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Hoofdstuk 4 

Op weg naar een nieuw Nederlands wettelijk 
aanbestedingskader 

4.1. MOGELIJKHEDEN VOOR EEN VERANKERING VAN HET 
AANBESTEDINGSRECHT IN HET NEDERLANDS WETTELIJK 
STELSEL 

4 . 1 . 1 . GENERIEKE OF SECTORALE REGELGEVING 

De huidige regelgeving op het terrein van het aanbestedingsrecht in Nederland is nogal ge
fragmenteerd. Het is een lappendeken. Een stelsel van regels dat weinig samenhang kent. 
Een stelsel van regels dat vraagt om in eigen wetgeving een stevig wettelijk kader voor het 
aanbestedingsrecht te scheppen. 

Vaak is het wachten op een omvattende herziening van een rechtsgebied, stelt Rosenthal.400 De 
maatschappelijke en politieke realiteit jaagt de wetgever echter op tot het regelen van onder
delen. Dat speelt vooral in die rechtsgebieden waar de hitte van de actualiteit bijna onafgebro
ken voelbaar is. Rosenthal noemt daarbij in het bijzonder het strafrecht en de strafvordering. 
Daaraan kan zonder meer - met de enquête bouwnijverheid in het achterhoofd - het aanbeste
dingsrecht worden toegevoegd. Zijn pleidooi dat het in het publieke belang is de versnippering 
van wet- en regelgeving tegen te gaan, loopt meestal stuk op de harde maatschappelijke en 
politieke werkelijkheid. Dat is een rake constatering. Juist bij het aanbestedingsrecht moet dat 
worden voorkomen. Het aanbestedingsrecht vereist een integrale aanpak. Rosenthal memoreert 
in dit verband dat bij wetgeving vaak wordt vergeten dat dit geen neutraal instrument is. Zij 
kan ontwikkelingen bevorderen maar ook tegengaan. Zij kan de belangen van de sector dienen 
of schaden. Rosenthal merkt vervolgens op, dat het er veel van weg heeft dat het parlement en 
zeker de Eerste Kamer, steeds meer geconfronteerd wordt met voldongen feiten. 'Steeds vaker 
blijkt de wetgeving eerder het sluitstuk van de invoering van het beleid of van de totstand
koming van een publieke organisatie te zijn dan dat de in- en doorvoering het resultaat van 
wetgeving is'. Hij noemt daarbij een aantal markante voorbeelden. Het is te hopen dat de 
aanbestcdingsregelgeving uiteindelijk daartoe niet zal kunnen worden gerekend. 

De kwaliteit van wetgeving kan aanmerkelijk worden verbeterd door de controle terug te bren
gen in het wetgevingsproces zelf. Dat was ook het oorspronkelijke oogmerk van de medewet
gevende taak van de Staten-Gcneraal. Naar het oordeel van Rosenthal moet de Tweede Kamer 
zich niet als medebestuurder gedragen; dat is zij immers niet.402 De Tweede Kamer is mede
wetgever en toezichthouder. Zij moet zich naar het - terechte - oordeel van Rosenthal veel 

Zie hoofdstuk 3 van dit proefschrift. 
"" Rosenthal, U., 'Van controle op de uitvoering naar controle op de wetgeving", Parlement en kwaliteit 

van wetgeving. Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid. Den Haag: Sdu uitgevers 2003, p. 71. 
01 Ibidem, p. 73. 

Rosenthal. U.. 'Van controle op de uitvoering naar controle op de wetgeving', a.w., p. 75. 
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4.1. MOGELIJKHEDEN VERANKERING AANBESTEDINGSRECHT IN WETTELIJK STELSEL 

meer profileren in haar controlefunctie. Op die wijze komt ook de maatschappelijke en politie
ke toetsing van wetsvoorstellen meer tot haar recht. Dat kan ook tot zijn recht komen bij de 
implementatie van de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten, waarvoor de Kamer in 
het verleden niet veel interesse voor heeft getoond. 

Op communautair niveau was het materiële aanbcstedingsrecht in vier aparte richtlijnen vastge
legd. Een richtlijn voor diensten,403 een voor leveringen,404 een voor werken405 en een voor de 
nutssectoren.406 Vier richtlijnen die ieder bepaalde aspecten van het aanbestedingsrecht rege
len. In Nederland zijn deze richtlijnen door middel van de op de Raamwet EEG-voorschriften 
aanbestedingen gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, op een één-op-één-basis, door 
middel van verwijzingswetgeving in het Nederlands recht omgezet.4 '7 Een dergelijke omzetting 
is praktisch en snel, maar men neemt ook de vaagheden, onduidelijkheden en dubbelzinnighe
den van de richtlijnen volledig mee. Dat kan onwenselijke gevolgen hebben.408 

Sectorgerichte benadering 
De in Nederland gebruikte wijze van implementatie van de aanbestedingsregelgeving, deels 
door rechtstreekse verwijzing naar de richtlijnen en deels door pseudo-wetgeving, is niet een 
echt koninklijke weg voor implementatie van Europese regelgeving. De gekozen weg lijkt 
vooral te zijn ingegeven uit angst voor inbrcukprocedures en aansprakelijkheden. Het voor
gaande laat zien dat de huidige Nederlandse aanbestedingsregelgeving niet kan worden aange
merkt als een samenhangend geheel van regels. 

De invoering van de Raamwet EEG-voorschriftcn aanbestedingen heeft niet voor de nodige en 
beoogde samenhang gezorgd. Dit was op zich een verbetering ten opzichte van de daarvoor 
bestaande situatie. ' Het werden echter wel steeds abstractere regels. De Nederlandse aanbe
stedingspraktijk behielp zich derhalve met steeds meer eigen (pseudo) 'regelgeving'. 

Het aanbcstedingsrecht bleef daarnaast voornamelijk sectorgericht. Dat past in de Nederlandse 
traditie. Dat wordt in de dagelijkse praktijk als praktisch ervaren. Men lobbyt voor zijn eigen 
sectorbelangen4" en niet voor het geheel. Juist het ontbreken van deze samenhang, het ontbre
ken van een transparante benadering van de problematiek, maakt de problematiek diffuus. Naar 
het oordeel van de enquêtecommissie moest dit anders. Er moet generieke regelgeving komen, 
die geldt voor een ieder en niet afhankelijk is van sectorgebonden lobby's. De enquêtecommis
sie concludeerde in zijn aanbevelingen dan ook dat 'De verhoudingen tussen de overheid en de 
bouwnijverheid dienen in de toekomst te worden gekenmerkt door de trefwoorden 'Nieuwe 
Zakelijkheid'...'. 'Partijen dienen gepaste afstand tot elkaar te bewaren'. 

Betwijfeld moet worden of een sectorgerichte benadering wel een juiste wijze van benadering 
is. Wat is immers het essentiële verschil bij opdrachtverlening in het ene marktsegment of het 
andere? Maakt het een wezenlijk verschil of een aanbestedende dienst een opdracht voor de 

Richtlijn 92/50/EEG, PbEG 1992, L 209, zoals nadien gewijzigd. 
Richtlijn 93/36/EEG, PbEG 1993, L 199, zoals nadien gewijzigd. 
Richtlijn 93/37/EEG, PbEG 1993. L 199, zoals nadien gewijzigd. 
Richtlijn 93/38/EEG, PbEG 1993, L 199, zoals nadien gewijzigd. 
Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (Stb. 1993, 212). 
Zie hierna § 4.1.2 van dit proefschrift. 
Van de Meent, a.w., p. 208. 
Zie § 3.3.1 van dit proefschrift. 
Zie onder meer de aandacht die de anti-leurbepalingen in het UAR-EG 1991 krijgen. 
'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 305. 
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GENERIEKE OF SECTORALE REGELGEVING 4.1.1. 

uitvoering voor diensten wil plaatsen of een bouwopdracht wil geven? In het licht van de nieu
we richtlijn 2004718/EG zijn dergelijke verschillen door de Europese Commissie niet als zo
danig ervaren, dat hiervoor aparte regelgeving moest worden ontworpen. Integendeel, de Euro
pese wetgever heeft met de nieuwe richtlijn juist de drie bestaande richtlijnen ineen willen 
schuiven. De Europese Commissie is van oordeel dat er maar twee te onderscheiden vormen 
voor het verstrekken van (overheids-)opdrachten zijn: de opdrachten te verstrekken door de 
'klassieke overheid' en de opdrachten te verstrekken door de zogenaamde 'nutssectoren'. 

De nutssectoren worden beheerst door een ander - liberaler - aanbestedingsregime, zodat een 
vergelijking met de procedures voor de klassieke overheden niet goed opgaat. " Daarom is 
voor deze sectoren een apart wettelijk kader noodzakelijk. Daarin heeft de Europese wetgever 
voorzien met een separate nieuwe richtlijn.414 

In het kader van dit onderzoek zijn er geen steekhoudende argumenten aangetroffen, die -
ondanks de voorgestane codificatie in het wetgevend pakket - een sectorale aanpak van het 
aanbestedingsrecht zou kunnen rechtvaardigen. Het verstrekken van een opdracht voor leverin
gen of een voor werken is elementair immers niet anders. Het gaat inhoudelijk over iets anders, 
maar procedureel is het volledig vergelijkbaar. Aanbestedingsrechtelijk bestaat er geen nood
zaak voor een onderscheid. Wel dient te worden opgemerkt dat sommige sectoren van de 
regelgever wat extra aandacht verdienen. Onder meer in de ICT-sector zijn enige 'conflicts of 
interest' gesignaleerd. Naar het oordeel van Stuurman en Wijnands zijn de eisen die aan aanbe
stedende diensten worden gesteld om zonder praktische, technische of financiële nadelen te 
voldoen aan de bestaande aanbestedingsregelgeving onevenredig zwaar en niet passend bij de 
uitgangspunten van deze regelgeving.415 Hiervan zal de wetgever bij het opstellen van nieuwe 
aanbestedingsregelgeving zich dan ook terdege bewust moeten zijn. Binnen het bestaande 
kader van de nieuwe richtlijn lijkt niet veel ruimte te zitten. Er zal dus gezocht moeten worden 
naar modificaties daar buiten. Wellicht zal een intensiever gebruik van Europese en andere 
meer algemeen aanvaarde technische normen en standaarden de aanbestedende diensten kun
nen ondersteunen bij het opstellen van hun programma's van eisen. 

Alleen de bouwdepartementen lijken met hun wens om te komen tot een nieuw en aangepast 
uniforme aanbestedingsreglement nog een sectorale aanpak voor te staan.416 Dit heeft geresul
teerd in het ARW 2004.417 

Een coherent, wettelijk verankerd kader 
Het opstellen van één coherent, wettelijk verankerd kader voor overheidsaanbestedingen heeft 
naar het oordeel van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid grote voordelen. Een stevig fun
dament kan 'de bestaande versnippering en verkokering van de aanbestedingsreglementen 
tegengaan'?1* Daarnaast zou dergelijke wetgeving 'kunnen gelden als ijkpunt voor de besluit-

413 Zie ook de Toelichting bij artikel 1.2.2.4. van deze proeve. 
414 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, vervoeren postdiensten (PbEU 2004, L 134, p. 1 e.v.). 

415 Stuurman, C. en H.S.A. Wijnands, 'ICT en Europese aanbestedingsregels: conflicts of interest?', in: 
'Aan Wil Besteed', a.w., p. 115. 

416 Kamerstukken II2002-2003, 28 244. nr. 24, p. 3 (Kabinetsstandpunt). 
417 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 Voed
selkwaliteit, nr. 2004022073. Rijksgebouwendienst, van 9 juni 2004, houdende bepalingen omtrent de 
aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestedingreglement Werken 2004), Stcrt 2004, 126. 

418 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
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vorming over hoe aanbestedingsprocedures moeten zijn ingericht. Aldus zou een homogeen 
geheel door de wetgever vast te stellen regels kunnen worden gerealiseerd voor alle soorten 
van te verstrekken overheidsopdrachten'. De enquêtecommissie komt in haar eindrapport 
met een onverbloemd oordeel: er moet generieke wetgeving komen. Deze aanbeveling is door 
de voltallige Kamer overgenomen.420 

Het kabinet heeft toegezegd met een passend pakket regelgeving te komen. Op grond van de 
bevindingen en conclusies van de enquêtecommissie heeft het kabinet het voornemen geuit de 
aanbestedingsregels breed te herijken. Daarbij heeft het kabinet toegezegd te streven naar een 
pakket regelgeving die niet alleen betrekking zal hebben op werken, maar ook op leveringen en 
diensten, waarmee bovendien aangesloten wordt op de komende integratie van de Europese 
regelgeving. Het pakket regels zal niet alleen betrekking hebben op Europese maar ook op 
nationale aanbestedingen.421 Daarmee lijkt het kabinet te zeggen, dat het denkt aan generieke 
wetgeving. In het kabinetsstandpunt over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie 
Bouwnijverheid werd echter een duidelijker toon aangeslagen. Er moet één kader tot stand 
worden gebracht voor alle overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken voor Rijk, 
provincies, gemeenten en publiekrechtelijke instellingen. " Een en ander heeft geleid tot een 
op 15 juli 2004 verschenen Visiedocument. Dit document geeft de uitgangspunten van het 
kabinet voor het nieuwe aanbestedingsrcchtelijkc kader in Nederland. 

Het was ook nauwelijks denkbaar, dat het kabinet zou komen met voorstellen die duiden op 
sectorale regelgeving. Daar moet de door de Tweede Kamer geuite wens die voorziet in een 
coherent, samenhangend wettelijk regelgevend kader, te sterk voor worden geacht. Dergelijke 
wetgeving legt de basis voor een transparante, objectieve en non-discriminatoire naleving van 
de regels door de betrokken partijen. Op grond van het bovenstaande zal in deze proeve van 
een wet worden uitgegaan van generieke aanbestedingsregelgeving. Alleen waar nodig zal aan 
typisch sectorale kenmerken tegemoet worden gekomen. 

4 .1 .2 . WIJZE VAN OMZETTING 

Geconstateerd is dat de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen in het Nederlandse recht 
door middel van verwijzingswetgeving op zich weliswaar een elegante, doch een niet bijzonder 
effectieve wijze van omzetting is. Brackc constateerde, dat de hoeveelheid nieuwe EG-
wetgeving het grote aantal wijzigingen, alsmede het gedetailleerde karakter van de EG-regels 
reeds een belemmering van de toegankelijkheid van het secundaire Europese recht vormen, 
maar de onduidelijke en vage inhoud van een aantal regels maakt het achterhalen van de wil 
van de Europese wetgever soms buitengewoon moeilijk.424 In het kader van de interne markt of 
het EG-landbouwbeleid kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om te komen tot - soms zeer-
gedetailleerde Europese wetgeving om de zich daarbij voordoende problemen afdoende te 
regelen. Het is dan wel zaak dat dergelijke regelgeving voldoet aan de beginselen van uitvoer
baarheid, van duidelijkheid, van kenbaarheid in materiele zin en rechtszekerheid.425 Ontbreekt 
het bij Europese regelgeving aan voldoende duidelijkheid, omdat deze vaagheden en dubbel
zinnigheden bevat, en geeft de Europese wetgever daarnaast ook een onvoldoende toelichting, 

4" Juridische aspecten, deelrapport 4. a.w., p. 156-157. 
420 Motie Atsma c.s., Kamerstukken II2002-2003, 28 244, nr. 23. 
421 Handelingen II2002-2003, p. 64-3817 en Kamerstukken II2002-2003, 28 244, nr. 54, p. 2. 
422 Kamerstukken II2002-2003, 28 244, nr. 24, p. 11 (Kabinetsstandpunt). 
423 Kamerstukken //2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 

2004 inzake het Visiedocument aanbesteden). 
424 Bracke, N.E.. 'Voorwaarden voorgoede EG-wetgeving', diss., Den Haag: Sdu Uitgevers 1996, p. 61. 
423 Bracke, N.E., 'Voorwaarden voor goede EG-wetgeving', a.w., p. 71. 
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WIJZE VAN OMZETTING 4.1.2. 

waaruit in een voldoende mate de wil van de Europese wetgever blijkt, zullen lidstaten, ter 
voorkoming van interpretatiegeschillen met de Europese Commissie, deze richtlijnen - bij 
wijze van spreken - letterlijk overschrijven in hun wetgeving. Bij verwijzingswetgeving wor
den echter ook die vaagheden en dubbelzinnigheden van de richtlijnen rechtstreeks overge
bracht naar de Nederlandse situatie. 

Wedekind spreekt van een praktische methode van implementatie van de richtlijnen in het 
Nederlandse rechtstelsel, maar wel één met in de uitwerking de nodige tekortkomingen. In de 
praktijk is men op de tekst van de richtlijnen aangewezen. 'Hierdoor wordt het 'gevoel' dat dit 
eigen Nederlands recht betreft tekort gedaan ',426 

Van de Meent is een andere mening toegedaan. Hij is van mening dat verwijzingswetgeving 
Europeesrechtelijk helemaal niet kan. De lidstaten zijn verplicht voor artikelen die nadere 
invulling, verduidelijking of aanscherping behoeven, deze te verwoorden in hun implementa
tiewetgeving. Dergelijke bepalingen veronderstellen zijns inziens geen gebonden implementa
tie. De Nederlandse wetgever kon bij de bepalingen als vastgesteld in de richtlijnen - naar zijn 
stellig oordeel - niet met verwijzingswetgeving volstaan.427 Zijn onverbiddelijke stelling kan -
met respect voor zijn standpunt - niet in volle omvang worden gedeeld.428 Verwijzingswetge
ving is niet automatisch in strijd met het Europees recht. In Europees theoretisch kader ge
plaatst, is eigenlijk een 'mooiere' methode nauwelijks denkbaar. Iedere justitiabele in de 
Gemeenschap heeft de wetgeving direct onder handbereik. Daarmee zou een optimale transpa
rantie kunnen worden bereikt. Wat betreft het - bewust - laten voortbestaan van dubbelzinnig
heden en vaagheden moet Van de Meent gelijk worden gegeven. 

De Enquêtecommissie Bouwnijverheid zit meer op de lijn van Wedekind. 'Door de één-op-
één-verwijzing naar de Europese regelgeving is het formele wettelijke stelsel in Nederland 
letterlijk in overeenstemming met de aanbestedingsrichtlijnen '.429 De eenvoud van implemen
tatie, geeft echter nog geen duidelijkheid en eenduidigheid over de toepassing van de richtlijn 
in de praktijk, stelt de Commissie vervolgens. Wedekind stelt in zijn oratie dat 'dat aangewe
zen zijn op de richtlijnen zelf[...] 'een hele opdracht' [blijkt] te zijn, aangezien de richtlijnen 
verre van duidelijk zijn '.430 Voor deze onduidelijkheden zou de wetgever inderdaad tenminste 
daarvoor een voorziening moeten treffen. Onduidelijkheden kunnen immers leiden tot rechts
onzekerheid. Deze onduidelijkheid is misschien zelfs minder aan de nationale wetgever dan 
aan de Europese wetgever te wijten. De Europese wetgeving is totstandgekomen door vele 
politieke compromissen en aanpassingen, door de grote diversiteit tussen de verschillende 
nationale wetgevingen in de lidstaten van de Gemeenschap, maar ook het feit dat hier sprake is 
van coördinatiewetgeving die slechts geacht wordt een framework aan te leveren waarbinnen 
de lidstaten hun nationale wetgeving moeten inrichten. Wellicht is dit de reden dat de Europese 
regelgeving vele vaagheden, dubbclhedcn en inconsistenties bevat. De richtlijn 2004/18/EG is 
inderdaad beter dan de oude richtlijnen. Er moet op nationaal niveau nog wel de nodige 'poets-
arbeia" worden verricht. Niettegenstaande moet worden opgemerkt, dat de Europese regelge
ving op het terrein van overheidsopdrachten elementen bevat die een goed wetgever niet past. 
Het kabinet heeft tot aan de presentatie van het eindrapport van de Parlementaire Enquête
commissie Bouwnijverheid in december 2002 nimmer enig aanstalten gemaakt om ook enige 

"6 Wcdekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w., p. 8. 
427 Van de Meent, a.w., p. 210. 

28 Zie ook 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 63. 
29 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 272. 
'" Wedekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w.. p. 8. 
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wijziging in de regelgeving, anders dan noodzakelijk voortvloeiende uit Europese richtlijnen, 
aan te brengen. 

In haar eindrapport beveelt de enquêtecommissie aan 'om deze nieuwe richtlijn niet via recht
streekse verwijzing te implementeren maar van deze gelegenheid gebruik te maken om in eigen 
wetgeving een stevig wettelijk kader voor het aanbestedingsrecht te scheppen'. De roep om 
duidelijkheid, consistentie en coherentie, die vanuit het parlement duidelijk te horen was, 
maakt dat met verwijzingswetgeving thans niet meer kan worden volstaan. Rest derhalve een 
formele en materiële codificatie van de aanbestedingsregels. 

4 .1 .3 . PLAATS VAN HET AANBESTEDINGSRECHT IN DE RECHTSSYSTEMATIEK 

Soorten van overeenkomsten met de overheid 
Veelal heeft de overheid bij de uitvoering van haar beleidstaken de keuze tussen het zuivere 
publiekrechtelijke, unilaterale instrument van wet- en regelgeving en de privaatrechtelijke weg, 
als onder meer de overeenkomst. Dit is kort gezegd wat men noemt de zogenaamde 'twee 
wegenleer'.432 De overheid is in beginsel vrij om zelfde manier te kiezen waaropzij het open
baar belang behartigt. Uitgangspunt daarin was dat het civiele recht het algemeen geldende 
recht was. De overheid kan vanwege tal van redenen besluiten geen gebruik te maken van haar 
publiekrechtelijke instrumenten. Dat kan zijn omdat het eenvoudiger en sneller is, maar ook 
omdat zij niet direct wil grijpen naar haar sterkste wapen. De vrijheid om te kiezen voor een 
privaatrechtelijke weg in plaats van een publiekrechtelijke is echter wel ingeperkt. - Als de 
overheid optreedt als publieke belangenbehartiger dient het bestuursrecht te worden toegepast. 
In andere gevallen kan primair worden volstaan met het privaatrecht. In het arrest Staat/ 
Windmill scherpte de Hoge Raad deze leer verder aan.434 Indien de betrokken publiekrechtelij
ke regeling geen uitsluitsel geeft over de vraag of de privaatrechtelijke weg mag worden be
wandeld, is beslissend voor de vraag of het gebruik van het privaatrecht geoorloofd is, of ge
bruik van de privaatrechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze zou door
kruisen. Dat kan het geval zijn wanneer uit inhoud en strekking van de publiekrechtelijke 
regeling - mede op te maken uit haar totstandkomingsgeschiedenis - blijkt, dat het volgen van 
de privaatrechtelijke weg niet de bedoeling is geweest. Dit is onder meer zo in gevallen dat de 
rechtsbescherming van burgers in een bestuursrechtelijke regeling beter is gewaarborgd en met 
een bestuursrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt. 
Daarnaast is er steeds meer een tendens van een 'horizontalisering van het bestuur' waarneem
baar435 Iets wat in Nederland soms behoorlijk ver is doorgeschoten. De overheid voert overleg 
met maatschappelijke groepen en maakt afspraken over de doeleinden en middelen van het 
overheidsbeleid. De overheid tracht draagvlak te verkrijgen voor zijn doelen. Dat noemen we 
in Nederland ook wel het poldermodel. Dat is één kant van de via de privaatrechtelijke weg 
opererende overheid. 

Anderzijds is de overheid van oudsher overeenkomsten aangegaan om in haar behoeften te 
kunnen voorzien (opdrachten voor diensten, leveringen of werken). Deze categorieën van 
overeenkomsten worden beheerst door het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast gaat zij overeen
komsten aan om concessies voor openbare diensten (elektriciteits- of gasdistributie) of conces-

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
Zie onder meer DJ. Wolfson.'Rechtsbescherming in de transactiestaat', NJB 2003, p. 959. 
HR 16 mei 1986, AB 1986, 573, NJ 1986, 723 (Heesch/Van den Akker). 
HR 26 januari 1990, AB 1990, 408 (Staat/Windmill). 
Damme, M. van, 'Alternatieven voor regelgeving', Binnenlandse Francqui-leerstoel, Katholieke Uni
versiteit Brussel, lezing van 10 maart 2003. 
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sies voor werken met een openbaar nut (de bouw van een tunnel) te verlenen. Voor overeen
komsten waarbij de overheid handelt in het kader van haar beleidstaken is niet altijd de gewone 
rechter bevoegd. Daar is de bestuursrechter in de meeste gevallen bevoegd. Men zou kunnen 
spreken van een onderscheid tussen 'gewone' contracten en 'administratieve' contracten. Niet 
uit het oog mag worden verloren, dat de overheid bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden -
dus ook bij het aangaan van overeenkomsten - de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
in acht dient te nemen. 'Zoals reeds besloten in HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727 en ook tot 
uitdrukking is gebracht in artikel 3:14 BW mag de overheid bevoegdheden die haar toekomen 
- zoals hier de bevoegdheid tot aanbesteding en gunning van een werk - niet uitoefenen in 
strijd met de geschreven of ongeschreven regels van publiek recht. Dit brengt mede dat de 
rechter deze bevoegdheidsuitoefening, onverschillig of er al dan niet sprake is van een door de 
goede trouw beheerste rechtsverhouding - waarvan hier trouwens wel sprake is -, dient te 
toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ongeacht of deze geschreven of 
ongeschreven recht opleveren '.4'6 De aloude 'twee wegenleer' werd daarmee, door ook het 
privaatrechtelijk overheidshandelen aan bestuursrechtelijke toetsingsmaatstaven te onderwer
pen, in feite behoorlijk afgeknepen. 

Het door de Hoge Raad gewezen IKON-arrest bracht de eerder ingezette daadwerkelijke kente
ring teweeg.437 Bij het privaatrechtelijk handelen van de overheid dient steeds rekening te 
worden gehouden met het bestuursrechtelijke aspecten. Evenals, andersom, bij bestuursrechte
lijk handelen rekening dient te worden gehouden met de privaatrechtelijke aspecten.438 De 
redelijkheid en billijkheid die in de precontractuele fase geldt, krijgt hiermee een inkleuring 
vanuit de in het bestuursrecht ontwikkelde principes.439 Daarnaast lijkt uit het Munoz-arrest op 
te maken, dat het nationale civiele recht een noodzakelijke aanvulling vormt op de bestuurs
rechtelijke instrumenten ter handhaving van het communautaire recht.440 Volgens dit arrest zijn 
het niet de nationale rechtsvormers die beslissen of communautaire normen in aanmerking 
komen voor private handhaving, maar het Europese Hof van Justitie en in toenemende mate de 
Europese wetgever. Voor sommigen zal dit beperken van de nationale vrijheden door het Hof 
even wennen zijn. 

Een strak onderscheid tussen het privaatrecht en het bestuursrecht is daarmee verdwenen. 
Lubach is een voorstander van een verdere 'dedogmatisering' van het privaat- en het publiek
recht. De maatschappelijke verhoudingen laten zich niet dwingen in categorieën van publiek-
en privaatrecht. Zij zijn van elkaar - bij wijze van sterke thee - doortrokken en kunnen in de 
praktijk niet los van elkaar worden gezien.441 De overheid blijft altijd overheid. Het maakt het 
niet uit of zij bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk handelt. Voorts moet zij steeds handelen in 
het algemeen belang. Daarbij horen onverbrekelijk de algemene beginselen van bestuur. 

Dan is er nog de vraag hoe de toepassing van de publiekrechtelijke regels van het aanbeste-
dingsrecht zich verhouden tot de privaatrechtelijke leerstukken, als onder meer de precontrac
tuele goede trouw. Op grond van artikel 3:40, tweede lid, BW is een rechtshandeling strijdig 
met een dwingende wetsbepaling, nietig. Daarnaast bepaalt artikel 3:14 BW dat een bevoegd-

436 HR 24 april 1992, NJ 1993, 232 (Provincie Zeeland/Hoondert), r.o. 3.3. 
437 HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727 (Amsterdam/IKON). 
438 Zie ook HR 4 april 2003, zaaknr. C 01/169HR, NJ 2004, 35 (RZG/ComforMed). 

Doggen, A.P.C.F. en C. Otte, 'De plaats van het aanbestedingsrecht binnen de rechtswetenschap', ACA 
B&U, april 2004, p. 9. 

440 HvJ EG van 17 september 2002, zaak C-253/00, Munoz-Superior/Fruiticola, Jur. 2002, p. 1-7289, r.o. 
31. 

441 Lubach, D.A., 'Beleidsovereenkomsten', diss., Deventer: Kluwer 1982, p. 101-102. 
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hcid die iemand op grond van het burgerlijk recht toekomt - waartoe te rekenen het aanbe
steden van een opdracht - niet mag worden uitgeoefend in strijd met de geschreven of onge
schreven regels van publiekrecht. Voorts mag worden aangenomen dat de bestaande derogatie-
regels ook gelden voor het aanbestedingsrecht; Lex specialis derogat legi generali. Dit be
tekent dat de rechtsverhouding tussen de aanbestedende dienst en de marktpartijen in eerste 
instantie wordt beheerst door het aanbestedingsrecht. De aanbestedende dienst dient te worden 
getoetst aan de normen en bepalingen van de aanbestedingsregelgeving. Voor het overige -
waarin de aanbestcdingsregelgeving niet voorziet - gelden de normen betreffende de redelijk
heid en billijkheid. 

Scheiding der machten 
Anders dan in Nederland vervullen de administratieve overeenkomsten in Frankrijk een speci
fieke functie. In dit land is het onderscheid tussen een 'contrat administratif of een 'contrat 
civil' onder meer bepalend voor de vaststelling van de competentie welke rechter bevoegd is 
bij geschillen over de desbetreffende overeenkomst van de zaak kennis te nemen. 

Het Franse recht maakt een strak onderscheid tussen de uitvoerende en rechtsprekende macht. 
Dit strakke onderscheid is ontstaan tengevolge van een diepgeworteld wantrouwen direct na de 
Revolutie van 1789 van het bestuur tegen de rechterlijke macht. De rechterlijke macht had het 
bestuur herhaaldelijk dwarsgezeten. Hetgeen overigens ook al het geval was gedurende het 
Ancien Régime. Dat moest nu maar eens afgelopen zijn. Door dit onderscheid werd voor
komen, dat de civiele rechter zou kunnen oordelen over het handelen van de overheid. Alle 
geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken was - ook geschillen op grond van een 
overeenkomst of een onrechtmatige daad - werden onttrokken aan de rechtsmacht van de 
civiele rechter. Dit had als consequentie dat een burger die een geschil met de overheid had, 
deze zelfde overheid over dit geschil zag oordelen. Hiertoe werd in 1799 binnen de uitvoerende 
macht een aparte bestuursrechtelijke rechtsgang ingevoerd. Als hoogste bestuursrechter werd 
de Conseil d'Etat aangewezen. Magistraten van de Conseil d'Etat worden in Frankrijk heden 
ten dage nog steeds tot de uitvoerende macht gerekend en niet tot de rechterlijke macht. 

Administratieve en gewone overeenkomsten 
Teneinde eventuele (positieve) competentiegeschillen te beslechten werd een Tribunal des 
conflits ingesteld. Dit tribunaal - een instantie die wij in Nederland als zodanig niet kennen -
moet oordelen over bevoegdheidsvragen tussen de civiele of de bestuursrechter. Bij positieve 
competentiegeschillen is het doel in de meeste gevallen daarin gelegen te verhinderen, dat de 
civiele rechter zichzelf zal bevoegd verklaren, terwijl de zaak in feite tot de exclusieve compe
tentie zou behoren van de bestuursrechter. Het is immers veel aardiger als overheid jezelf te 
veroordelen, dan door de civiele rechter te worden veroordeeld. Dankers-Hagenaars haalt een 
schadevergoedingsactie uit 1873 aan. Het Tribunal des conflits besliste in deze zaak uiteinde
lijk, dat nu het hier een actie betrof tegen de Franse staat als exploitant van een tabaksfabriek, 
dit feit de vordering plaatste buiten de toepassing van het burgerlijk recht. Het burgerlijk 
recht is immers geschreven voor de verhouding tussen burgers onderling. De verantwoorde
lijkheid van de Staat handelend in de uitvoering van een service public; brengt eigen regels met 
zich die naar gelang van de omstandigheden kunnen wijzigen (\. .a ses régies spéciales qui 

12 Damme, M. van, 'Alternatieven voor regelgeving', a.w. 
13 Dankers-Hagenaars, D.L.M.T.,'Op het spoor van de concessie' - een onderzoek naar het rechtskarakter 

van de concessie in Nederland en in Frankrijk, diss., Meijers-reeks, Den Haag: Boom Juridische uit
gevers 2000, p. 164. 

14 Tribunal des Conflits 8 février 1873, Recueil Dalloz 1873.3.17., concl. David (Blanco). 

N2 



PLAATS VAN HET AANBESTEDINGSRECHT IN DE RECHTSSYSTEMATIEK 4.1.3. 

varient suivant les besoins du service ...'). " Een uitspraak die van groot belang is gebleken 
voor de ontwikkeling van het Franse bestuursrecht. 

Evenals in Nederland geldt in Frankrijk het beginsel van contractsvrijheid. Daarin zit vervat de 
vrijheid om contracten te sluiten met wie men wil.446 Sluit men echter een overeenkomst in het 
kader van de service public administratif Aax\ sluit men een overeenkomst van administratieve 
aard (een 'contrat administratif). Het burgerlijk recht mist dan toepassing. Ook de weg naar de 
burgerlijke rechter is dan geblokkeerd. De uitleg van dergelijke overeenkomsten brengt immers 
eigen regels met zich, die zich naar gelang van de omstandigheden kunnen wijzigen, 4 zoals 
de Conseil d'Etat heeft vastgesteld. 
Soms kunnen activiteiten van de overheid zodanig zijn, dat zij aangemerkt moeten worden als 
van puur privaatrechtelijke aard. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangebracht. Het 
verschil zit hem daarin dat in het Franse recht een onderscheid bestaat tussen: 
- de service public a caractère industriel et commercial (service a gestion privée), vallend 

onder de regels van het privaatrecht en onder de competentie van de burgerlijke rechter; 
- de service public a caractère administratif (service a gestion publique). 

Dit onderscheid tussen beide soorten services publics bestond aanvankelijk alleen in de juris
prudentie. Later werd ook de Franse wetgever bevoegd om een bepaalde service public aan te 
wijzen als 'administratif of juist als 'industriel et commercial'. Dankers-Hagenaars haalt als 
voorbeeld de Franse La Poste aan. Deze is bij wet aangewezen als service public industriel et 
commercial.449 Ook andersom komt het voor dat een privaatrechtelijk subject op een zodanige 
wijze betrokken is bij de vervulling van de publieke taken, dat een bestuursrechtelijk kader op 
zijn handelen van toepassing wordt verklaard. Dergelijke rechtssubjecten worden dan aange
duid als personneprivé d'intérêt general. Een nog andere categorie van rechtssubjecten zijn 
door de overheid in het leven geroepen rechtspersonen die een service public vervullen zonder 
dat zij als établissement pi/W/c werden erkend. In 1984 maakt de Conseil d'Etat een einde aan 
de onduidelijkheid ten aanzien van het rechtskarakter van het handelen van deze rechtssubjec
ten. Het Conseil d'Etat besliste ondubbelzinnig dat op het handelen tussen twee privaatrechte
lijke rechtssubjecten die niet de status van établissement public hebben het burgerlijk recht van 
toepassing is.45 

Service public industriel et commercial 
Aanvankelijk was de jurisprudentie van de Conseil d'Etat erg terughoudend in het erkennen 
van de mogelijkheid dat lokale overheden een service public met een commercieel en industri
eel karakter zouden kunnen uitvoeren. Langzaamaan versoepelde de Conseil d'Etat zijn stand
punt en werd steeds vaker het bestaan van bijzondere situaties aanvaard, die de bemoeienis van 
de lokale overheid met een commerciële of industriële service public rechtvaardigde. Aan twee 
voorwaarden moest worden voldaan: 
- de tussenkomst van de gemeente moest beantwoorden aan een algemeen belang; 
- de tussenkomst van de gemeente moest gerechtvaardigd worden door het ontbreken of het 

onvoldoende zijn van het privé-initiatief. 

Dankers-Hagenaars. D.L.M.T.,'Op het spoor van de concessie', a.w., p. 171. 
16 Spier. J.. a.w., p. 65. 
17 '...qui varient suivant les besoins du service ...' (Tribunal desConflits 8 février 1873, Recueil Dalloz 

1873.3.17., concl. David (Blanco). 
'x Dankers-Hagenaars, D.L.M.T.. 'Op het spoor van de concessie', a.w., p. 186. 

Dankers-Hagenaars, D.L.M.T., 'Op het spoor van de concessie', a.w., p. 187. 
i0 Ibidem. 
1 Ibidem. 
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In het licht van het bovenstaande bestaat er een treffende gelijkenis met de uitspraak in de 
ARA-zaak. Hier overwoog het Europese Hof . . . dat de wetgever onderscheid heeft gemaakt 

tussen, enerzijds, behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard 

zijn, en, anderzijds, behoeften van algemeen belang die wel van industriële of commerciële 

aard zijn' 

In het door Dankers-Hagenaars aangehaalde arrest Union syndicale des industries aéronauti-
ques uit 1956 kan men de criteria vinden aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een 
bepaalde service public voldoet aan het zijn van een service a gestionprivée (van industriële of 
commerciële aard)453 - waarvoor de burgerlijke rechter bevoegd is.454 De kwalificatie indu-

striel et commercial van de service public, is afhankelijk van de vraag in hoeverre deze gelij
kenis vertoont met een particuliere onderneming.45"' Het betreft hier drie cumulatieve criteria: 

- Het doel van de service public. De dienst zou ook door een private onderneming kunnen 
worden uitgevoerd. 

- De herkomst van de opbrengsten. In hoofdzaak moeten de opbrengsten worden opgebracht 
door de gebruikers van de diensten. Zo wordt het ophalen van huisvuil, nu de vergoeding 
wordt geïnd door middel van gemeentelijke belastingen, niet aangemerkt als industriel et 
commercial. 

- De wijze van organisatie en van functioneren. Als de dienst gratis of tegen de kostprijs 
wordt verricht, dan wijst dat in de richting van een service administratif. 

Er is derhalve alleen sprake van een service industriel et commercial, indien de service public 
op alle drie de punten lijkt op een normale privaatrechtelijke onderneming. Wijkt het op één 
punt af, is het een service administratif. Als de service public wordt uitgevoerd door een 
publiekrechtelijke rechtspersoon, wordt voorondersteld dat het een service administratif betreft, 
tenzij wordt aangetoond dat de bovenstaande drie punten wijzen op het zijn van een service 

industriel et commercial. 

In Frankrijk is het onderscheid tussen een service d gestion privée en een service d gestion 
publique allereerst van wezenlijk belang voor de vraag of de administratieve rechter dan wel de 
civiele rechter bevoegd is. Daarnaast is dit onderscheid ook van belang voor de vraag of de 
service public het karakter van 'aanbestedende dienst' heeft of niet. Hierin komt ook het ont-
staanskarakter van de Europese aanbestedingsrichtlijnen duidelijk tot uiting. 

Industriële of commerciële aard 

In de zaak SIEPSA overweegt het Hof van Justitie, dat het weinig waarschijnlijk is dat de 
Spaanse overheid een onderneming die belast was met de uitvoering van een overheidsplan 
voor de bouw, het beheer en de verkoop van gevangenissen, failliet zou laten gaan.4 '6 Daarvoor 
had het Hof reeds aangenomen dat overheidsfinanciering een aanwijzing vormt, dat de des
betreffende activiteit voorziet in behoeften van algemeen belang anders dan van industriële 

of commerciële aard.*51 Uiteindelijk komt het Hof tot vier factoren die sterke aanwijzingen 
bevatten, dat de betrokken organisatie zich door andere motieven laat leiden dan zuiver eco
nomische: 

HvJ EG van 10 november 1998, zaak C-360/96, ARA, Jur. 1998, p. 1-6821. 
Opvallend is dat de Franse wetgever uitgaat van 'industriële en commerciële aard' en de Europese 
wetgever van 'industriële of commerciële aard'. 
Conseil d'Etat (Assemblee du contentieux) 16 novembre 1956 (Union syndicale des industries aéronau-
tiques), Ree. 434. 
Dankers-Hagenaars, D.L.M.T., 'Op het spoor van de concessie', a.w., p. 188. 
HvJ EG van 16 oktober 2003, zaak C-283/00, Commissie/Spanje (SIEPSA), n.n.g., r.o. 91. 
Ibidem, r.o. 81. 
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- het ontbreken van daadwerkelijke mededinging op de markt; 
- het niet hoofdzakelijk hebben van een materieel winstoogmerk; 
- het niet zelfstandig dragen van de met de desbetreffende activiteit verbonden risico's; en 
- het bestaan van overheidsfinanciering. 

In grote trekken komen deze vier door het Europese Hof van Justitie verwoorde criteria over
een met de eerder door de Conseil d'Etat in 1956 in het arrest Union syndicale des industries 
aéronautique opgestelde beoordelingscriteria.45 Zij komen zelfs zover overeen dat het wel
haast lijkt dat het Hof van Justitie de criteria van de Conseil d'Etat als toetssteen heeft gebruikt. 
Net als bij de toetsing of activiteiten in het kader van de Europese aanbestedingsregels 'activi
teiten zijn in het kader van behoeften van algemeen belang van industriële of commerciële 
aard\ dient bij de service industriel et commercial het derhalve te gaan om de vraag of het 
rechtssubject zich al dan niet laat leiden door zuiver economische motieven. Is dat het geval 
dan zijn daarop de normale regels voor de verhouding tussen burgers onderling als neergelegd 
in het burgerlijk recht van toepassing. 

Het bovenstaande laat zien dat de Franse wetgever een duidelijk onderscheid heeft willen 
maken tussen overeenkomsten waarbij het bestuur is betrokken en de overeenkomsten tussen 
de burgers onderling. Voor overeenkomsten waarbij de Franse overheid - in ruime zin, service 
public administratif- is betrokken, gelden van oudsher regels voor het verstrekken van over
heidsopdrachten. Reeds in de 1T eeuw waren er wettelijke bepalingen met betrekking tot het 
verstrekken van opdrachten door het Franse bestuur.459 Sedert 1964 geldt in Frankrijk de Code 
des marches publics. Deze wet geeft een stelsel van regels waarbij de publiekrechtelijke licha
men - de services public administratif- overeenkomsten sluit en op de voorwaarden, voorzien 
bij die wet met het oog op de verwezenlijking van werken, leveringen en diensten.4 

Wedekind constateerde in 1993 dat de grote Franse invloed op juridisch gebied aan erosie 
onderhevig is.461 Ook Hondius lijkt deze mening te zijn toegedaan.462 Deze conclusie is op zich 
niet te bestrijden, maar een 'ré-diffusion' van het Franse recht onder meer via arresten van het 
Europese Hof van Justitie in het Nederlandse recht is zichtbaar.463 Men spreekt wel van een 
'circulation occulte';464 het gaat niet meer om een overname 'en bloc' van een heel rechtssys
teem zoals ten tijde van Napoleon, maar om een overname op bepaalde rechtsgebieden. Het 
aanbestedingsrecht is daar onloochenbaar een voorbeeld van. 5 

Overeenkomsten met de Nederlandse overheid 
Anders dan Frankrijk kent Nederland geen van het privaatrecht afgescheiden 'contrat admini
stratif - een publiekrechtelijke overeenkomst. In België behoort de aanbestedingsprocedure tot 
het administratieve recht, maar de daarna gesloten overeenkomst weer tot het privaatrecht. Een 

458 Conseil d'Etat (Assemblee du contentieux) 16 novembre 1956, Ree. 434. 
Spier, J., a.w., p. 67. 

460 Spier, J., a.w., p. 66. 
461 Wedekind, W. en D.L.M.T. Hagenaars, 'De afnemende invloed van het Franse recht', NJB 1993. p. 

1558-1559. 
462 Hondius, E., 'Le code civil et les Néerlandais', Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Edi

tion Dalloz 2004, p. 613 e.v. 
4"' Hondius. E., a.w.. p. 617. 
464 Wedekind, W., 'Mobility of law in the field of public procurement', in: Transfrontier Mobility of Law, 

R. Jagtenberg, E. Örücü and A. de Roo (red.), Den Haag: Kluwer Law International 1995, p. 19. 
465 Wedekind, W., 'Cinquantenaire du Groupc néerlandais de 1'association Henri Capitant des amis de la 

culture juridique Francais'. Revue international du droit compare, 1999, p. 157. 
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dergelijke opzet heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming in die landen, hetzij geheel (in 
Frankrijk), hetzij deels (in België), is ondergebracht bij de administratieve rechter.466 Zij het 
dat in België' sedert juli 2004 ook een voorziening kan worden gevraagd bij de civiele kortge
dingrechter. 
Andere landen, die in het algemeen behoren tot andere rechtsfamilies dan de onze, hebben 
gekozen voor bij hun rechtscultuur behorende oplossingen. De door deze lidstaten gekozen 
rechtssystematische oplossingen vallen buiten de scope van dit onderzoek. 

In Frankrijk is het wantrouwen van de uitvoerende macht jegens de rechterlijke macht vlak na 
de Franse revolutie een belangrijke reden geweest voor het nog steeds bestaande onderscheid 
tussen overeenkomsten met de overheid en overeenkomsten tussen burgers onderling. In 
Nederland is een dergelijk wantrouwen - zo dat er al was - geen reden geweest om een derge
lijke 'erfscheiding' aan te brengen. In Nederland is bij een geschil over een met de overheid 
gesloten overeenkomst in beginsel steeds de burgerlijke rechter bevoegd. De burgerlijke rech
ter is bevoegd over geschillen te oordelen in alle gevallen waarin de eiser vraagt in een burger
lijk recht te worden beschermd.467 Niet het publiekrechtelijk of privaatrechtelijk karakter van 
het geschil, maar het recht waarin de eiser beschutting zoekt, is bepalend voor de bevoegdheid 
van de rechter. Geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen zijn opgedragen aan 
de rechterlijke macht, stelt artikel 112, eerste lid, van de Grondwet. Het gaat hierom de burger
lijke rechter. Indien de overheid op een onjuiste wijze overeenkomsten sluit dan wel uitvoert, 
zal het geschil dienen te worden voorgelegd aan de civiele rechter. 

De redactie van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht lijkt dit uitgangspunt te bevesti
gen. De Memorie van Toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht bij artikel 8:3 (destijds 
bij de parlementaire behandeling artikel 8.1.1.3) vermeldt het volgende: '... Men kan bij de 
besluiten ter voorbereiding van een rechtshandeling naar burgerlijk recht onderscheid maken 
tussen extern en intern vereiste besluiten voor het verrichten van deze rechtshandelingen. 
Met betrekking tot de intern vereiste besluiten geldt, dat daarop de bestuursrechtelijke norm
stelling in vergaande mate van toepassing is. [...] Het bevoegd maken van de administratieve 
rechter ter zake van deze besluiten zou echter tot ongewenste complicaties in de competentie
verdeling tussen de burgerlijke en de administratieve rechter kunnen leiden, omdat het om
slagpunt waarbij de rechterlijke competentie overgaat van de administratieve naar de burger
lijke rechter soms moeilijk te traceren zal zijn. Daarbij komt, dat het ook overigens weinig 
gelukkig is als twee rechters kunnen worden betrokken in de beoordeling van een zelfde be
sluitvormingsketen ',46 Voor de wetgever was het derhalve duidelijk. Rechtshandelingen naar 
burgerlijk recht en wat daar in de publiekrechtelijke sfeer aan voorafgaat, dienen tot het domein 
van de burgerlijke rechter te blijven behoren. Het gaat om de hele 'besluitvormingsketen'. 
Besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling die weliswaar een be
stuursrechtelijk karakter (kunnen) hebben, maken nog niet dat de bestuursrechter daarom be
voegd moet zijn bij eventuele geschillen van deze besluiten kennis te nemen. Ook de civiele 
rechter zal bij zijn oordeelsvorming toetsen aan de publieke normen. De bestuursrechter, blijkt 
uit het voorgaande, is daarvoor niet per sé nodig. Dit voorkomt ook competentiegeschillen 
tussen de civiele en de bestuursrechter. Een dergelijk conflict wilde de regering blijkens de 
Memorie van Toelichting bij de Awb beslist voorkomen. In Frankrijk heeft men daarvoor een 

Zie Van der Pol, R.A., 'Aspecten van overheid en privaatrecht in België', WPNR. 1994, 6143/44, p. 
496 e.v. (voor België) en D.L.M.T. Dankers-Hagenaars. 'Op het spoor van de concessie', a.w.. hoofd
stuk 5 (voor Frankrijk). 
HR 31 december ] 915, NJ 1916.407 (Guldemond/Gemeente Noordwijkerhout) en sinds die tijd vaste 
rechtspraak. 
Kamerstukken II1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 100-101 (MvT bij Awb). 
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Tribunal des conflits nodig. Door een bepaling als artikel 8:3 Awb is er een heldere verdeling 
van bevoegdheden gemaakt. 

De door sommigen aangehangen strikte scheiding tussen een voorbereidingsbesluit en de daar
op volgende privaatrechtelijke rechtshandeling lijkt Europeesrechtelijk te worden bevestigd 
door het Alcatel-arrest en de daarop volgende jurisprudentie.469 In de visie van sommigen zou 
de door het Alcatel-arrest opgelegde wachttermijn inschrijvers in de gelegenheid moeten stel
len om de voorgenomen gunning te moeten kunnen aanvechten bij de bestuursrechter. Een 
inschrijver die vervolgens de definitieve gunning zou willen aanvechten, zou zich moeten 
wenden tot de civiele rechter. Hiervoor is reeds aangetoond dat een dergelijke competentiever
deling niet logisch past in ons rechtsstelsel, maar ook niet nodig is en wat betreft de tijd die een 
bestuursrechtelijke procedure vergt, niet wenselijk is. 

Het bovenstaande brengt met zich dat in de gevallen waarin de overheid zich gedraagt als 
civiele partij de burgerlijke rechter bevoegd is; en de bestuursrechter niet. Dat geldt zowel in 
gevallen dat de overheid niet met een partij wil contracteren, als in de gevallen dat de overheid 
zich in de precontractuele fase niet gedraagt zoals van een zorgvuldige overheid mag worden 
verwacht of het geval dat het overheidsorgaan zich - nadat een overeenkomst is gesloten - niet 
aan haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen houdt. Dit neemt niet weg dat het 
vertrouwde beeld van de klassieke, heldere indeling van de rechtsgebieden vertroebeld is ge
raakt. Op zich is het kwestieus of een dergelijke vertroebeling, met de voorkeur van Lubach 
voor een verdere dedogmatisering van het privaatrecht en het bestuursrecht in het achter
hoofd,470 eigenlijk wel erg is. 

Gunning: rechtshandeling naar burgerlijk recht 
In Nederland wordt de gunning van een overheidsopdracht - naar algemeen aanvaard oordeel -
als een rechtshandeling naar burgerlijk recht beschouwd. Deze mening is in 1983 uitdrukkelijk 
bevestigd door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De Afdeling overwoog: 'Het 
besluit tot gunnen van het werk dient te worden aangemerkt als uitsluitend te zijn gericht op 
het tot stand brengen van een rechtshandeling naar burgerlijk recht, in dit geval het aangaan 
van een privaatrechtelijke overeenkomst '41' Zo oordeelde de rechtbank Zwolle ook uitdrukke
lijk dat een gunningsbeslissing een rechtshandeling naar burgerlijk recht is en daartegen onder 
de Wet AROB geen beroep openstond.472 Dat het aanbestedingsrecht in Nederland behoort tot 
het privaatrecht, blijkt voorts uit de redactie van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuurs
recht. Interne besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling van een 
overheid kunnen weliswaar - de facto - een bestuursrechtelijk karakter hebben, doch dat maakt 
nog niet dat de bestuursrechter bevoegd moet worden geacht om over zulke geschillen te oor
delen. De wetgever heeft, naar mag worden aangenomen, deze uitspraak van de Afdeling 
rechtspraak willen codificeren in de Awb. Zolang de wetgever niet uitdrukkelijk een andere 

4W Zie onder meer HvJ EG van 28 oktober 1999, zaak C-81/98, Alcatel Austria e.a., Jur. 1999, 1-7671, 
HvJ EG van 12 december 2002, zaak C-470/99, Universale-Bau e.a., Jur. 2002, p. I-11617 en HvJ EG 
van 27 januari 2003, zaak C-327/00, Santex, Jur. 2003, p. 1-1877. 

"•7" Lubach, DA.,'Beleidsovereenkomsten', a.w., p. 101-102. 
471 Afdeling rechtspraak Raad van State, 11 april 1983. nr. R 01.83.0402/s41, niet gepubliceerd, onder 

meer geciteerd door J.W. van Nouhuys, 'Aspecten van aanbestedingsrecht', in: J.W. van Nouhuys, W.J. 
Slagter, M.A. Flamme, Aanbestedings- en mededingingsrecht in de bouw, preadvies Vereniging voor 
Bouwrecht, Deventer: Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht nr. 14 1986, p. 48. 

47: Pres. Rechtbank Zwolle 21 maart 1983, KG 1983,133. In deze zin ook Rb. Arnhem 18 mei 1995, rolnr. 
KT 1994/1901, BR 1995, p. 693 (ARA). 
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rechter aanwijst, blijft de burgerlijke rechter de enige bevoegde rechter om aanbestedings
geschillen te beslechten.473 

Het indelen van het aanbestedingsrecht bij het privaatrecht heeft, zoals hierboven reeds is 
gebleken, slechts een beperkte waarde. De civiele rechter is steeds bevoegd (al was het alleen 
maar, omdat de eisende partij zijn vordering op een actie uit onrechtmatige daad zal baseren), 
het is een handeling uitsluitend gericht op een rechtshandeling naar burgerlijk recht, waarbij de 
overheid zal steeds wel rekening moeten houden met het feit dat zij overheid is en ook de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet naleven.474 

Een aanbesteding is in feite niets anders dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod welk 
aanbod (de inschrijving) door gunning door de aanbestedende dienst wordt aanvaard. Civiel
rechtelijk gezien vindt de aanbesteding plaats in de precontractuele fase.475 Het aanbestedings
recht beweegt zich dus in belangrijke mate in het precontractuele vlak. Dit wordt voor het 
grootste deel beheerst door de redelijkheid en billijkheid en is dus (nog) niet gericht op besluit
vorming, waar het administratieve recht zich in belangrijke mate op richt. Het uitgangspunt 
blijft het aangaan van een 'overeenkomst'. 

Het voorgaande lijkt te wijzen op een vrijwel uitsluitende relatie met het privaatrecht. Dat is 
echter niet zo. Ook de verhoudingen tussen aanbieders onderling behoren tot het aanbeste
dingsrecht en zoals Wedekind - terecht - opmerkt, niet alleen tot het mededingingsrecht.476 Het 
aanbestedingsrecht vormt de verticale as van het proces - de relatie aanbestedende dienst ver
sus inschrijver - en het mededingingsrecht de horizontale as - de relatie tussen inschrijver 
versus andere inschrijver(s). Vindt er op de horizontale as mededingingsbeperkend gedrag -
bijvoorbeeld uitgebreid vooroverleg - plaats, dan is een aanbesteding - de verticale as - daar
mee in veel gevallen vrijwel illusoir geworden. Ook dit is een onderwerp van het aanbeste
dingsrecht. 

Zelfstandig rechtsgebied 
Wedekind heeft het aanbestedingsrecht dan ook gekwalificeerd als een zelfstandig rechtsge
bied, dat is 'ingebed' tussen de 'bestaande' vakgebieden; het internationale recht, het Europese 
recht, het mededingingsrecht, het staats- en bestuursrecht, het privaatrecht en mogelijk, als men 
de fraudebestrijding bij overheidsopdrachten gaat betrekken, zelfs het strafrecht.477 Een be
hoorlijke baaierd van het recht wordt hiermee geëtaleerd. En inderdaad, het betreft een groot 
aantal van de raakvlakken van het aanbestedingsrecht met andere rechtsgebieden. Het aanbe
stedingsrecht bevindt zich in een centrum van vele samenhangende rechtsgebieden, die de 
relatie tussen overheid (aanbestedende dienst) en marktpartijen niet gemakkelijk maakt. 
Weliswaar heeft het aanbestedingsrecht vele raakvlakken met andere rechtsgebieden478 - wat 
het rechtsgebied nu juist zo interessant maakt - maar bij het privaatrecht blijkt toch het zwaar
tepunt te liggen. De uitspraak van Nijholt kan - evenals het standpunt van Wedekind in deze -
als raak worden aangemerkt: 'uitgangspunt is het privaatrecht met een snufje publiekrecht'.479 

Dat snufje zit het hem vooral in de 'publiekrechtelijke belangenbehartiging'. Dat zit hem ook 

Zie hierover uitgebreid Van de Meent, a.w., p. 362. 
474 Zie ook HR 26 april 1996, AB 1996, 372 (Rasti Rostelli). 

Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 11. 
Wedekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w., p. 11. 
Wedekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w., p. 11. 
Met name het staats- en bestuursrecht, zie hierover: Wedekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele 
opdracht', a.w., p. 11 e.v. 
Nijholt, H., 'Op weg naar een bestuursrechtelijke normering van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid 
in de bouw', a.w., p. 29. 
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in het feit dat onder de huidige doctrine privaatrecht en bestuursrecht niet langer kunnen wor
den gescheiden480 Dat is ook niet nodig. Bij elk handelen van de overheid zijn immers de 
bestuursrechtelijke beginselen van toepassing. Overheidshandelen hoort daarvan 'doortrokken' 
te zijn. 

Nijholt geldt als een pleitbezorger van geschilbeslechting door de bestuursrechter. Nijholt stelt 
ter discussie of een privaatrechtelijke benadering wel de meest correcte is.481 Ook vader en 
zoon Flamme betreurden het dat de Nederlandse overheid - in casu de Raad van State - niet de 
Belgische leer van de 'afscheidbare handeling aankleeft'. Naar hun oordeel zouden - anno 
1986 - steeds meer Nederlandse juristen 'deze ouderwetse zienswijze aanklagen' en wensen 
dat men zich meer zou spiegelen aan de Franse en Belgische rechtspraak.482 Daar wringt hem 
nu juist de schoen. Het Nederlandse rechtssysteem is juist niet op een lijn te stellen met de 
Belgische en Franse rechtspraak. De bezwaren van de Wp 2000 spreken in dit verband boekde
len. 

Gegeven het bovenstaande kan het antwoord dat beslechting van aanbestedingsrechterlijke 
geschillen voor de bestuursrechter niet de gepaste weg is, alleen bevestigend zijn. Het zwaarte
punt van het aanbestedingsrecht behoort tot het privaatrecht. Volgens de Memorie van Toelich
ting bij artikel 8.1.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht gaat het immers om 'een zelfde 
besluitvormingsketen'.483 Het aangaan van overeenkomsten door de overheid om in haar be
hoeften te kunnen voorzien (opdrachten voor diensten, leveringen of werken) is niet gericht op 
enig bestuurlijk handelen. Toegegeven, de overheid moet zich wel steeds als overheid blijven 
gedragen. Dat betekent dat het algemeen belang steeds moet prevaleren. 
De aanbestedingsrichtlijnen zijn echter niet opgesteld om een te verstrekken opdracht als een 
specifieke activiteit van de overheid aan te merken, maar vooral omdat de overheid zoveel 
opdrachten vergeeft en daarmee een belangrijke markt vormt, met behulp waarvan de Gemeen
schappelijke markt kan worden voltooid. 

De aanbestedingsregels spreken onder meer van publiekrechtelijke instellingen. Dat is wat 
anders dan publiekrechtelijke rechtspersonen.485 Zouden de richtlijnen daar nu nog over heb
ben gesproken, was het veel aannemelijker geweest dat de Europese wetgever de werking 
beperkt wilde zien tot de overheid in de ruime zin. Het begrip 'publiekrechtelijke instelling' 
omvat echter veel meer. Een hele trits civielrechtelijke rechtspersonen, die alle wel in meerdere 
of mindere mate iets met de overheid te maken hebben. In de meeste gevallen kunnen zij niet 
tot de overheid worden gerekend.486 Het zijn alle instellingen, die in Frankrijk tot de 'service a 
gestion publique' worden gerekend. Het maakt daarbij niet uit of zij formeel tot de Franse 
overheid behoren, dan wel het karakter hebben van personne privé d'intérêt general. Anders 

480 Lubach, D.A.. 'Beleidsovereenkomsten', a.w., p. 101-102. 
481 Nijholt, H„ 'Op weg naar een bestuursrechtelijke normering van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid 

in de bouw', a.w., p. 33. 
482 Flamme, M.A. en Ph. Flamme, 'De abnormaal lage prijzen bij overheidsopdrachten, gisteren nog 

aangemoedigd, vandaag te verwerpen', BR 1986, p. 721. 
483 Kamerstukken II1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 101 (MvT bij Awb). 
484 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 11. 
485 Waarover de voorlopers van de huidige richtlijnen werken en leveringen nog spraken (respectievelijk 

de richtlijnen 71 /305/EEG en 77/62/EEG). 
486 Zie verder Toelichting bij artikel 1.1.1. bij punt 4 -Aanbestedende dienst'. 
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dan in onder meer Frankrijk, zou een gang naar de bestuursrechter voor dergelijke instellingen 
in Nederland wel een heel bijzondere gewaarwording opleveren.487 

Een andere consequentie van een bestuursrechtelijke inbedding van het aanbestedingsrecht in 
Nederland zou onder meer zijn dat de geschilbeslechting ten aanzien van de aanbestedingspro
cedure - in elk geval tot aan het moment van gunning - zou worden gelegd bij de bestuursrech
ter en geschillen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst zouden blijven berusten 
bij de burgerlijke rechter. Dit vertoont erg veel overeenkomsten met de situatie in België. Dat 
is in de praktijk een valkuil gebleken.488 Onze Nederlandse situatie wijkt in belangrijke mate af 
van het Belgische rechtssysteem. Een majeure wijziging van het Nederlandse systeem alleen 
ten behoeve van het aanbestedingsrecht lijkt niet wenselijk en niet geïndiceerd. Het is uit oog
punt van rechtszekerheid beter alles bij één rechter - de burgerlijke rechter - te behouden. 

De invloed van het Alcatel-arrest 
Het Alcatelarrest heeft veel stof op doen waaien.489 Een van de overwegingen van het Hof dat 
het ingestelde beroep bij de rechter voor belanghebbenden de mogelijkheid moet scheppen om 
nietig verklaring van het gunningsbesluit te kunnen vorderen wegens schending van het aanbe
stedingsrecht,490 heeft een aantal auteurs doen voorstellen de kussens van het Nederlandse 
systeem van rechtsbescherming eens grondig op te schudden. Dat is - benevens voorbarig -
ook niet nodig. Het probleem waarvoor het Europese Hof ons heeft geplaatst, lijkt vrij eenvou
dig privaatrechtelijk op te lossen.491 Nederland heeft in juli 2004 van de Europese Commissie 
een met redenen omkleed advies ontvangen.492 Dit 'advies' houdt - kort gezegd - in dat de 
Nederlandse autoriteiten onvoldoende maatregelen hebben genomen om de uitspraak van het 
Hof van Justitie in de Alcatelzaak in de Nederlandse wetgeving te verankeren. Het uitvoering 
geven aan deze belangrijke uitspraak in 'best practices' wordt door de Commissie onvoldoende 
geacht. De daarin vastgelegde wachttermijn moet afdwingbaar zijn. In de Nederlandse situatie 
is dat naar het oordeel van de Commissie onvoldoende. 

Niet vermag in dit verband overigens worden ingezien wat de bestuursrechter beter geschikt 
zou maken om privaatrechtelijke geschillen op te lossen dan de gewone burgerlijke rechter. 
Een dergelijk opschudden van de kussens zou alleen dan een voldoende gegronde reden kun
nen hebben, indien op basis van rechtssystematische gronden zou moeten worden geconclu-

In België komt het vaker voor dat privaatrechtelijke (rechts(personen zich tot de administratieve rechter 
moeten wenden, maar om privaatrechtelijke personen als tot de overheid behorend aan te wijzen is toch 
wel redelijk uitzonderlijk. Dat was voor de Diensten van de Eerste Minister in het verslag aan de 
Koning met betrekking tot het Ontwerpbesluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies bij openbare werken bij de toelichting op Afdeling II 
voldoende aanleiding om het nog eens uitdrukkelijk op te merken: 'Volgens deze regeling worden de 
opdrachten van die privaatrechtelijke personen bovendien ['en outre'] onderworpen aan de toepassing 
van welbepaalde essentiële bepalingen van de wet en van het besluit, indien de in dit artikel daartoe 
opgesomde voorwaarden vervuld zijn.' (Belgisch Staatsblad 26.01.1996, N. 96-133, p. 1530. De onder
strepingen in deze passage zijn destijds in het werkdocument aangebracht door de Diensten van de 
Eerste Minister. 
Van der Pol, R.A., 'Aspecten van overheid en privaatrecht in België', WPNR. 1994, 6143/44, p. 496 
e.v. 

9 HvJ EG van 28 oktober 1999, zaak C-81/98, Alcatel Austria e.a., Jur. 1999, p. 1-7671, NJ 2000, 528. 
" HvJ EG van 28 oktober 1999, zaak C-81/98, Alcatel Austria e.a., r.o. 50. Zie verder Toelichting bij 

artikel 1.1.1., punt 5 'Voornemen tot gunning' en 'overeenkomst'. 
Zie artikel 1.1.1., zestiende lid en zeventiende lid, van deze proeve van een wet en de toelichting daarop 
onder punt 5. 

" Met redenen omkleed advies van de Europese Commissie aan de Nederlandse regering van 9 juli 2004 
(SG (2004) D/202967) inzake Alcatel. 
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dcerd, dat de gewone burgerlijke rechter niet zou voldoen. Behoudens het feit dat de bestuurs
rechter in het algemeen wellicht een actievere rol bij de feitelijke behandeling van het geschil 
vervult, zijn er onvoldoende aanwijzingen om te kunnen concluderen dat de burgerlijke rechter 
niet op zijn taak zou zijn berekend. 

Sommigen zouden voor hun pleidooi voor een bestuursrechtelijke inbedding van het aanbeste-
dingsrecht in Nederland naar de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000) kunnen verwijzen, 
omdat bij concessieverlening in het openbaar vervoer duidelijke administratieve kenmerken 
aanwijsbaar zijn.493 Immers worden in het kader van deze wet verleende concessies aangemerkt 
als een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. Tegen een beschikking 
kan gedurende zes weken bezwaar en vervolgens na beslissing op bezwaar beroep worden 
ingesteld. Ook een gunningsbesluit of een afwijzingsbesluit zelf inzake een aanbesteding van 
een openbaar vervoerconcessie lijkt vatbaar voor bezwaar en beroep. 
Het heeft er echter de schijn van dat in de Wp 2000 het privaatrecht, het aanbestedingsrecht en 
de Algemene wet bestuursrecht met relatief weinig gevoel voor rechtssystematiek door de 
wetgever aan elkaar zijn geknoopt. Verberne verzucht dan ook aan het einde van zijn bijdrage 
in het aan Wedekind aangeboden liber amicorum met enig gevoel voor understatement'... de 
Wp 2000 is een eigenaardige wef. Zelfs de Staatscourant kopte op 22 april 2004: 'Niemand is 
enthousiast over de Wet Personenvervoer 2000'.495 De Minister van Verkeer en Waterstaat 
schijnt volgens dit artikel in de Staatscourant deze wet echter nog steeds positief te benaderen. 
Juridisch gezien zal een evaluatie van deze wet vrijwel zeker niet positief uitvallen. Een ver
wijzing naar de Wp 2000 als rechtssystematische indicator voor een bestuursrechtelijke inbed
ding van het aanbestedingsrecht in ons rechtstelsel moet op grond van het bovenstaande alleen 
al als verdacht worden aangemerkt. 
Daarbij komt nog dat de procedures binnen het bestuursrecht veelal aanmerkelijk meer tijd in 
beslag nemen, dan een gang naar de voorzieningenrechter of het voorleggen van het geschil 
aan arbiters. Pijnacker Hordijk heeft zich in het verleden 'ook wel eens voorzichtig' pleitbezor
ger voor beslechting van aanbestedingsgeschillen door de bestuursrechter getoond. Inmiddels 
heeft hij zich van deze gedachte uitdrukkelijk bekeerd verklaard. Deze bekering is onder meer 
gevoed door zijn ervaringen met de Wp 2000. Aan geschilbeslechting op basis van de Algeme
ne wet bestuursrecht kleeft'... een mate van stroperigheid'[...] die niet past bij de (spoedeisen
de) aard van de materie'. 

Toch het privaatrecht? 
In de Memorie van Toelichting bij de Raamwet verwijst de regering uitdrukkelijk naar het 
burgerlijk recht en de burgerlijke rechter.497 De door de wetgever gebruikte methode was des
tijds de meest eenvoudige keuze om de aanbestedingsregels in Nederland te implementeren, 
zonder met uitgebreide wetgeving te hoeven komen. Wedekind concludeert wat koeltjes, dat de 
wetgever zich bij de implementatie van de richtlijnen wel met de systematiek van wetgeving 
heeft ingelaten, maar dat dit wat betreft de rechtssystematiek wat summier is gebleven. De 
wetgever voorzag problemen met de Europese Commissie499 en leek te worstelen met de scope 

493 Stb. 2000, 314. 
494 Zie Verberne, G., 'Wil weet de weg wel - Aanbesteden van openbaar vervoer', in: Aan Wil Besteed, 

a.w., p. 142. 
4,5 Stert. 22 april 2004, nr. 77, p. 8. 
496 Pijnacker Hordijk, E.H., 'Aanbestedingsrecht na de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid', m: Hoofd

stukken bouwrecht, Aangenomen werk, Tan Wijngaardenbundel", a.w., p. 127. 
497 Kamerstukken II1991-1992, 22 669, nr. 3, p. 5 en 6. 
498 Wedekind. W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w., p. 16. 
499 Van de Meent, a.w., p. 208. 
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van het aanbestedingsrecht.500 Vrees voor het onbekende was in wezen dé feitelijke achterlig
gende overweging om te komen met verwijzingswetgeving op basis van een raamwet. 
Het bovenstaande neemt niet weg dat de destijds door de wetgever gemaakte keuze voor het 
privaatrecht, heroverwogen zou kunnen worden en dat dit tot een andere keuze zou kunnen 
leiden. Hierboven is uiteen gezet dat dit geen gelukkige keuze voor aanbestedingsgeschillen 
zou zijn. 

In zijn oratie pleit Wedekind voor een plaats voor het aanbestedingsrecht in boek 6 BW, titel 5, 
afdeling 2: 'Het totstandkomen van overeenkomsten'.501 Hij acht dit qua omvang echter on
doenlijk. De onderzoekers van het deelrapport 'Juridische aspecten', constateerden dat dit op 
zich onvoldoende reden was om het dan maar te laten.502 Zij suggereerden in het BW een 
nieuwe afdeling 2A in te voegen, dan wel in boek 7 van het BW hiervoor ruimte te reserveren. 
Beide opties zijn elegant en rechtssystematisch verdedigbaar. Het zou echter wel tot een aan
merkelijke belasting van (en wellicht ook een competentiestrijd tussen) de met de wetgeving 
belaste ministeries leiden. Bij een opname van het aanbestedingsrecht in het Burgerlijk Wet
boek is niet de Ministervan Economische Zaken de eerste ondertekenaar, maar de Ministervan 
Justitie. Op zich is dat geen inhoudelijk probleem. Toch moet worden gevreesd dat de interde
partementale afstemming naar verwachting moeilijker te realiseren zal blijken te zijn, dan bij 
specifiek aan een vakdepartement opgedragen wetgeving. Daarnaast dient niet te worden ver
geten dat het inpassen van aanbestedingsregelgeving binnen het Burgerlijk Wetboek onvermij
delijk gepaard zal gaan met een omnummeringsoperatie. 

Een aparte aanbestedingswet zou een goed alternatief kunnen zijn. Een wet al dan niet gepaard 
gaande met een verwijzingsbepaling in het BW naar de Nederlandse implementatiewetgeving. 
Met een verwijzingsbepaling wordt de samenhang zichtbaar en wordt het aanbestedingsrecht 
ook een beetje 'ons' recht. Dit laatste is een aspect dat in de praktijk van meer dan onderge
schikt belang lijkt te zijn.503 

Hebly is voorstander van een aparte aanbestedingswet en acht het wetssystematisch ook verde
digbaar dat een nieuwe wettelijke regeling thuis zou kunnen horen in het BW, maar het onder
werp leent zich naar zijn oordeel door zijn specifieke toepassingsgebied voor afzonderlijke 
wetgeving. Een verwijzing in afdeling 2 van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek naar 
de aanbestedingswet acht hij, behalve in strijd met de systematiek van het Burgerlijk Wetboek, 
ook niet nodig.504 Een strijdigheid met de systematiek met het Burgerlijk Wetboek vermag niet 
te worden ingezien. Voor het ontbreken van een noodzaak daartoe moet hem daarin evenwel 
gelijk worden gegeven. Dat er een formeel kader voor de aanbestedingsregelgeving moet 
komen, wordt in navolging van de onderzoekers van het deelrapport 'Juridische aspecten'505 

inmiddels ook door anderen gedeeld.506 

Wedekind, W.G.Ph.E., 'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w.. p. 16. 
Wedekind, W.G.Ph.E.,'Aanbesteden, een hele opdracht', a.w., p. 16. 
Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 157. 
'Haal pegels uit de regels!', deel II, sub 6.1.: implementatie: geen eigen normen., discussienota opge
steld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, behorend bij Actieplan Professioneel 
Inkopen en Aanbesteden, Kamerstukken II1999-2000, 26 966, nr. 1. 

4 Hebly, J.M., 'Nieuwe zakelijkheid in het aanbestedingsrecht', in: E.H. Pijnacker Hordijk en J.M. Hebly 
'Naar nieuwe vraag en aanbodverhoudingen in de bouw', a.w., p. 94. 
Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 162. 
Zie onder meer A.G.J. van Wassenaer van Catwijck, 'Advocatuur in de bouw - een hele opdracht', in: 
'Aan Wil Besteed'', a.w., p. 148. 
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WIJZIGINGEN IN DE COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

Het opstellen van een nieuwe aanbestedings(raam)wet met daaronder twee algemene maatrege
len van bestuur die de feitelijk omgezette regels bevatten, komt weliswaar tegemoet aan de 
door het kabinet tot voor kort openlijk aangehangen wens tot het snel kunnen aanpassen van de 
wetgeving. In het licht van de conclusies van de Tweede Kamer, waarbij de Kamer uitdrukke
lijk betrokkenheid bij de totstandkoming van wetgeving heeft gevraagd, moet dit niet tot de 
reële mogelijkheden worden gerekend. 
Een extra argument voor een aparte aanbestedingswet zou kunnen zijn dat een dergelijke wet 
nog eens extra benadrukt dat er hier sprake is van een vorm van economische wetgeving, die 
anders dan het Burgerlijk Wetboek, niet alleen de rechtsrelatie tussen personen regelt maar ook 
andere doelen dient: het bevorderen van een Gemeenschappelijke markt. De sleutelbegrippen 
transparantie, objectiviteit en non-discriminatie staan daarin centraal. 

4.2. KEUZE VOOR ÉÉN NIEUWE WET 

Het vatten van het gehele aanbestedingsrecht in één coherent, samenhangend wettelijk kader 
verdient de voorkeur. Het wetgevend pakket'... biedt naar het oordeel van de enquêtecommis
sie een uitgelezen mogelijkheid om schoon schip te maken met de thans bestaande lappendeken 
aan reglementen en te komen tot een coherent, wettelijk verankerd kader voor overheidsaanbe
stedingen '.507 Hiermee doelt de enquêtecommissie op een kader van regels dat zodanig toege
sneden is op de Nederlandse situatie dat de aanbestedingsregelgeving voor het eerst een stevig 
fundament in de nationale wetgeving krijgt. 'Bovendien kan de nieuwe wet dienen als toet
singskader voor eventuele specifieke aanbestedingsreglementen, en bovendien de bestaande 
versnippering van aanbestedingsreglementen tegengaan'. 

Wijzigingen in de communautaire wetgeving 
Indien communautaire wetgeving wijzigt, dienen die veranderingen te worden vertaald in de 
nationale regelgeving. Bij codificatie van de aanbestedingsregelgeving in een formele wet zal 
dit omzettingsproces meer tijd vergen dan bij toepassing van een raamwet met algemene maat
regelen van bestuur. Wordt gekozen voor het aanpassen van de huidige raamwet en - wat de 
daadwerkelijke implementatie betreft - voor verwerking van de richtlijnen in algemene maat
regelen van bestuur, dan zal de parlementaire controle alleen achteraf kunnen plaatsvinden. Dat 
past niet in de door de Tweede Kamer uitgesproken uitdrukkelijke wens om meer betrokken
heid bij de totstandkoming van de implementatieregelgeving. Bij de behandeling van de huidi
ge raamwet stelde de regering in de memorie van toelichting nog 'dat consultatie van het par
lement daardoor tot een minimum kon worden beperkt: hetgeen tot tijdwinst kon leiden'. Een 
dergelijke opmerking zou in het licht van de huidige situatie niet meer passen. Als een parle
mentaire betrokkenheid bij de totstandkoming van regelgeving wenselijk wordt geacht, is een 
wet in formele zin de meest geschikte weg. De Kamer heeft naar aanleiding van de behande
ling van het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie bouwnijverheid in ieder geval 
uitgesproken bij de nieuwe regelgeving betrokken te willen worden. 
De Europese regelgeving - voor de jurisprudentie ligt dat wat anders - wijzigt in de praktijk na 
1993 zo weinig frequent, dat de vrees dat geregeld voorstellen tot wijziging van de wet zouden 
moeten worden behandeld niet is gerechtvaardigd. Noch is de vrees gerechtvaardigd dat daar
door een serieus gevaar zou bestaan dat de implementatietermijnen (veelvuldig) zouden wor
den overschreden. 

'"' De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
508 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
509 Kamerstukken II1991-1992, 22 669, nr. 3, p. 1 (MvT Raamwet). 
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4.3. VORM EN INRICHTING VAN DE WET 

Een daadwerkelijk omzetten van de Europese aanbestedingsregelgeving naar materieel Neder
lands recht bergt een potentieel risico in zich van non-conformiteit van de Nederlandse aanbe-
stedingswet met het zich evoluerende Europese recht.510 Dat gevaar bestaat evenzeer voor veel 
geldende Nederlandse wetgeving. Steeds meer rechtsgebieden worden beheerst door Europese 
regelgeving. Toch dient al deze regelgeving in de Nederlandse regelgeving te worden omgezet. 
Dat kan niet door alleen gebruik te maken verwijzingswetgeving. Dat zou geen recht doen aan 
het Nederlandse parlement, als medewetgever, en daarnaast zou het strijdig zijn met ons demo
cratisch proces van politieke besluitvorming en controle. Het argument van een gevaar van 
non-conformiteit op termijn kan op zich niet als tegenargument dienen. 

Wijzigingen in drempelwaarden 
De Commissie is gerechtigd de drempelwaarden, waarboven aanbestedende diensten de Euro
pese procedures moeten volgen, eens in de twee jaar aan te passen.5" Op dergelijke aanpassin
gen heeft de Nederlandse wetgever geen enkele inhoudelijke invloed. Het zijn gebonden aan
passingen. In dit licht zal de Ministervan Economische Zaken in deze proeve van een wet worden 
aangewezen om de drempelbedragen zelfstandig bij ministeriële regeling aan te passen.512 

Uit het bovenstaande kan nauwelijks een andere conclusie worden getrokken, dan dat het op
stellen van generieke, formele regelgeving de aangewezen weg is. In deze proeve van een wet 
zal dan ook worden uitgegaan van een formele aanbestedingswet die het gehele aanbestedings-
recht voor Nederland codificeert. Sommigen - uit de bouwbranche afkomstig - hebben zich al 
met de gedachte aan een eenvormige, generieke wet verenigd.513 

4.3. VORM EN INRICHTING VAN DE WET 

In de vorige paragrafen is een beeld naar voren gekomen dat de nieuw op te stellen aanbeste
dingswetgeving een generiek karakter zou moeten hebben. Daarbij kan niet worden volstaan 
met verwijzingswetgeving. Een formele en materiële codificatie van de aanbestedingsregels in 
Nederland is geïndiceerd. Voorts is geconstateerd dat het privaatrecht op rechtssystematische 
gronden de juiste plaats is om het aanbestedingsrecht te rangschikken. Deze conclusie brengt 
onder meer met zich dat alle handelingen van aanbestedende diensten in aanbestedingsprocedu
res dienen te worden aangemerkt als ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshande
ling (waardoor de Awb niet van toepassing is) en in beginsel uitsluitend de burgerlijke rechter 
bevoegd is tot geschilbeslechting.514 

Deze uitgangspunten bepalen in een belangrijke mate de vorm en inrichting van wetgeving. 
De Tweede Kamer heeft zich door het overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid uitgesproken voor een eigen coherent, wettelijk verankerd 
kader van aanbestedingsregels. Een fundament dat bestaande verkokering en versnippering 
moet tegengaan. - Dat past ook in de door de enquêtecommissie bepleite Nieuwe zakelijkheid, 
in welke gedachte de overheid als opdrachtgever naar het bedrijfsleven voortaan een gepaste 

Van den Berg, L.C.,'Hetaanbestedingsreglementvoordienstennaderbeschouwd' BR2003 nr 10 p 
877. 

5,1 Artikel 77, eerste lid, van richtlijn 2004/18/EG. 
" Zie artikel 1.2.1.2., tweede lid, van de proeve van een wet. 

Zie ook D.E. van Werven, 'In het zonnetje', in: 'Aan Wil Besteed', a.w., p. 158 e.v 
514 Artikel 8:3 Awb. 

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
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zakelijke distantie in acht dient te nemen. Een cultuur van 'gesmeerd en gefêteerd' worden, 
hoort hier niet langer bij. 

Vrijheid in gebondenheid 
Wetgeving als deze is in een zekere mate gebonden wetgeving. Zij moet volledig in lijn zijn 
met de in de Europese richtlijnen neergelegde bepalingen met betrekking tot de aanbestedings
regels. De richtlijnen bevatten echter niet een gedetailleerd en gesloten stelsel van regels. Zij 
zijn - onder meer - bedoeld om de wetgeving van de lidstaten naar elkaar toe te buigen- om te 
coördineren.516 De richtlijnen zijn slechts een raamwerk. Een raamwerk dat in de meeste geval
len een nadere invulling nodig heeft. Dat betekent dat het de lidstaten is toegestaan (Van de 
Meent acht hen zelfs daartoe verplicht)517 een nadere invulling, verduidelijking of aanscherping 
in hun implementatiewetgeving aan te brengen. 

Transparantie, als controlemedium dat het gelijkheidsbeginsel op een juiste wijze wordt nage
leefd, moet in deze wetgeving steeds voorop staan. De regels moeten voor alle betrokkenen 
helder en ondubbelzinnig zijn. De bestaande in de Europese regelgeving - ook de nog in de 
nieuw voorgestelde richtlijn - voorkomende vaagheden en dubbelzinnigheden moeten zoveel 
mogelijk worden geëlimineerd of waar mogelijk verduidelijkt, dan wel van een verduidelijken
de toelichting zijn voorzien. Bij dit laatste moet uitdrukkelijk worden bedacht dat het Europese 
Hof van Justitie in de uitleg van het Europese recht het laatste woord heeft. 

Als onderdeel van de vereiste transparantie - kenbaarheid van de wet in materiële zin - moet 
de wet toegankelijk en bij wijze van een spoorboekje eenvoudig hanteerbaar zijn. Deze benade
ring is van grote invloed op de structuur van de wet. De toegankelijkheid van wetgeving voor 
de burger kan niet alleen worden bevorderd vanuit de positie van de door de wettelijke regeling 
geadresseerde, maar ook - zoals in Nederland meer gebruikelijk is - vanuit enkele algemene 
beginselen van behoorlijke wetgeving.519 Het gaat er om dat wetgeving door de geadresseerden 
begrepen moet kunnen worden - wetgeving moet kenbaar zijn. De onderhavige Europese 
wetgeving voldoet niet volledig aan deze voorwaarde. Dit maakt materiële omzetting geïndi
ceerd. Daarnaast dient wetgeving ook handhaafbaar te zijn. In dit proefschrift zal daar naar 
worden gestreefd. Ook volgens Hebly behoort wetgeving de rechten en verplichtingen van 
partijen op inzichtelijke en leesbare wijze vast te leggen. ' Vanaf artikel 1 dient een wet - bij 
wijze van spreken - als een spannend jongensboek de lezer te leiden door het woud van re
gels'.520 Deze stelling is helder en wordt van harte onderschreven. 

Er moet eerder minder dan meer regelgeving komen. Dat is bestendig regeringsbeleid. Toch 
valt dit niet altijd te voorkomen. Gestreefd zal worden naar een helder, coherent, wettelijk 
verankerd stelsel van regels voor alle overheidsopdrachten met waar mogelijk bepalingen van 
regelend recht. Bovendien zal er naar worden gestreefd om de (administratieve) lastendruk 
voor zowel de aanbestedende diensten, als de ondernemers zo laag mogelijk te houden. In deze 
proeve van een wet wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. Voorts zal rekening 

s" Zie ook §2.2.1. 
517 Van de Meent, a.w., p. 210. 
•'* Zie ook E.R. Manunza.'Enkele problemen bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht in de 

Nederlandse (rechtspraktijk', a.w., p. 69 e.v. 
5" Zie hierover uitgebreid G. Sebus, 'Wetgevingstechniek en de toegankelijkheid van de wet voor de 

burger', Post Scriptum Reeks Zwolle: Tjeenk Willink 1984, p. 20 e.v.: en I.C. van der Vlies, Handboek 
wetgeving, 2" herziene druk, Zwolle: Tjeenk Willink 1991, p. 142 e.v. 

520 Hebly, J.M., 'Nieuwe zakelijkheid in het aanbestedingsrecht', in: E.H. Pijnacker Hordijk en J.M. Hebly 
'Naar nieuwe vraag en aanbodverhoudingen in de bouw', a.w., p. 94. 
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moeten worden gehouden met de uitgangspunten van de 'level playingfield'-regel. Deze regel 
houdt - kort gezegd - in dat waar mogelijk de Nederlandse regels voor het Nederlandse be
drijfsleven - en de overheid - niet zwaarder mogen zijn dan wat de Europese wetgever voor
schrijft. Zeker niet in alles zal deze regel kunnen worden gevolgd. Zo zullen er ook voor op
drachten onder de aanbestedingsdrempel procedurevoorschriften komen. De regelgeving moet 
derhalve aan een groot aantal randvoorwaarden voldoen.321 

Zie daartoe ook de Aanwijzingen voorde wetgeving (Stat 1992,230, laatstelijk gewijzigd Siert. 2002, 
97), en met name de aanwijzingen 10 (toegankelijkheid), 13 en 14 (beperking lastendruk), 54 (duide
lijkheid) en 78 (verwijzing), maar ook 56 (aansluiting bij terminologie internationale regelgeving). Bij 
de wet BIBOB is van deze laatste aanwijzing uitdrukkelijk afgeweken; hetgeen zich onder meer ook 
direct wreekt bij de uitleg van het begrip 'aanbestedende dienst'. 
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