groep lichamen. De memorie van toelichting bij de Walapuli merkt daarbij nog op, dat ook 
enkele andere publiekrechtelijke lichamen onder werking van de richtlijn vallen.283 De 
Walapuli zelf sprak met geen woord over de categorieën aanbestedende diensten. Gegeven de 
omvang van de wet - slechts drie artikelen - wekt dat ook geen echte verwondering. Het is een 
wat wonderlijke vorm van wetgeving: iets niet in de wet zelf te regelen, maar in de memorie 
van toelichting stellen dat deze wet op de diverse categorieën aanbestedende diensten van 
toepassing is. Of een dergelijke vorm van wetgeving in de ogen van de rechter genade zou 
hebben kunnen vinden, zullen we nooit weten. Er is hierover geen jurisprudentie bekend. 

De Walapuli bevat geen (expliciete) verwijzing naar het UAR 1972. Het UAR 1972 bleef 
daarmee formeel alleen gericht tot de rijksoverheid. In de dagelijkse praktijk pasten de decen
trale overheden het UAR 1972 - en zijn opvolgers - op vrijwillige basis toe. 

3.2.4. RICHTLIJN 89/440/EEG 

Richtlijn 89/440/EEG bevatte een aantal ingrijpende wijzigingen van de toenmalige richtlijn 
voor werken.284 De wijzigingen van de richtlijn Werken vormden de noodzaak voor een aantal 
wijzigingen in bestaande regelgeving: het BAW 1973,285 het vaststellen van een nieuw UAR-
EG 1991286 en een wijziging van de Walapuli.287 Ook hier blonk de wetgever niet uit in een 
grote mate van voortvarendheid en consequentheid.288 

78 Dat heeft zij wel in andere gevallen gedaan. Zie § 2.2.4. 
79 HvJ EG van 22 september 1988, zaak 45/87, Commissie/Ierland (Dundalk), Jur. 1988. p. 4929. 

280 Zie ook Van de Meent, G.W.A., a.w., p. 206. 
281 Zie recentelijk: HvJ EG van 24 juni 2004, zaak C-212/02, Commissie/Oostenrijk (Alcatel II), 

TA 2005/1. 
282 Stb. 1977,699. 
83 Kamerstukken II 1976-1977, 14 404, nr. 3, p. 6 (Memorie van Toelichting) 

284 Richtlijn van de Raad van 18 juli 1989, PbEG 1989, L 210. 
285 Besluit van 11 september 1991 (Stb. 1991,475). 

Uniform Aanbestedingsrcglement voor werken ingevolge richtlijn 71/305/EEG, zoals gewijzigd bij 
richtlijn 89/440/EEG (UAR-EG 1991), Stcrt. 1991, 228. 

287 Stb. 1993.432. 
288 Zie hierover meer uitgebreid G.W.A. van de Meent, a.w., p. 187 e.v. 
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WET OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN VAN PRODUKTEN 3.2.5. 

De belangrijkste wijziging van het BAW 1993 naar aanleiding van richtlijn 89/440/EEG betrof 
de bepaling, dat voortaan alle publiekrechtelijke instellingen verplicht waren de richtlijn 
Werken toe te passen. Overheveling van deze aanbestcdingsplicht naar de later aan richtlijn 
89/440/EEG aangepaste Walapuli werd niet opportuun geacht.289 Overheveling zou naar het 
oordeel van het kabinet - naar later bleek terecht - onnodig tijdverlies en verspilde moeite 
opleveren.290 Kort voor de behandeling door de Tweede Kamer van het voorstel van wet tot 
wijziging van de Walapuli, was op 17 juni 1992 een voorstel van wet ingediend voor de 
Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.291 De wijzigingen van de Walapuli verkregen 
daarmee een wel zeer tijdelijk karakter. De werkingssfeer van de Walapuli werd daarnaast 
uitgebreid tot ontvangers van subsidies voor de realisatie van bouwwerken en voor concessie
overeenkomsten voor werken. 

Een derde belangrijke wijziging die is aangebracht ten gevolge van richtlijn 89/440/EEG, is het 
invoeren van het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991 (UAR-EG 1991)." 

3.2.5 . WET OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN VAN PRODUKTEN 

Spier merkt met enige euforie op, dat het niet kon '... uitblijven of de Communautaire zegenin
gen zouden zich ook op ander terrein doen voelen ',294 Hij doelde daarbij op de richtlijn Leve
ringen van 21 december 1976. 
De 'Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten' geeft uitvoering aan richtlijn 
77/62/EEG.296 Anders dan het BAW 1973 geldt deze wet alleen voor leveringen boven de 
Europese aanbestedingsdrempel. De richtlijn Leveringen zag op overheidsopdrachten waarmee 
een bedrag van tenminste 200.000 Europese rekeneenheden (ECU's) is gemoeid.297 De wet 
maakt ook - in tegenstelling tot het BAW 1973 en de Walapuli geen onderscheid russen de 
rijksoverheid en de decentrale overheden. De wet geldt voor alle aanbestedende diensten als 
bedoeld in de toenmalige richtlijn Leveringen.298 Evenals de Walapuli omvat ook de Wet over
heidsopdrachten voor leveringen van produkten slechts drie artikelen. 

De Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten, het BAW 1973 en de Walapuli 
beogen aan de EG-richtlijnen uitvoering te geven door verwijzing. Van de Meent onderkent 
twee soorten van verwijzing. De dynamische verwijzing, waarbij de nationale maatregel ver
wijst naar een richtlijn inclusief haar toekomstige wijzigingen. Daarnaast is er de statische 
verwijzing. Daarbij wordt verwezen naar de tekst zoals die op een bepaald moment luidt. Van 
de Meent heeft veel moeite met verwijzingswetgeving, met name waarbij dat de dynamische 
vorm betreft. Hij acht dat in strijd met de rechtszekerheid en de rechtsbescherming.299 

289 Van de Meent, G.W.A., a.w., p. 187. 
290 Kamerstukken II1991-1992, 22 734, nr. 3, p. 8-9 (Memorie van Toelichting wijziging Walapuli). 
291 Kamerstukken II 1991 -1992, 22 669, nr. 1. 
2.2 Van Marissing, J.P.L., a.w., p. 262. 
2.3 Zie over dit reglement meer uitgebreid § 3.3.3. 
294 Spier, J., 'Overeenkomsten met de overheid', a.w., p. 34. 
295 Richtlijn van de Raad van 21 december 1976 (77/62/EEG) betreffende de coördinatie van de procedu

res voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, PbEG 1977, L 13. 
296 Wet van 13 juni 1979, houdende regelen voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen 

van produkten (Stb. 1979,334). 
297 Artikel 5, eerste lid, van richtlijn 77/62/EEG. 
298 Richtlijn 77/62/EEG. 
299 Van de Meent, G.W.A., a.w., p. 209. Zie ook § 4.1.2. 
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Met de integrale wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 in 1991 zijn ook de opdrachten 
voor leveringen onder de werking van deze wet gebracht. De rijksoverheid kwam daarmee niet 
langer onder de werking van de Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten te 
vallen. De Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten werd met het oog hierop 
ook gewijzigd.300 Van de Meent merkt - terecht - op dat er wederom een onderscheid wordt 
aangebracht tussen de centrale overheid en de decentrale overheden. De noodzakelijke transpa
rantie - zo die er al was - werd wederom te niet gedaan.301 

3.2.6. VERBROKKELDE WETGEVING 

De Nederlandse aanbestedingsregelgeving is verbrokkeld. Wetgeving die niet uitblinkt in 
duidelijkheid en inzichtelijkheid, constateerden de onderzoekers van het deelrapport -Juridi
sche aspecten'.302 Dit oordeel moet worden onderschreven. Het Nederlandse aanbestedings-
rechtelijke palet is een ware lappendeken. Het ad hoc implementatiebeleid leidde tot een hoge 
mate van ondoorzichtigheid en een gebrek aan samenhang binnen de aanbestedingsregelge
ving. Vooral het gemaakte onderscheid tussen rijksoverheid en de decentrale overheden en het 
al dan niet van toepassing zijn van deze regelgeving onder en boven de Europese aanbeste
dingsdrempels, heeft geleid tot een onnodige complicatie van de regelgeving voor het verstrek
ken van overheidsopdrachten. Dat het destijds gemaakte onderscheid tussen centrale en decen
trale overheden in feite onnodig was, blijkt onder meer uit de thans geldende regelgeving en 
het in dit proefschrift neergelegde voorstel voor een proeve van een wet voor het verstrekken 
van overheidsopdrachten. 

In de mate van naleving van de destijds geldende aanbestcdingsregelgeving bestaat geen duide
lijk inzicht. Evenwel mag worden aangenomen dat dit, mede gegeven het ontbreken van ade
quaat toezicht en het gemis van voldoende draagvlak, niet tot een overweldigende vrolijkheid 
zal leiden/ Het zal weinigen verrassen, dat de naleving destijds waarschijnlijk sterk in de 
schaduw zal zijn gebleven ten opzichte van de recent gemeten lage nalevingspcrcentages.304 

Toen de Europese Commissie in haar fameuze Witboek van 1985 voorstellen voor onder meer 
aanbestedingsrichtlijnen op het terrein van de nutssectoren en voor het verstrekken van op
drachten op het terrein van diensten aankondigde, zou dit naar het oordeel van het kabinet 
alleen maar leiden tot nog meer verbrokkeling.305 Beide sectoren waren tot dat moment van de 
werkingssfeer van de aanbestedingsregelgeving uitgezonderd. Nieuwe regelgeving op dit ter
rein maakte een herbezinning wenselijk inzake het Nederlandse wetgevingsbeleid inzake over
heidsopdrachten. Het kabinet onderkende de risico's van een verdere toename van de verbrok
keling van regelgeving. 'Indien ... de omzetting in de nationale wetgeving op dezelfde wijze 
zou geschieden, dreigt het risico dat de Nederlandse wetgeving op dit terrein een onwenselijke 
verbrokkeling ten toon zal spreiden', aldus de Memorie van Toelichting bij het voorstel van 
wet voor een Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.306 Het kabinet vermeed hierbij 
uitdrukkelijk de reeds bestaande verbrokkeling toe te geven. De regering deed nu wel een 
voorstel voor één nationaal wettelijk kader, dat als kapstok moest dienen voor het gehele aan-

Artikel II, derde lid. van de Wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 1976, Sth. 1991, 752. 
" Van de Meent, G.W.A., a.w. p. 190. 
12 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 25. 

Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 25. 
Nalevingsmcting Aanbesteden 2002, 'Resultaten van een onderzoek naar de naleving van de aanbe
stedingsrichtlijnen', a.w. 

15 Zie § 2.2.2. 
16 Kamerstukken // 1991-1992, 22 669, nr. 3, p. 4 (MvT Raamwet). 
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bestedingsrecht in Nederland. De Raamwet mag worden aangemerkt als een belangrijke stap 
om de ontstane 'verbrokkeldheid' van de wetgeving een halt toe te roepen. 

3.3. RAAMWET EEG-VOORSCHRIFTEN AANBESTEDINGEN 

3 .3 .1 . NIEUW WETTELIJK KADER 

Directe aanleiding voor een bezinning op een nieuw wettelijk kader op het gebied van over
heidsopdrachten was de zojuist van kracht geworden aanbestedingsrichtlijn voorde nutssecto-
ren.307 Als hierboven gememoreerd, was de angst voor een verder ad hoc implementatiebeleid, 
gepaard gaande met een verdere versnippering van de wetgeving, aanleiding om te komen met 
een voorstel voor een nieuw implemcntatieregime met betrekking tot regelgeving op het terrein 
van overheidsopdrachten. Medio 1992 presenteerde de regering aan de Staten-Generaal een 
voorstel van wet tot uitvoering van EEG-maatregelen inzake het plaatsen van opdrachten voor 
de levering van produkten, de uitvoering van werken en het verrichten van diensten. Op 
grond van artikel 6 (de citeerbepaling) wordt de wet aangehaald als de Raamwet EEG-
voorschriften aanbestedingen. 

De Raamwet heeft twee doelstellingen. Ten eerste beoogt de wet een snellere uitvoering van de 
Europese regelgeving met betrekking tot de verstrekking van overheidsopdrachten mogelijk te 
maken. Daarnaast was de regering van mening dat het'... uit een oogpunt van doelmatigheid 
en doorzichtigheid van regelgeving wenselijk is één nationaal wettelijk kader tot stand te bren
gen op grond waarvan die maatregelen uitgevoerd kunnen worden: De Raamwet is, behou
dens artikel 4, op 21 april 1993 in werking getreden.310 Op dezelfde dag trad ook het Besluit 
aanbestedingen nutssector in werking.3" Het Besluit overheidsaanbestedingen trad op 1 juli 
1993 in werking.312 

De Raamwet is van toepassing op communautaire maatregelen op het terrein van aanbestedin
gen als bedoeld in artikel 189 EG-verdrag (thans genummerd als artikel 249). De wet maakt 
geen onderscheid tussen leveringen, werken of diensten, dan wel opdrachten in de nutssector. 
Daardoor is er één wettelijk kader voor overheidsopdrachten ontstaan. Het verbrokkelde karak
ter van de tot dan bestaande Nederlandse wetgeving was daarmee - in ieder geval in formele 
zin - weggenomen. De Raamwet heeft de samenhang en transparantie van de Nederlandse 
aanbestedingswetgeving doen toenemen. In de praktijk, zo zal blijken, is er nog steeds sprake 
van een behoorlijke 'lappendeken' aan regelingen en reglementen. Dit zal zo blijven zolang er 
geen adequate materiële omzetting van de aanbcstedingsregels naar het Nederlandse recht heeft 
plaatsgevonden. 

Artikel 1 van de Raamwet bepaalt, dat de Raamwet zich niet alleen beperkt tot richtlijnen, maar 
tot ieder mogelijk rechtsinstrument dat de Europese wetgever op overheidsopdrachten loslaat. 

'"" Richtlijn 90/53l/EEG. 
•"IS Kamerstukken II 1991-1992, 22 669, nr. 1. 
309 Preambule Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen. 
310 Besluit van 6 april 1993, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Raamwet 

EEG-voorschriften aanbestedingen {Stb. 1993, 213). 
311 Besluit van 6 april 1993, houdende regels betreffende de procedures voor het plaatsen van opdrachten 

in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (Stb. 1993, 214). 
" : Stb. 1993.305. 
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Consultatie van het Parlement tot een minimum beperken? 
De Raamwet vindt zijn zwaartepunt in artikel 2: 'Bij algemene maatregel van bestuur worden 
regels gesteld die strekken tot uitvoering van een communautaire maatregel inzake overheids
opdrachten'. De behandeling van de zes artikelen lange Raamwet was tot aan het rumoer dat 
ontstond naar aanleiding van de uitzending van televisieprogramma Zembla van VARA/NPS 
van 9 november 2001, de laatste keer dat de beide kamers van de Staten-Generaal zich uitdruk
kelijk en rechtstreeks over de aanbestedingsregelgeving hebben moeten buigen. In de tussentijd 
was de parlementaire aandacht als tamelijk gering aan te merken. 
Na het aannemen van de Raamwet kon de regering alles regelen door middel van algemene 
maatregelen van bestuur. Een gedachte daarbij was dat consultatie van het parlement daardoor 
tot een minimum kon worden teruggebracht; hetgeen tot tijdswinst zou leiden.313 Gezien de in 
algemene bewoordingen en in open normen gestelde inhoud van de wet, lag het niet in de 
verwachting dat consultatie van het parlement ooit nog nodig zou zijn. De Raad van State had 
instemmend - en zonder bedenkingen - over het voorstel van wet geadviseerd. 

Bij de behandeling van het voorstel van wet had de Tweede Kamer nog wel op een voorhang
procedure aangedrongen,314 maar het kabinet wilde hiervan niet weten. De regering is steeds 
zeer terughoudend geweest met voorhangprocedures. Aanwijzing 35 van de Aanwijzingen voor 
de regelgeving stelt dan ook dat'/« de wet [...] geen formele betrokkenheid van het parlement 
bij gedelegeerde regelgeving [wordt] geregeld tenzij daarvoor bijzondere redenen bestaan'. 
Dus ook deze keer hield de regering het been stijf. Een voorhangprocedure zou te veel tijdver
lies met zich brengen, zo redeneerde de regering.315 

De onderzoekers van deelrapport 4 'Juridische aspecten' concludeerden dat bij deze Raamwet, 
gegeven de met de invoering van een voorhangprocedure gecreëerde mogelijkheden voor het 
parlement om zijn controletaken te kunnen uitvoeren, wellicht in de rede zou hebben kunnen 
gelegen, doch dat een voorhangprocedure altijd een 'lapmiddel' is.316 Uitgangspunt is immers 
dat een duidelijke keuze wordt gemaakt tussen wat bij wet wordt geregeld en wat bij een alge
mene maatregel van bestuur. Als parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van regel
geving wenselijk wordt geacht, is een wet in formele zin geïndiceerd. Dat heeft in de praktijk 
evenwel alleen zin bij materiële regelgeving. Bij verwijzingswetgeving - als in het onderhavige 
geval - verwordt deze parlementaire betrokkenheid tot een 'wassen neus'. Immers het parle
ment voegt inhoudelijk niets toe. 

Volledigheidshalve moet worden erkend, dat de Tweede Kamer in het verleden structureel 
aandacht heeft besteed aan de controle op de aanbesteding en uitvoering van bouwprojecten. 
Deze controle werd vooral bevorderd door geïnstitutionaliseerde signalen (met name van rap
porten van de Algemene Rekenkamer en de voortgangsrapportages van Grote Projecten). Deze 
signalen leidden tot vragen vanuit de Tweede Kamer om een betere invulling van het opdracht
geverschap te bewerkstelligen en lijken zo - constateert de Enquêtecommissie - te hebben 

313 Kamerstukken II1991-1992, 22 669, nr. 3, p. 1 (MvT Raamwet). 
Een voorhangprocedure is een vorm van gecontroleerde delegatie. Gecontroleerde delegatie houdt in 
dat voorschriften bij lagere regeling kunnen worden vastgesteld, maar dat een voorontwerp daarvan of 
de regeling zelf voordat zij in werking treedt, ter kennis van het parlement wordt gebracht. Het parle
ment moet dan enige tijd in de gelegenheid worden gesteld opmerkingen over het ontwerp of de rege
ling te maken en daarover met de betrokken bewindspersoon van gedachten te wisselen (Toelichting bij 
aanwijzing 36 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). 

315 Kamerstukken II 1991-1992, 22 669, nr. 5, p. 5 (MvA Raamwet). 
'"' Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 26. 
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bijgedragen aan een deskundig opdrachtgeverschap.3'7 De naleving van de aanbestedingswet
geving werd door de Kamer evenwel niet structureel gecontroleerd. Dat kwam pas na niet-
geïnstitutionaliseerd klokgelui. Deze laatste signalen hebben uiteindelijk geleid tot de Parle
mentaire Enquête Bouwnijverheid. 

Implementatie-operatie 1993 voltooid 
De implementatie-operatie werd afgerond met de inwerkingtreding van het Besluit overheids
aanbestedingen.318 Zoals het Besluit aanbestedingen nutssector het kader voor de nutssector 
vormt, bevat het Besluit overheidsaanbestedingen de bij het verstrekken van overheidsopdrach
ten in acht te nemen regels voor de zogenaamde 'klassieke overheid'. 

Aanvankelijk bevatte het Besluit overheidsaanbestedingen alleen een formele implementatie 
van richtlijn 92/50/EEG (Diensten). Krap eenjaar later, bij besluit van 30 mei 1994, werd het 
Besluit overheidsaanbestedingen grondig herzien. Nu werden ook de richtlijnen 93/36/EEG 
(Leveringen) en 93/37/EEG (Werken) door middel van dit besluit in de Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd.319 De nota van toelichting constateert, dat 'Door dit besluit [...] een verder
gaande eenheiden samenhang [wordt] gerealiseerd in de nationale wetgeving ter uitvoering 
van communautaire regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten'. 

Deze eenheid en samenhang wordt vervolgens weer verstoord door artikel II, onder E, van het 
Besluit van 30 mei 1994.32' Dit artikel brengt een wijziging aan in artikel 6 van het BAW 
1973. Terecht merkt Van de Meent op dat de redactie van artikel 6, tweede lid, van het BAW 
1973 de zaak een stuk ingewikkelder lijkt te maken.322 De tot de rijksoverheid behorende aan
bestedende diensten worden nu verplicht het UAR-EG 1991 toe te passen 'voor zover dit 
reglement aanvullende bepalingen bevat ten opzichte van het bepaalde in het Besluit over
heidsaanbestedingen '. De nota van toelichting maakt het er niet duidelijker op. De wetgever 
komt met een op een bezweringsformule gelijkende toelichting. In het kort lijkt het er op neer 
te komen dat de bepalingen van het UAR-EG 1991 dienen te worden toegepast voor zover dit 
reglement aanvullende bepalingen bevat die niet rechtstreeks voortvloeien uit de richtlijn Wer
ken zelf. De aanbestedende diensten moeten voortaan eerst kijken naar de richtlijn en vervol
gens naar het UAR-EG 1991 om te kunnen beoordelen welke regelgeving toepasselijk is. 
Hiermee beoogde de regering al vast een voorschotje te nemen op een toekomstig intrekken 
van het Besluit aanbesteding van werken 1973. Het Besluit overheidsaanbestedingen kwam 
hiermee in de wetshiërarchie te staan boven het Besluit aanbesteding van werken. Gelukkig dat 
het adagium dat een ieder de wet behoort te kennen reeds lang achter ons ligt. De gewenste 
transparantie van regelgeving wordt met dit soort bezweringsformules echter geen dienst be
wezen. Aan het door de wetgever in deze opgetrokken rookgordijn is pas met de inwerkingtre
ding van artikel 4, eerste lid, van de Raamwet in september 2001 een eind gekomen. 

317 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 78. 
318 Besluit van 4 juni 1993, houdende regels betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsop

drachten voor de levering van producten, de uitvoering van werken en het verrichten van diensten 
(Stb. 1993,305). 

319 Besluit van 30 mei 1994 tot wijziging van het Besluit overheidsaanbestedingen (Stb. 1994, 379) en 
Stb. 1994, 380 (Tekstplaatsing). 

320 NvT bij Besluit van 30 mei 1994, Stb. 1994, 379. 
3:1 Stb. 1994,379. 
m Van de Meent, G.W.A., a.w., p. 194. 
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Het Besluit van 30 mei 1994 tot wijziging van het Besluit overheidsaanbestedingen trad op 
13 juni 1994 in werking.323 Op diezelfde datum trad ook artikel 4, tweede en derde lid, van de 
Raamwet in werking. De Walapuli en de Wet overheidsopdrachten voor leveringen van pro-
dukten kwamen daarmee te vervallen.324 

3.3.2. VERWIJZlNGSWETGEVING 

Evenals de Walapuli en de Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten gebruikt 
het Besluit overheidsaanbestedingen de systematiek van de statische verwijzingsmethode. Er is 
echter een belangrijk verschil. De Raamwet refereert alleen aan de verplichtende bepalingen 
van de Europese regelgeving.325 Sommigen menen dat dit meer duidelijkheid voor aanbeste
dende diensten biedt, die zich afvragen of een bepaling voor hen relevant is of dat die bepaling 
een verplichting inhoudt voor de lidstaat.326 De vraag is of aanbestedende diensten zich deze 
vraag ooit stellen. In veruit de meeste gevallen zullen aanbestedende diensten niet de Raamwet 
of het Besluit overheidsaanbestedingen er op naslaan, maar veelal rechtstreeks naar de richtlijn 
grijpen. Het gebruik van de Raamwet en het Besluit overheidsaanbestedingen zal in de praktijk 
veelal slechts zijn weggelegd voor de echte liefhebbers. 

De Europese Commissie heeft zich in het verleden niet altijd even lovend over implementatie 
door middel van verwijzingswetgeving uitgelaten. In het zevende verslag over de uitvoering 
van het Witboek betreffende de voltooiing van de interne markt, merkt de Commissie op dat de 
lidstaten hun moeilijkheden verschuiven naarde fase van de tenuitvoerlegging.327 De Commis
sie merkt het gebruiken van de verwijzingsmethode in feite aan als het voor zich uit schuiven 
van mogelijke interpretatievraagstukken. Voor dit standpunt is het nodige te zeggen. 

Europeesrcchtelijk bezien bezit de verwijzingsmethode ontegenzeggelijk zijn charmes. Het is 
eenvoudig. Men raakt nooit in conflict met de communautaire regels. Het is snel en efficiënt. 
Eindelijk is er een doeltreffend middel gevonden tegen langdurige implementatietrajecten, 
waarbij de implementatietermijnen worden overschreden. Van Marissing constateert, met enig 
ingehouden enthousiasme, dat met deze eenvoudige methode van omzetting van de richtlijnen 
in de Nederlandse wet- en regelgeving het hardnekkige verschijnsel van niet tijdige implemen
tatie definitief tot het verleden moet behoren. Beide op de Raamwet gebaseerde algemene 
maatregelen van bestuur hebben naar zijn oordeel aangetoond dat dit mogelijk is.32K Anderzijds 
laat een dergelijke wijze van implementatie ook eenvoudig zijn zwakke kanten zien. 

De aanbestedingsrichtlijnen beogen geen gedetailleerd en gesloten stelsel van regels te zijn. Zij 
zijn - onder meer - bedoeld om de wetgeving van de lidstaten naar elkaar toe te buigen - om te 
coördineren. Bij de verwijzingsmethode neemt men ook de onduidelijkheden, de vaagheden en 
dubbelhedcn van de richtlijnen over. De richtlijnen vormen slechts een skelet van een wettelijk 
stelsel. Het betreft hier een skelet of een raamwerk dat in de meeste gevallen een nadere invul
ling nodig heeft. In de gevoegde zaken CEI en Bellini overweegt het Hof dat de richtlijn niet 

323 Artikel 5 van het Besluit van 30 mei 1994, tb. 1994, 379. 
24 Besluit van 30 mei 1994, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 4. 

tweede en derde lid, van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (Stb. 1994, 378). 
25 Kamerstukken 11 1992-1993, 22 669, nr. 5., p. 4 (MvA Raamwet). 

326 Van Marissing, a.w., p. 279. 
327 Verslag van 2 september 1992, COM (92) 283, p. 30. 
':i> Van Marissing. a.w., p. 285. 
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een eenvormige, volledige communautaire regeling omvat.129 Dat betekent dat het de lidstaten 
is toegestaan - of zelfs verplicht zijn - een nadere invulling, verduidelijking of aanscherping in 
hun implementatiewetgeving aan te brengen.330 De lidstaten zijn vrij binnen het communautai
re kader materiële en procedureregels te handhaven of in te stellen, mits zij daarbij de overige 
communautaire regelgeving in acht nemen.331 De door de lidstaten op te stellen regels mogen 
geen afbreuk doen aan het 'nuttig effect' van de richtlijnen. 
In het geval van verwijzingswetgeving worden de onduidelijkheden, dubbelheden en vaag
heden niet weggenomen. Integendeel de in de richtlijn opgenomen tekortkomingen worden 
hierdoor formeel in het Nederlandse rechtssysteem geïnstitutionaliseerd en wellicht zelfs ver
sterkt. Gegeven het complexe karakter van de aanbestedingsregelgeving, is omzetting hiervan 
naar Nederlands recht geen sinecure. Mede gegeven de grote belangstelling die de Europese 
Commissie aan de dag legt met betrekking tot de naleving van de plicht tot omzetting van de 
aanbestedingsregels en de geconstateerde complexiteit hiervan, was het kabinet destijds (wel
licht, met de inzichten van dat moment terecht) huiverig om de regelgeving materieel naar 
Nederlands recht om te zetten. De toepassing van de verwijzingsmethode was naar het toen
malig oordeel een adequate methode. Nederland stond hier niet alleen. Ook lidstaten als Ierland 
en Denemarken hebben deze methode gebruikt. 

Geconstateerd is echter dat dit niet altijd een even gelukkige greep blijkt te zijn. Op de verwij
zingsmethode valt immers, als hierboven is geïllustreerd, het nodige af te dingen. Daarnaast is 
er ook nog het bezwaar dat richtlijnen zich primair richten tot de lidstaten en in beginsel niet 
bedoeld zijn om een rechtstreekse werking te hebben in de verhouding overheid-burger. De 
wetgever heeft een verantwoordelijkheid. Deze moet hij ook nemen. Dat blijkt onder meer uit 
de aanbevelingen van de enquêtecommissie bouwnijverheid. 

3 .3 .3 . UNIFORME AANBESTEDINGSREGLEMENTEN 

De 'feitelijke' materiële omzetting naar Nederlands recht van de aanbestedingsregelgeving 
voor het verstrekken van overheidsopdrachten voor werken was bij de totstandkoming van het 
Besluit aanbesteding van werken 1973 neergelegd in een Uniform aanbestedingsreglement (het 
UAR 1972). Dit reglement is in 1986 vervangen door een nieuw Uniform aanbestedingsregle
ment 1986 (UAR 1986). HetUAR 1986 is van toepassing op de uitvoering van werken met een 
geraamde waarde van kleiner dan 5 miljoen Bijzondere Trekkingsrechten (Special Drawing 
Rights) van het Internationale Monetaire Fonds. Dit bedrag komt in 2004 overeen met onge
veer 5,9 miljoen Euro. 

Richtlijn 89/440/EEG bracht - als hierboven reeds aangehaald - enige wijzigingen aan in de 
toenmalige richtlijn Werken. De gewijzigde richtlijn was voor de rijksoverheid aanleiding om 
niet slechts over te gaan tot een aanpassing van het UAR 1986 aan de nieuwe Europese regels, 

329 Zie HvJ EG van 9 juli 1987, zaak 27-29/86, CEI en Bellini, Jur. 1987, p. 3347. Dit oordeel is later 
bevestigd in HvJ EG van 20 september 1988, zaak 31/87, Beentjes/Staat der Nederlanden, Jur. 1988, 
p. 4635. 

"" Anders Van de Meent, a.w., p. 210. Hij acht de lidstaten zelfs verplicht de Europese richtlijnen materi
eel naar nationaal recht om te zetten. 

01 Zie ook E.R. Manunza, 'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de 
Nederlandse (rechts)praktijk', SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht, jaargang 52, 
februari 2004, p. 58-73. 

"2 'De bouw uit de schaduw', a.w., aanbeveling I, p. 305. 
™ Zie mededeling van de Europese Commissie van 19 december 2003 (2003/C 309/07), PbEU 2003, 

C309. 

63 



3.3. RAAMWET EEG-VOORSCHRJFTEN AANBESTEDINGEN 

maar ook om te komen tot een tweede, geheel nieuw, uniform aanbestedingsreglement dat 
specifiek was toegesneden op de aanbestedingen die de EU-aanbestedingsdrempel zouden 
overschrijden. Ook dit reglement - dat zoveel mogelijk de structuur van het UAR 1986 volgt -
is tot stand gekomen in een 'Breed Overleg' van vertegenwoordigers uit de overheid en een 
reeks belangenorganisaties. Het UAR-EG 1991 bracht de Nederlandse aanbestedingspraktijk 
materieel in lijn met de Europese richtlijn Werken. 

Van de Meent noemt dit reglement formeel juridisch gezien een merkwaardig reglement.334 De 
status van het reglement is naar zijn idee in nevelen gehuld. Het reglement is alleen gericht op 
de centrale overheid en de wetgevingsjuristen van de betrokken departementen zouden het 
UAR-EG 1991 niet als implementatieregelgeving willen beschouwen. Ten slotte is het regle
ment ook een typisch product van het oer-Hollandse poldermodel. 
Dejuridische status van het UAR-EG 1991 is inderdaad tot de wijziging in 1994 van hetBAW 
1973 wat minder duidelijk. In feite zou men het UAR-EG 1991 en het UAR 1986 kunnen zien 
als de rechtstreekse opvolgers van het UAR 1972. Naar dit laatste UAR verwijst het BAW 
1973 immers uitdrukkelijk. Voor de opvolgers heeft geen aanpassing van het BAW 1973 
plaatsgevonden. Pas met het wijzigingsbesluit van 30 mei 1994 vinden het UAR-EG 1991 en 
het UAR 1986 hun formele wettelijke grondslag in artikel 5, tweede lid.335 Vanwege het feit 
dat het BAW 1973 zich uitsluitend richt tot de rijksoverheid, ziet ook het UAR-EG 1991 alleen 
op deze categorie aanbestedende diensten. 
Ondanks het feit dat het reglement formeel niet is aangemerkt als een regeling - in de zin van 
recht als bedoeld in artikel 99 van de Wet op de Rechterlijke organisatie - ter implementatie 
van de richtlijn, is het reglement naar aanleiding van door de Europese Commissie gemaakte 
bezwaren in 1995 op onderdelen aangepast.336 Het UAR-EG 1991 volgt vrijwel exact de pro
cedures als neergelegd in de thans geldende richtlijn Werken.337 

Ten slotte memoreren sommigen de 'hoge mate van politisering' van het reglement door de 
betrokkenheid van een 'Breed Overleg' tussen overheid en deelnemers van het bedrijfsleven en 
belangenorganisaties. Men kan dit een hoge mate van politisering noemen. Dat moge zo zijn, er 
is daardoor wel een draagvlak voor een dergelijk reglement gecreëerd. Beter ware het derhalve 
te spreken van een 'hoge mate' van toepassing van het Nederlandse poldermodel.338 

Breed Overleg 
Binnen de Nederlandse rijksoverheid bestond reeds vroeg het streven om met specifieke regel
geving voor het verstrekken van bouwopdrachten te komen. In 'Breed Overleg' kwamen over
heid en bedrijfsleven bijeen om uniforme aanbcstedingsreglementen voor de uitvoering van 
werken op te stellen. De schreeuw om duidelijkheid en transparantie bij het plaatsen van op
drachten voor werken boven de Europese aanbestedingsdrempel was zodanig, dat omstreeks 
1990 drie bouwdepartementen het initiatief namen een voorontwerp voor aanbestedingen op 
het terrein van werken voor te bereiden. Het bestaande Uniform aanbestedingsreglement 1986 
(UAR 1986) voldeed niet meer in alle onderdelen aan de gewijzigde versie van de richtlijn 
Werken uit 1989/ - Er moest derhalve een nieuw aanbestedingsreglement worden opgesteld. 

Van de Meent, G.W.A., a.w., p. 188. 
15 Stb. 1994, 379 (tekstplaatsing Stb. 1994,381). 

Regeling van 22 mei 1995,5/c?7. 103 (tevens nieuwe tekstplaatsing). 
7 Richtlijn 93/37/EEG, PbEG 1993, L. 199. 

Zie ook A.G.J. van Wassenaer van Carwijck, 'The Netherlands - Implementing the •Poldermodel', 
(1999) 8 P.P.L.R., Issue 3, p. CS69 e.v. 

" Regeling van 2 juni 1986, houdende vaststelling van het Uniform aanbestedingsreglement 1986 (UAR 
1986), Stcrt. 1986, 118 (laatstelijk gewijzigd Siert. 1986, 138). 

64 



UNIFORME AANBESTEDINGSREGLEMENTEN 3.3.3. 

Dit voorontwerp werd met de goede ervaringen bij de totstandkoming van het UAR 1986 in het 
achterhoofd - teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen - voorgelegd aan een zoge
naamd 'Breed Overleg'. Het 'Breed Overleg' was een discussieforum met vertegenwoordigers 
van maar liefst vijftien verschillende overheden en organisaties.'40 Het 'Breed Overleg' was 
een platvorm dat uitstekend past in onze nationale overlegcultuur - immers over alles moest 
consensus bestaan. Het voordeel van een dergelijk reglement was dat een ieder (ook het aan 
tafel zittende bouwbedrijfsleven) zich daarin kon vinden. 

Het 'Breed Overleg' kweet zich zeer consciëntieus van zijn taken. Het vergaderde intensief, 
herschreef het voorontwerp vrij fundamenteel en presenteerde na tien maanden noeste arbeid 
een jonge feniks341 van een aanbestedingsreglement. Het Uniform Aanbcstedingsreglement-EG 
1991 was daarmee tot stand gekomen.'142 Een reglement dat ten opzichte van het UAR 1986 
vele frisse trekken had. Dat de betrokken bewindslieden echter niet geheel ongevoelig bleken 
te zijn geweest voor beïnvloeding door de lobby van het bouwbedrijfsleven, is pas later geble
ken. Al vrij snel werd de Nederlandse overheid door de Europese Commissie - onder bedrei
ging van een inbreukprocedure - gedwongen het omstreden artikel 4 van het UAR-EG 1991 te 
laten vervallen. 

Wettelijke basis? 
Zo waren er uiteindelijk een UAR 1986 en een UAR-EG 1991.344 Voor werken boven de Eu
ropese aanbestedingsdrcmpel gold het UAR-EG 1991. Voor werken onder de aanbestedings
drempel van de richtlijn Werken gold het UAR 1986. Dit reglement is later herzien door het 
UAR 2001.345 Sedert 1 juli 2004 zijn beide reglementen vervangen door het ARW 2004.'46 

Hadden het UAR 1986 en het UAR-EG 1991 eerst nog een wettelijke status voor de hele rijks
overheid, met de inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, van de Raamwet per 1 september 
2001 is deze formele wettelijke basis voor het UAR-EG 1991 en het UAR 2001 komen te 
vervallen.347 Door de algemene maatregel van bestuur waarmee dit artikel in werking trad. 
vervielen op dezelfde datum de wettelijke ankers van beide aanbestedingsreglementen: artikel 

340 Toelichting UAR-EG 1991, Stcrt. 1991, 228, p. 16. 
341 Een feniks die ontstond uit de as van het vuur van de geleverde arbeid, maar wel een vernieuwde vogel. 
343 Stcrt. 1991,228. 
343 Artikel 4 verbood aanbestedende diensten om aannemers om afstand te laten doen van hun verplichtin

gen uit hoofde van hun onderlinge prijsregelingen. Deze prijsregelingen voorzagen in een voorinschrij
ving. De voorinschrijvingen werden onderling vergeleken. Op basis van deze vergelijking werd een 
rangorde vastgesteld, waaraan kon worden vastgehouden bij de feitelijke aanbesteding. 

344 Regeling van 15 november 1991. Stcrt. 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). 

345 Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de 
Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie van 9 mei 2001/ Nr. 
450.2001.001241, houdende vaststelling van het 'Uniform Aanbestedingsreglcment 2001 '(UAR 2001), 
Stcrt. 2001. 113. Het UAR 2001 wordt door Pijnacker Hordijk en Van der Bend., a.w.. p. 145, nog aan
gehaald als 'UAR 1998'. Daarmee liepen zij ongeveer driejaar voor de muziek uit. 

34'' Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, nr. 2004022073, Rijksgebouwendienst, van 9 juni 2004, houdende bepalingen om
trent de aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestedingreglement Werken 2004), Stcrt. 
2004, 126. 

347 Besluit van 11 juni 2001. houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingstelling van artikel 4, 
eerste lid. van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (Stb. 2001, 274). 
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34, tweede lid, van de Comptabiliteitswet en het Besluit aanbesteding van werken 1973. ,4S Met 
het intrekken van het Besluit aanbesteding van werken 1973 zou daarmee voor de rijksoverheid 
ook de wettelijke verplichting komen te vervallen om beide uniforme aanbestedingsreglemen
ten toe te passen. Daarin heeft het kabinet voorzien door beleidsregels op te stellen op de voet 
van artikel 4:81, eerste lid, van de Awb.349 

Opvallend is echter dat hiermee bewust een stevig juridisch fundament onder de uniforme 
aanbestedingsreglementen is uitgetrokken. De uniforme aanbestcdingsreglementen zijn ver
vangen door regelgeving waaraan formeel geen enkele wettelijke bepaling ten grondslag ligt. 
Het UAR 1986 - evenals thans ook het ARW 2004 - is niet rechtstreeks op een wettelijk kader 
gebaseerd. De wettelijke basis van het reglement is daarmee kwestieus.350 In feite is er sprake 
van een soort van pseudo-wetgeving, waaraan een deel van de overheid zichzelf onderwerpt.33' 
Pijnacker Hordijk merkt - in navolging van anderen - terecht op dat dit onjuist is. Een beleids
regel is niet gelijkwaardig aan een algemeen verbindend voorschrift/ De desbetreffende 
beleidsregel geldt daarnaast slechts voor enkele ministeries en dan nog niet eens alle bouw-
departementen. """'" Ook Manunza is van mening dat een implementatie via de beleidsregels op 
Europecsrechtelijke gronden niet te rechtvaardigen is.354 De beginselen van effectiviteit, 
rechtszekerheid en effectieve rechtsbescherming verlangen, dat richtlijnen door middel van 
juridische binding worden geïmplementeerd.355 Dat kan van beleidsregels niet worden gezegd, 
is onder meer recentelijk weer gebleken uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 
Commissie/Oostenrijk.356 

Van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Aanbcstedingsrecht is, ten slotte, een Uni
form aanbestedingsreglement voor diensten EG 2000 (ARvD-EG 2000) opgesteld.357 Dit 
reglement is weliswaar niet door de overheid vastgestelde regelgeving, maar het is wel een 
transparante selectie van aanbestedingsvoorwaarden die de toets van de Europese aanbeste
dingsregels kan doorstaan en in de praktijk heel bruikbaar kunnen zijn.358 Regelingen voor 
opdrachten voor diensten en leveringen zijn er in Nederland verder op een - en wel in de slech
te betekenis van het woord - stiefmoederlijke wijze van afgekomen. 

S/b. 1973.202. 
Beleidsregels aanbesteding van werken 2004 (Stcrt. 2004, 126). 
Noot I.C. van der Vlies bij het arrest Staat/Hasler, RegelMaat 1986, p. 75 (HR 31 mei 1985, NJ 1985, 
648, BR 1985, p. 688). 
Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 27. 
Pijnacker Hordijk, E.H.. 'Aanbcstedingsrecht na de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid', in: Aan 
Wil Besteed, D.L.M.Th. Dankers-Hagenaars en P.A. W. Piepers (red.), Deventer: Kluwer 2003, p. 73. 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was voor het UAR-EG 1991 en het UAR 
2001 geen ondertekenaar van de beleidsregel. 
Manunza, E.R., 'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbcstedingsrecht in de Neder
landse (rechts)praktijk", a.w., p. 61. 
Prechal, S., 'Directives in European Community Law- Astudyon Directives and their Enforcement by 
National Courts', Oxford European Community Law Library, 1995, § 5.2.3. 
HvJ EG van 24 juni 2004, zaak C-212/02, Commissie/Oostenrijk (Alcatel II), TA 2005/1. 
ARvD-EG 2000,1.A.H. Dolmams-Budé e.a.(red.), NVvA, Den Haag: Sdu Uitgevers 2000. 
Zie hierover uitgebreid in de bijdrage L.C. van den Berg, 'Het aanbestedingsreglement voor diensten 
nader beschouwd', BR 2003, nr. 10, p. 872 e.v. 
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3.4. C O N C L U S I E S PARLEMENTAIRE E N Q U Ê T E C O M M I S S I E 

BOUWNIJVERHEID 

De Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid merkt op dat door de één-op-één verwij
zing naar de Europese regelgeving het formele wettelijke stelsel in Nederland letterlijk in 
overeenstemming met de aanbestedingsrichtlijnen is. Door verschillen tussen de rechtstelsels 
van de lidstaten onderling, enerzijds, en de verschillen tussen deze stelsels en het Europese 
regelgevende kader, anderzijds, komt het regelmatig voor dat de dezelfde begrippen naar ge
lang de rechtscontext een andere lading of betekenis hebben. Dat geldt voor onder meer voor 
begrippen als 'aanbestedende dienst', 'publiekrechtelijke instelling', 'uitsluitingsgronden', 
'gunningscriteria', 'passende aanbieding' en de toepassing van de procedure van gunning via 
onderhandelingen. Dit bezien naast de relatief beperkte interpretatievrijheid van nationale 
overheden en rechters om aan de begrippen de uiteindelijke juiste uitleg te geven, vormt de 
keerzijde van verwijzingswetgeving. 

Een nieuw aanbestedingsreglement: het ARW2004 
Naar aanleiding van de conclusies van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft het kabinet 
besloten om de bestaande Uniforme Aanbcstedingsreglementen (het UAR-EG 1991 en het 
UAR 2001) zodanig te wijzigen, dat deze beter geschikt zijn voor de rijksoverheid als op
drachtgever.360 In zijn reactie op het eindrapport van de Parlementaire enquête bouwnijverheid 
heeft het kabinet uiteengezet, dat deze reglementen meer dan als voorheen als een inkoopin
strument moeten worden aangemerkt en ook als zodanig dienden te worden geredigeerd. Daar
toe zijn in één nieuw aanbcstedingsreglement - het Aanbcstedingsreglcment Werken 2004 
(ARW 2004) - 361 beide bestaande uniforme aanbestedingsreglementen samengevoegd. Het 
kabinet loopt hierbij vooruit op zijn voornemen de Europese aanbestcdingsregclgeving naar 
materieel Nederlands recht om te zetten. Het kabinet stelt dat de voornaamste wijzigingen die 
het gevolg zijn van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, gelegen zijn in het openen van 
alle enveloppen,362 het omkeren van de bewijslast als het gaat om een onaanvaardbare aanbie
ding en het laten vervallen van de rekenvergoeding. Wel blijft het mogelijk om bij bepaalde 
(grote en complexe) aanbestedingen ontwerpvergoedingen te bieden.363 De opstellers van het 
ARW 2004 hebben in het ARW 2004 echter veel meer wijzigingen aangebracht, dan het kabi
net aanvankelijk aan de Tweede Kamer had toegezegd en de Minister van VROM in haar brief 
van 18 augustus 2004 beschrijft. 

; ' 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 63.ZieookHvJ EG van 13 januari 2005. zaak C-84/03, Commis
sie/Spanje, n.n.g., r.o. 49 en 59. 

,0 Kamerstukken II2002-2003, 28 244, nr. 24 (Kabinetsstandpunt), p. 12. 
'' Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, nr. 2004022073, Rijksgebouwendienst, van 9 juni 2004, houdende bepalingen om
trent de aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestcdingrcglement Werken 2004), Stcrt. 
2004, 126. 

'2 Dit voorkomt onder meer misverstanden als in het vonnis van de RvA van 12 januari 2004, nr. 26.143. 
BR 2004, p. 445 (Gesloten enveloppe). 

a Kamerstukken II2003-2004,29 709, nr. 2, p. 2 (brief van de minister van VROM van 18 augustus 2004 
inzake het ARW 2004 en de Beleidsregels aanbesteding van werken 2004). 
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Het ARW 2004 is door middel van beleidsregels met ingang van 15 augustus 2004 verplicht 
gesteld voor de hele rijksoverheid."64 De terminologie van de nieuwe beleidsregels komt voor 
een groot deel overeen met de begripsbepalingen in de Beleidsregels aanbesteden van wer
ken. Het ARW 2004 spreekt evenwel niet meer van een aanbesteding met voorafgaande 

selectie. Het gebruikt nu de terminologie van de richtlijn: de 'niet-openbare procedure'. De 
opstellers gebruiken voor de verschillende begrippen echter, ten opzichte van de Europese richt
lijnen, afwijkende definities. Dat kan onder omstandigheden leiden tot interpretatiegeschillen. 

Het ARW 2004 is van toepassing op alle opdrachten voor werken/'66 Uitgangspunt van het 
ARW 2004 is, dat alle opdrachten voor werken in beginsel (nict-)openbaar worden aanbesteed. 
Artikel 2, tweede lid, geeft echter een aantal uitzonderingen op de hoofdregel voor opdrachten 
met een geraamde waarde kleiner dan de aanbestedingsdrempel van de richtlijn Werken.367 Er 
kan in deze gevallen van een openbare of niet-openbare procedure worden afgezien, indien: 

a. 'Zich een van de gevallen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de richtlijn voordoet; 

b. Zich een van de gevallen als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de richtlijn voordoet; 

c. Zich een van de gevallen als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van die richtlijn voordoet; 
d. Het een werk betreft voor de uitvoering waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt 

dan € 1.500.000,-; 

e. Goede gronden doen verwachten dat een aanbesteding volgens de openbare procedure of 
niet-openbare procedure niet tot hun recht zouden kunnen komen; 

f. Aan het werk te stellen bijzondere eisen bij een aanbesteding volgens de openbare procedu
re of niet-openbare procedure niet tot hun recht zouden kunnen komen; 

g. Het werk van zodanige aard is dat toezicht tijdens en keuring na de gereedkoming geen 
afdoende waarborg van deugdelijkheid verschaffen; 

h. Een bijzondere aanbieding is ontvangen, waarvan de aanvaarding in het belang van de 
Staat is'. 

Opvalt dat de eerste drie onderdelen rechtstreeks zijn ontleend aan richtlijn 93/37/EEG. De 
beleidsregels sluiten aan bij de in dergelijke omstandigheden in de richtlijn genoemde procedu
res. Op grond van onderdeel d van het tweede lid, van artikel 2 van de beleidsregels kan voor 
werken onder een drempel van € 1.500.000,- worden afgezien van een (niet-)openbare proce
dure. Dan zou kunnen worden volstaan met een aanbesteding volgens een onderhandse proce
dure. Twijfels bestaan er of een dergelijk hoge drempel tegemoet komt aan de transparantie-eis 
die de Europese Commissie uit het Telaustria-arrest leest. Een lagere drempel had wellicht- bij 
wijze van 'De minimis-regel' - meer voor de hand gelegen.368 

De omstandigheden als genoemd in de onderdelen e tot en met h lijken zijn weliswaar uitslui
tend te zijn voorbehouden aan opdrachten met een geraamde waarde kleiner dan de Europese 
aanbcstedingsdrempcl. Toch lijken deze uitzonderingen niet in overeenstemming met het doel 
en de strekking van de Europese regels. Zeker waar het opdrachten met een waarde in de nabij
heid van de aanbestedingsdrempel betreft. 

Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minis
ter van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw. Natuur 
en Voedselkwaliteit, nr. 2004022072. Rijksgebouwendienst, van 9 juni 2004, omtrent de aanbesteding 
van werken (Beleidsregels aanbesteding van werken 2004), Siert. 2004. 126. 
Beleidsregels aanbesteding van werken {Stat. 2001, 113, gewijzigd Siert. 2001, 241). 
Zie hierover uitgebreid D.E. van Werven, 'Het aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004); 
een eerste kennismaking', a.w., p. 826-837. 
Deze opsomming vertoont overigens veel overeenkomst met de thans ruim 30 jaar oude tekst van 
artikel 2, tweede lid, van het BAW 1973. 
Zie meer uitgebreid hierover in de Toelichting bij artikel 1.2.1.1. van deze proeve van een wet. 
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Dc beleidsregels sluiten - ook - in de onderhavige uitzonderingsgevallen niet aan bij de Euro
pese regels. Zo stellen de beleidsregels dat het werk mag worden '... opgedragen nadat daar
toe een aanbesteding volgens een onderhandse procedure is gehouden'. De onderhandse 
procedure is volgens deze beleidsregels een species van het genus procedure van gunning via 
onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking. Zie daar een begin van verwarring. 
Artikel 3 van de beleidsregels geeft de aanbestedende diensten nog wat extra ruimte. Indien het 
niet mogelijk is of'... door de opdrachtgever ondoelmatig geoordeeld wordt, wordt geen aan
besteding gehouden en wordt het werk uit de hand gegund'. Het lijkt geïndiceerd, dat met een 
dergelijke ontsnappingsclausule zeer restrictief moet worden omgaan. Het 'nuttig effect' van 
de aanbestedingsregels - ook voor opdrachten onder de aanbestcdingsdrempel - mag immers 
niet teniet worden gedaan. 

In het ARW 2004 zijn verder nog een paar wezenlijke aanpassingen aangebracht. Elke proce
dure is volledig uitgeschreven. Van Werven noemt dit een pluspunt. Daarmee wordt immers 
verwijzing naar een deel van de bepalingen van een andere procedure vermeden. In deze 
proeve van een wet is dit overwogen. Om herhalingen echter zoveel mogelijk te vermijden en 
het eenduidige karakter van de wettelijke bepalingen te benadrukken, is hiervan evenwel afge
zien. Voorts is het aanbestedende diensten nu toegestaan de enveloppen van alle inschrijvers te 
openen.372 Verder is het verschil tussen de verdeling van de bewijslast ten aanzien van dc 
passende aanbieding tussen het UAR 2001 en UAR-EG 1991 weggenomen en vastgesteld op 
een overeenkomstige wijze als eerder bepaald in het UAR 2001. Verder is in dit reglement niet 
langer gekozen voor de Raad van Arbitrage in de Bouw als primair forum voor geschilbeslech
ting, maar is gekozen voor de civiele rechter. Partijen kunnen echter altijd alsnog nader over
eenkomen om voor de Raad van Arbitrage te kiezen. 

De vier bewindslieden zien de nieuwe beleidsregels en het ARW 2004 als een tijdelijke oplossing 
tot het moment dat een algemeen juridisch kader voor het verstrekken van overheidsopdrachten 
tot stand is gekomen. Zodra de nieuwe aanbestedingsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving is 
geïmplementeerd, wordt het ARW 2004 echter weer ingetrokken. Het ARW 2004 zal, als het 
voornemen van de Minister van Economische Zaken - de implementatie nog in het voorjaar van 
2005 te hebben voltooid - wordt bewaarheid, slechts een kort leven zijn beschoren. 

Verwijzingswetgeving versus materiële omzetting 
Het Besluit overheidsaanbestedingen verwijst rechtstreeks naar de aanbestedingsrichtlijnen. 
Een materiële omzetting ontbreekt. In de praktijk vormen het UAR-EG 1991 en het UAR 2001 
- en sedert 1 juli 2004 het ARW 2004 - de feitelijk materiële omzetting van de Europese 
regelgeving op het gebied van de uitvoering van werken. Als eerder opgemerkt liggen aan deze 
reglementen geen wettelijke bepalingen in formele zin ten grondslag. Dc reglementen hebben 
geen enkele formele relatie met het Besluit overheidsaanbestedingen. Ook heeft met betrekking 
tot deze reglementen geen parlementaire behandeling plaats gevonden. Daarnaast zijn deze 
reglementen slechts verplicht voor delen van de rijksoverheid. In de praktijk passen wel veel 
(semi-) overheidsinstellingen deze reglementen geheel often dele toe. Onvrede met bepaalde 
delen uit de reglementen (met name ten aanzien van de arbitragebepaling) maakt, dat er inmid-

3''" Artikel 2, vijfde lid, ARW 2004. 
"" Zie onder meer HvJ EG van 12 juli 2001, zaal C-399/98, Ordine degli Architerti delle province di 

Milano e Lodi ('Scala-arrest'), Jur. 2001, p. 1-5409. 
"' Van Werven, D.E., "Het aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004); een eerste kennis

making', a.w., p. 827. 
37: Het verbod tot het openen van de enveloppen met de inschrijvingen van andere inschrijvers dan de 

winnaar als neergelegd in artikel 31 UAR-EG 1991 en artikel 24 UAR 2001 is komen te vervallen. 
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dels meerdere aan deze reglementen ontleende reglementen en standaardvoorwaarden het 
levenslicht hebben gezien.373 Ook de VNG heeft luid en duidelijk laten weten toepassing van het 
nieuwe ARW 2004 niet aan zijn leden te zullen aanbevelen. De VNG adviseert haar leden het 
UAR 2001 en het UAR-EG '91 'tot de komst van een nieuw (wetgevend) aanbestedingskader in 
2006 te blijven toepassen met inachtneming van een aantal nader aan te geven wijzigingen'.374 

Ook vele aanbestedende diensten zullen het UAR-EG 1991 en het UAR 2001 blijven gebruiken. 
De gemeente Rotterdam heeft zijn eigen reglement. Dat maakt het er allemaal niet helderder op. 
Voorts is de richtlijn Werken ook van toepassing op bepaalde ondernemingen die voor bepaalde 
werken subsidies ontvangen. Het ARW 2004 is daarmee een nieuwe lap aan de door de 
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid geconstateerde deken geworden. 

De Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid merkte in haar eindrapport op, dat tegen 
deze achtergronden bezien, de voorheen gekozen methode van uitwerking van de richtlijn 
Werken minder in de rede ligt. 'Een strakker en eenvormiger juridisch kader voor de op
drachtverlening op het terrein van werken zou deze zwakke kanten kunnen oplossen. Met name 
hij decentrale overheden blijkt frequent onduidelijkheid te bestaan over de toepasselijkheid van 
de regels: wie is aanbestedende dienst, welke richtlijnen zijn van toepassing en hoe moeten zij 
in de praktijk worden toegepast?' ,373 De enquêtecommissie deed onderzoek naar de bouwnij
verheid. Vandaar dat de conclusies van de enquêtecommissie zich hoofdzakelijk hebben be
perkt tot die sector. Aangenomen mag echter worden, dat deze conclusies geldig zijn voor alle 
te verstrekken overheidsopdrachten in alle marktsectoren. 

Verder is reeds eerder in § 2.2.4. van dit proefschrift uiteengezet, dat omzetting van Europese 
regelgeving door middel van verwijzingswetgeving geen schoonheidsprijs verdient. 

Naleving aanbestedingsregels 

Ook de conclusies ten aanzien van de decentrale overheden zijn recentelijk bevestigd door het 
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerde onderzoek ten aanzien van 
de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland.376 Dit onderzoek leverde een verdrietig 
beeld op. Een beeld dat aantoont dat de aanbestedingsregelgcving zich niet in een bijzondere 
populariteit mag verheugen. Of dit primair te wijten is aan een onvoldoende toezicht, dan wel 
aan onduidelijke wetgeving, is niet zonder meer aan te geven. Wel kan in navolging van de 
onderzoekers van deelrapport 4 'Juridische aspecten' worden geconstateerd, dat de rode draad 
voor de verbeteringen in de aanbestedingsregelgeving samen te vatten is in de trefwoorden: 
transparantie, coherentie, meer dwingende coördinatie en effectief toezicht.377 De onderzoekers 
hielden uitdrukkelijk geen pleidooi voor een verregaande juridificering. Hun aanbevelingen 
impliceren niet zozeer meer als wel andere, minder hybride, regelgeving. Dit alles in de weten
schap dat betere regelgeving en meer toezicht geen panacee voor alle problemen is. 

Tijd voor schoon schip 

De enquêtecommissie komt in haar eindrapport 'De bouw uit de schaduw' ten aanzien van de wet
en regelgeving op het terrein van overheidsopdrachten tot onder meer de volgende conclusies: 
- De huidige regelgeving is weinig transparant en verhoogt daardoor de kans op onregel

matigheden. 

Zie onder meer het ARvD-EG 2000, het ARD-LNV en het RAD 1998. 
Ledenbrief VNG, 15 oktober 2004, 'Aanbestedingsreglementen UAR 2001/UAR-EG 1991 (Aa)', 
kenmerk FEI/2004002754. 
'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 63. 
Nalevingsmeting Aanbesteden 2002, 'Resultaten van een onderzoek naarde naleving van de aanbeste
dingsrichtlijnen', a.w. 
Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 162. 

374 

375 

376 
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- De aanbestedingsreglementen in de vorm van beleidsregels die verankering in de aanbeste
dingswetgeving ontberen en waarvan het toepassingsbereik formeel beperkt is, bieden onvol
doende waarborgen dat in de praktijk aan de aanbestedingsverplichtingen wordt voldaan.378 

' Twee zaken zijn de enquêtecommissie in algemene zin opgevallen: een gemis aan samenhan
gend en stimulerend bouwbeleid van de overheid en een gebrek aan een coherent en transpa
rant wettelijke kader voor aanbesteding[en]'. 7 Ten aanzien van het voorgestane wettelijk 
kader acht de enquêtecommissie de (recent voltooide) totstandkoming van één nieuwe, gemo
derniseerde richtlijn voor de aanbesteding van overheidsopdrachten,380 een uitgelezen moge
lijkheid '... om schoon schip te maken met de thans bestaande lappendeken aan reglementen 
en te komen tot één coherent, wettelijk verankerd, kader voor overheidsaanbestedingen'. Naar 
het oordeel van de enquêtecommissie heeft dit grote voordelen. De aanbestedingsregelgeving 
zou daarmee voor het eerst een stevig fundament in de nationale wetgeving verkrijgen. De 
enquêtecommissie vervolgde met de constatering, dat de nieuwe wet kan dienen als toetsings
kader voor eventuele specifieke aanbestedingsreglementen en gaat bovendien de bestaande 
versnippering en verkokering van aanbestedingsreglementen tegen.381 De enquêtecommissie 
voegde hieraan toe, dat een dergelijk wettelijk kader helderheid naar alle betrokken partijen 
schept - zowel naar het bedrijfsleven, als de overheid. Dringend wordt aanbevolen van de 
gelegenheid gebruik te maken '... om in eigen wetgeving een stevig wettelijk kader voor het 
aanbestedingsrecht te scheppen'',382 Geen verwijzingswetgeving meer is het adagium. Dit 
nieuwe kader van wet- en regelgeving kan dan vervolgens door actief toezicht worden gehand
haafd/ Deze aanbevelingen zijn door het kabinet overgenomen en zullen in regelgeving 
worden omgezet. 

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift zal op basis van de in hoofdstuk 4 geformuleerde uitgangs
punten getracht worden een uitwerking te geven aan een 'coherent, wettelijk verankerd kader 
voor overheidsaanbestedingen'. 

3.5. BELANGENTEGENSTELLINGEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 

Overheid en bedrijfsleven hebben niet altijd gelijke belangen. In feite heeft de overheid slechts 
één taak: het behartigen van het algemeen belang. Terecht memoreert Spier dat dit een op zich 
erg vaag begrip is. ' Een begrip dat moeilijk te omlijnen valt, omdat het uiteen valt in diverse 
''deelalgemene belangen'. Deze deelbelangen kunnen - hoezeer deze ieder op zich soms 
gerechtvaardigd kunnen zijn - tegenstrijdig zijn. Het is een veelkoppig monster. Spier komt tot 
de voorlopige slotsom, dat de overheid bij het behartigen van het algemeen belang de vrijheid 
moet hebben om vrij te kunnen handelen. Dit zou naar zijn aanvankelijk oordeel moeten leiden 
tot de conclusie dat de overheid zich van het sluiten van overeenkomsten moet onthouden. 'Het 
is immers van tweeën een: ofwel zij kan 'zomaar' van de overeenkomst af (deze heeft dan voor 
haar wederpartij geen waarde) of zij kan dat niet (doch dan kan het uitoefenen van haar taak 

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 280. Naast deze conclusies trok de enquêtecommissie ook conclu
sies ten aanzien van geschilbeslechting en het aanbestedingsbeleid. Waar nodig zullen deze conclusies 
later aan de orde komen. 
'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 297. 

3H0 Richtlijn 2004/18/EG. 
*' 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
x~ Ibidem. 

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 305. 
Spier, J., a.w., p. 12. 
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worden belet) '.383 Gelukkig ligt het - ook naar zijn oordeel - genuanceerder. Het uitgangspunt 
dat de overheid zijn taken telkens moet kunnen uitoefenen, is een juist uitgangspunt. Dat brengt 
met zich dat de overheid zich in beginsel niet in een zodanige situatie mag brengen, dat zij haar 
vrijheid van handelen verliest. Het algemeen belang brengt echter ook mee dat de overheid 
haar burgers niet in een toestand van rechtsonzekerheid en van rechteloosheid mag laten ver
vallen; integendeel. De overheid zal haarzelf gebonden moeten weten aan haar eigen wetten en 
regels, de door Europa of andere supranationale organisaties opgelegde regels, de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en de door haar aangegane overeenkomsten. 

Belangen overheid versus bedrijfsleven 
Het belang van de overheid behoort derhalve het 'algemeen belang' te zijn. Overheden bestaan 
niet uit een amorf geheel. Overheden zijn opgebouwd uit vele componenten. De overheid 
bestaat uit de rijksoverheid, de provinciale en gemeentelijke overheden, de waterschappen en 
vele aan de overheid gelieerde instellingen, maar ook uit delen van die organen. Dat maakt de 
overheid niet tot één geheel, maar tot een veelheid van diverse onderdeeltjes. Dat brengt ook 
met zich dat de belangen verschillend kunnen zijn. De belangen kunnen onder meer heel sterk 
gericht zijn op een zo objectief en transparant mogelijk georiënteerde organisatie, de organisa
tie die zo snel mogelijk iets wil realiseren of de decentrale overheid die een plaatselijke onder
nemer van een opdracht wil voorzien om de werkgelegenheid te handhaven. Vooral het 
willen bevorderen van de werkgelegenheid en de vertrouwensrelatie met de eigen lokale aan
nemers, lijkt een belangrijke oorzaak te zijn voor het veelvuldig enkelvoudig en onderhands 
aanbesteden door gemeentelijke overheden. Het zijn allemaal belangen die denkbaar zijn. 
Daarnaast zijn er nog vele scenario's - ook van minder nobele aard - te bedenken. Al deze 
scenario's kunnen leiden tot een strijdigheid met de belangen van het bedrijfsleven. Dat is ook 
de achterliggende reden van de oproep van Nijholt voor een bestuursrechtelijke normering van 
het gemeentelijke aanbestedingsbeleid in de bouw. Een dergelijke bestuursrechtelijke norme
ring is niet nodig. De Regering stelde zich in deze op het standpunt, dat 'De vraag of een be
lang al dan niet een rol mag spelen in een belangenafweging, [...] een zaak [is] van interpreta
tie van de wettelijke regeling in kwestie of van de aarden strekking van de bevoegdheid zelf. 
[...] Behoudens aanwijzingen dat bepaalde belangen bij de besluit\>orming geen rol mogen 
spelen, dient overigens voorop te staan dat alle belangen worden meegewogen'. Gegeven 
het feit dat ook decentrale overheden gebonden zijn aan Europese en nationale regelgeving, is 
een belangenafweging in strijd met de Europese aanbestedingskaders als contra legem te kwali
ficeren. 

De belangen van het bedrijfsleven zullen primair gericht zijn op het behalen van winst. Het 
belang van elke ondernemer is er op gericht met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk op
brengst te behalen. De ondernemer zal trachten alles wat geld kost te beperken. Het uitbrengen 
van een offerte kost geld. Het krijgen van een opdracht om een dienst te verrichten, goederen te 
leveren of een werk te realiseren levert in beginsel geld op. Men kan in zijn algemeenheid 
derhalve twee soorten werk onderscheiden: het maken van de offerte - dit kost geld - en het 
uitvoeren van de opdracht zelf- dat levert geld op. Het streven zal er dus op gericht zijn met zo 
min mogelijk kosten zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren, waarbij risico's zo veel mogelijk bij 
de opdrachtgever dienen te blijven berusten. Dat reduceert immers de kans op verminderde 
opbrengsten. 

Spier, J., a.w., p. 12. 
Zie onder meer A.M. Hartelust, 'De ontmoeting van vraag en aanbod op de Nederlandse bouwmarkt in 
de periode 1975 tot en met 1979', a.w., p. 495 e.v. en H. Nijholt, 'Op weg naar een bestuursrechtelijke 
normering van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid in de bouw', a.w., p. 168. 
Kamerstukken 111988-1989, 21 221. nr. 3, p. 68 (MvT Algemene wet bestuursrecht). 
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De overheid heeft als 'hoeder van het algemeen belang' de taak om 'the best value for 
taxpayers money' te verkrijgen. Dat betekent dat zij het liefst een zo laag mogelijke prijs be
taalt voor een zo goed mogelijk product. 

Het voorgaande geeft aan dat de belangen van overheid en bedrijfsleven niet altijd parallel 
lopen of zelfs tegengesteld kunnen zijn. De overheid moet zich aan haar eigen regels - of de 
haar opgelegde regels - houden. In ieder geval horen daarbij objectief, transparant, non-
discriminatoir en proportioneel handelen. Dat zal in veel gevallen het algemeen belang het 
meest benaderen. Hoezeer men ook begrip kan hebben voor de burgervader die met het oog op 
de werkgelegenheid binnen zijn gemeente, de ene aannemer, dienstverlener of leverancier 
boven anderen bevoordeelt, hij handelt in strijd met de algemene uitgangspunten en daarmee 
uitdrukkelijk niet in het algemeen belang. 

Leuren 

Het bovenstaande maakt direct de grote angst voor 'leuren' duidelijk. Met name in de bouw
wereld is leuren een zeer oud en fel bestreden fenomeen. Leuren houdt in dat een opdrachtge
ver met de offerte van de ene aannemer in de hand naar een andere gaat om bij deze laatste een 
lagere aanneemsom te bedingen. Als een opdrachtgever aan de haal gaat met een offerte van 
een ondernemer - het resultaat van werk - zonder hiervoor te betalen en daarmee vervolgens 
naar een andere marktpartij gaat om tegen een lagere prijs de opdracht te laten uitvoeren, is dat 
behalve niet 'netjes' ook onrechtmatig jegens de eerste ondernemer/ Indien een aanbeste
dingsprocedure overeenkomstig de Europese aanbestedingsregels wordt uitgevoerd, waarbor
gen deze regels een objectieve, transparante en non-discriminatoire procedure. Daarin is voor 
leuren geen plaats en de facto is dat ook niet mogelijk. Dat is ook een van de redenen dat de 
openbare en de niet-openbare procedure hoofdregel zijn. Bij de procedure van gunning via 
onderhandelingen zijn deze waarborgen echter veel minder sterk en is een gevaar voor leuren 
niet irreëel. Handelingen in de precontractuele sfeer bevinden zich in het grensgebied van het 
contractenrecht en de onrechtmatige daad. Het handelen in strijd met de aan de Europese aan
bestedingsregels ten grondslag liggende uitgangspunten en het leuren - en dus niet gunnen aan 
de laagste of de economisch gunstigste inschrijver - is in strijd met de precontractuele goede 
trouw. 8 Het is daarmee onrechtmatig jegens de andere partij. Daarnaast is leuren ook in strijd 
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daardoor niet toegestaan. 

s Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 41. 
' HR 18 juni 1982,NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). Een verruiming van het in dit arrest gebruikte criterium 

is te vinden in HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017 (VSH/Shell); HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 
(Vogelaar-Skil); HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 (Felix/Aruba); HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 
77 (Sonortape en Merit/Stemra); HR 24 maart 1995, NJ 1997,569 (Belièn /Provincie Noord Brabant); 
HR 16 juni 1995, NJ 1995, 705 (Shell/Van EstaTjallingii); HR 24 november 1995, NJ 1996, 162 (Van 
Engen/Mirrorgroup); HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (MBO/De Ruiterij) en HR 4 oktober 1996, 
NJ 1997, 65 (ABB/Staat). In Hof's-Hertogenbosch 7 april 1992, NJ 1992,720, nam het Hof geen strij
digheid met de precontractuele goede trouw aan. 

" Kamerstukken ƒ/2003-2004,29 709, nr. 2, p. 2 (brief van de minister van VROM van 18 augustus 2004 
inzake het ARW 2004 en de Beleidsregels aanbesteding van werken 2004). 
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In Nederland heeft de bouwwereld van oudsher de remedie tegen leuren gevonden in afspraken 
aan de zijde van aannemers.391 Door de SPO-zaak is daaraan formeel een einde gekomen.392 In 
het UAR 2001 en het ARW 2004 is ingespeeld op de situatie die is ontstaan na het verbod - op 
grond van het thans genummerde artikel 81, eerste lid, van het EG-verdrag393 - van de Europe
se Commissie uit 1992 op de toepassing van de Uniforme Prijsregelende Reglementen van de 
vereniging Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO) en het 
verbod op grond van de destijds geldende Erecode voor Ondernemers in het Bouwbedrijf. De 
leden van deze organisaties was het destijds onder meer verboden afstandsverklaringen te 
ondertekenen.394 

Enige specifieke verwijzing dat leuren in een aanbestedingsprocedure onaanvaardbaar is, ont
breekt in het ARW 2004 volledig. Slechts de opmerking dat de procedures in het ARW 2004 
voor leuren geen ruimte laten,395 is in het licht van de constateringen in het eindrapport van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid en de door de Tweede Kamer aangenomen 
motie waarin de onaanvaardbaarheid van leuren werd uitgesproken, te mager.396 In deze proeve 
van een wet wordt een specifieke antileurbepaling evenwel ook niet noodzakelijk geacht. In de 
toelichtingen wordt de onaanvaardbaarheid van dergelijke gedragingen echter wel onderstreept. 

Transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit 

Overheid en bedrijfsleven lijken als eerder gesteld - in ieder geval waar het verstrekken van 
overheidsopdrachten betreft - niet altijd parallelle belangen te hebben. Ondernemers richten 
zich in beginsel op het behalen van winst. De overheid behoort zich - naast het realiseren van 
haar beleidsdoelen - doorgaans zoveel mogelijk te richten op het beperken van kosten en risi
co's. Bij het aangaan van overeenkomsten dient de overheid zich - naast de normale op haar 
van toepassing zijnde regelgeving - te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur.397 Voor leuren is daarin geen plaats. Bij het verstrekken van overheidsopdrachten 
gelden daarnaast de vier uitgangspunten voor de aanbestedingsregelgeving transparantie, 
objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit. 

Met deze uitgangspunten in de ransel is de weg vrij om binnen de eigen Nederlandse wet
geving een coherent, wettelijk kader voor het aanbestedingsrecht te scheppen. 

Lantink, G.J., enD.E. van Werven, 'Regelingen ter bescherming tegen het leuren en ter vergoeding van 
gemaakte rekenkosten in het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken en Frankrijk', onderzoek in 
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, 1992, 
p. 87-90. 
Beschikking Europese Commissie van 5 februari 1992 inzake een procedure op grond van artikel 85 
van het EEG-verdrag, PbEG 1992, L 92 en bevestigd door GvEA van 21 februari 1995, zaak T-29/92, 
SPO, Jur. 1992, p. II-2161, BR 1995, p. 333 en HvJ EG van 25 maart 1996, zaak C-137/95P, SPO, Jur. 
1996, p. 1-1611. 
Destijds artikel 85, eerste lid, van het EG-verdrag. 
Zie hierover meer uitgebreid Pijnacker Hordijk en Van der Bend., a.w., p. 449 e.v. 
Algemene toelichting bij het ARW 2004, p. 183. 
Zo ook D.E. van Werven., 'Het aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004); een eerste ken
nismaking', a.w., p. 832. 
HR 24 april 1992, NJ 1993, 232 (Provincie Zeeland/Hoondert). 
Zie § 2.2.1. van dit proefschrift. 
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