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Hoofdstuk 6 

Toezicht en geschilbeslechting 

6.1. NALEVING VAN AANBESTEDINGSREGELS 

In de moderne samenleving gelden vele gedragsregels die de omgang nissen mensen en organi
saties in het sociale verkeer bepalen. In het overgrote deel van de gevallen worden die regels 
min of meer spontaan nageleefd. Voor de naleving van elke gedragsregel zal echter steeds een 
bepaalde prikkel moeten bestaan. Indien een dergelijke prikkel verdwijnt, bestaat het risico dat 
de desbetreffende regel onzichtbaar wordt - bijvoorbeeld in gevallen van ongeschreven regels 
- of niet meer wordt nageleefd - onder meer bij door de overheid opgelegde regels. Een derge
lijke prikkel behoeft echter niet steeds te bestaan uit actieve handhavingsactiviteiten van de 
overheid. Er bestaan diverse mogelijkheden om mensen tot naleving te brengen. Dat kunnen 
sociaal-maatschappelijke relaties zijn, maar ook relaties vanuit gezag of toezicht. ' 

NALEVINGSONDERZOEK 

Uit het in 2004 in opdracht van de Minister van Economische Zaken uitgevoerde nalevings-
onderzoek is gebleken, dat het met de spontane naleving van de Europese aanbestedingsregels 
niet meevalt.1513 Het onderzoek schetst een niet vrolijk stemmend beeld. De Europese aanbe
stedingsrichtlijnen worden door de onderzochte categorieën aanbestedende diensten in hoge 
mate niet nageleefd. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende categorieën aanbesteden
de diensten. De kerndepartementen van de ministeries leefden de aanbestedingsregels aanzien
lijk beter na dan de overige aanbestedende diensten. De naleving lijkt sinds 2002 te verbeteren 
ten opzichte van voorgaande jaren gezien het toenemende aantal Europese aanbestedingen, 
maar nog steeds blijft de naleving onvoldoende. 

VISIEDOCUMENT 

Het op 15 juli 2004 uitgebrachte Visiedocument aanbesteden wijst als oorzaken voor de gecon
stateerde matige naleving een aantal factoren aan: 5 

- De aanbestedingsregels zijn voor betrokkenen moeilijk te vinden en zijn niet duidelijk. 
Deze conclusie sluit aan bij de door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid 
opgemerkte 'lappendeken' van regelgeving op dit terrein. 

- Andere doelstellingen dan die aan het aanbestedingsbeleid ten grondslag liggen, strijden om 
voorrang. Het kan daarbij naar het oordeel van de minister zowel gaan om lokale werkge
legenheid, als om sectorgerichte ondersteuning. 

1512 Kamerslukken II aanhangsel van de Handelingen, 2003-2004, p. 1651 (Antwoord op vragen van de 
leden Heemskerk en Van Dam). 

1513 Nalevingsmeting Aanbesteden 2002, 'Resultaten van een onderzoek naar de naleving van de aanbeste
dingsrichtlijnen', a.w., p. 12. 

'5W Kamerstukken //2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 
2004 inzake het Visiedocument aanbesteden), p. 8 e.v. 

1515 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
1516 Zie ook § 3.5 van dit proefschrift. 
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6.1. NALEVING VAN AANBESTEDINGSREGELS 

- Er zijn nauwelijks positieve prikkels verbonden aan naleving. 
- Aanbesteden was op politiek en bestuurlijk niveau nauwelijks een issue. 
- De kans dat een aanbestedende dienst ter verantwoording wordt geroepen via een geding bij 

de rechter is klein. Er lijkt derhalve een onvoldoende prikkel te bestaan om een effectieve 
spontane naleving af te dwingen. 

Anderzijds constateert het Visiedocument dat de naleving bij de rijksoverheid significant beter 
is ten opzichte van de decentrale overheden. Redenen hiervoor zijn gelegen in de sedert 1998 
verplichte accountantscontrole op de naleving van de aanbestedingsregelgeving. Ook de reeds 
sinds jaren bestaande aandacht van de Algemene Rekenkamer voor de rechtmatigheid van de 
uitgaven heeft bij de rijksoverheid geleid tot een verbeterde naleving van de regels voor het 
verstrekken van overheidsopdrachten.'5'7 In dit kader wordt ook gewezen op de bevoegdheden 
van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot bedrijven en instanties die een financiële 
relatie hebben met de Staat en de bevoegdheden in het kader van het toezicht op de uitvoering 
van Europese subsidies.1518 

Tenslotte gaat van de aandacht die zowel het Interdepartementaal Overleg Europees Aanbeste
den (IOEA) en de interdepartementale projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden 
(PIA) besteden om de rijksoverheid te doen professionaliseren op het terrein van inkoop en 
aanbesteden, een positieve impuls uit. 
Het ontbreken van voldoende prikkels voor een (spontane) naleving kan er toe leiden dat regels 
onzichtbaar worden of niet langer worden nageleefd. Dat noopt tot maatregelen. Het Visie
document constateerde, dat bij de aanbestedende diensten waar het interne toezicht goed is 
georganiseerd, dit tot de gewenste prestaties - of in ieder geval tot de gewenste gedragsveran
dering - leidt. Bij de rijksoverheid heeft dit inmiddels geresulteerd in positieve resultaten. 

Bij de decentrale overheden zal dit na de invoering op I januari 2004 van de nieuwe Gemeen
te- en Provinciewet naar verwachting ook verbeteren. De gemeentelijke en provinciale over
heden zijn sinds deze datum verplicht hun jaarrekeningen door een accountant te doen laten 
controleren.1519 Artikel 213 van de Gemeentewet en artikel 217 van de Provinciewet omschrij
ven de taken van de accountant. Het onderzoek van de accountant strekt zich onder meer uit 
over de rechtmatigheid van de uitgaven. Tot de rechtmatigheidstoetsing in het kader van de 
accountantscontrole wordt onder meer een toets op de naleving van de aanbestedingsregels 
verstaan. Beide artikelen bieden de gemeenteraad, onderscheidenlijk provinciale staten de 
mogelijkheid nadere regels te stellen met betrekking tot de reikwijdte en de verslaglegging van 
de accountantscontrole. In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten zijn nadere 
regels gesteld ter uitvoering van de artikelen 213 Gemeentewet en 217 Provinciewet.':,:o Niet 
rechtmatig gedane (aan-)bestedingen kunnen bij overschrijding van de in voornoemde besluit 
opgenomen goedkeuringstoleranties leiden tot een afkeurende accountantsverklaring. Een 
gemeenteraad of provinciale staten van een provincie zou bij een niet-goedkeurende accoun
tantsverklaring niet te snel mogen overgaan tot goedkeuring van de jaarrekeningen. Geconsta
teerde kwantitatieve tekortkomingen - op onder meer het terrein van overheidsopdrachten -
kunnen immers leiden tot schadeclaims door gelaedeerde marktpartijen. 

Zie ook J.M. van Zanen-Nieberg, 'De algemene Rekenkamer en haar controle op de Europese aanbe
stedingsrichtlijnen', in: Jaarboek NVvA 2002-2003, Van Romburgh, H.D. (red.), in print. 

1518 Artikel 92 Comptabiliteitswet 2001. 
1519 Een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, BW. 
' Besluit van 28 augustus 2003, houdende nadere voorschriften reikwijdte en rapportering accountants

controle provincies en gemeenten (Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten), Srb. 2003, 
362. 
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TOEZICHT DOOR DE EUROPESE COMMISSIE 

Deze verscherpte vorm van intern toezicht op de financiële handel en wandel van de decentrale 
overheden lijkt een belangrijk instrument voor naleving te worden. Momenteel - najaar 2004 -
zijn in de pers geluiden waarneembaar dat de helft tot driekwart van de gemeenten op grond 
van deze rechtmatigheidstoets in moeilijkheden zal raken. Hierbij moet uitdrukkelijk worden 
opgemerkt, dat een dergelijk hoog percentage niet alleen toe te schrijven kan zijn aan een 
onvoldoende naleving van de Europese aanbestedingsregelgeving. Welke consequenties dit zal 
hebben voor de gemeentelijke overheden is nog niet te overzien. Het heeft in ieder geval een 
belangrijk effect: de kussens worden behoorlijk opgeschud. Het recent ingevoerde dualistische 
stelsel kan zijn nut nu bewijzen. 

Een ander middel om te komen tot een verbetering van de aanbestedingsregelgeving ziet het 
kabinet in het instellen van kenniscentra. Het kabinet onderkent, dat aanbesteden maatwerk is. 
De aanbestedingsregels moeten daarom voldoende ruimte laten om bij een specifieke aanbeste
ding een optimaal resultaat te kunnen behalen.1521 Daartoe wilde het kabinet nog in 2004 een 
onder de Minister van VROM ressorterend Kenniscentrum Aanbesteden Bouw (KCAB) op
richten. Complementair daaraan is de Ministervan Economische Zaken voornemens een ken
niscentrum voor de sectoren leveringen en diensten op te richten. Het is in dit kader licht ver
wonderlijk, dat er het voornemen bestond twee separate kenniscentra in te stellen. Ieder voor 
aparte sectoren. Behalve dat het als een gemiste kans moet worden aangemerkt om deze kennis 
niet te bundelen en complementair aan elkaar te doen zijn, is het ook niet in lijn met de wens 
van de Europese wetgever om het kunstmatige verschil tussen het verstrekken van overheids
opdrachten voor leveringen, diensten en werken weg te nemen. Het verdient voorkeur deze 
kenniscentra op korte termijn samen te voegen tot één kenniscentrum voor alle overheidsop
drachten, ongeacht of dit leveringen, diensten of werken zijn. Het kabinet heeft aangekondigd, 
dat besluitvorming met betrekking tot integratie van beide kenniscentra uiterlijk in 2007 
plaatsvindt.1522 De Kamer was echter van mening, dat twee afzonderlijke kenniscentra ondoel
matig en ondoeltreffend is. In de motie Bakker is derhalve opgeroepen te komen tot één inter
departementaal kenniscentrum aanbesteden.'523 Het kabinet heeft op 18 november 2004 tijdens 
de kamerbehandeling van het Visiedocument te kennen gegeven deze motie te zullen overne
men.1524 Er komt nu één kenniscentrum aanbesteden. 

6.2. TOEZICHT 

TOEZICHT DOOR DE EUROPESE COMMISSIE 

Op grond van artikel van het 211 EG-verdrag heeft de Europese Commissie onder meer de taak 
toe te zien op een juiste naleving van het EG-verdrag en van het daarvan afgeleide Gemeen
schapsrecht. De Europese Commissie heeft daarnaast op grond van artikel 226 van het EG-
verdrag de bevoegdheid, indien zij van oordeel is dat een lidstaat een van de krachtens het EG-
verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, de desbetreffende lidstaat voor het 

1521 Kamerstukken II2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 
2004 inzake het Visiedocument aanbesteden), p. 8 e.v. 

1522 Kamerstukken II2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 
2004 inzake het Visiedocument aanbesteden), p. 11. 

1523 Kamerstukken II2004-2005, 29800 XIII, nr. 24 (motie Bakker). 
1524 Kamerstukken II2004-2005, 29709, nr. 3 (Verslag algemeen overleg aanbestedingsbeleid), p. 4. 
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Hof van Justitie te dagen.1525 In een groot deel van de gevallen is de Commissie daarvoor 
afhankelijk van te ontvangen klachten.1526 Een ieder die zich benadeeld acht is bevoegd bij de 
Commissie een klacht in te dienen. Het indienen van klachten is in beginsel vormvrij.1527 

Naast de normale procedure van artikel 226 van het EG-verdrag, heeft de Europese Commissie 
voor schendingen op het terrein van het communautaire aanbestedingsrecht nog een aanvullen
de mogelijkheid. Artikel 3 van de rechtsbeschermingrichtlijn 89/665/EEG biedt de Commissie 
een extra interventiemogelijkheid, indien de Commissie van mening is dat er een 'duidelijke en 
kennelijke' schending van de communautaire aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden én er 
tevens nog geen overeenkomst is gesloten tussen de aanbestedende dienst en één van de aan de 
procedure deelnemende marktpartijen. In dergelijke gevallen kan de Commissie, naast de 
normale ingebrekestelling aan de lidstaat, ook de aanbestedende dienst zelf in kennis stellen 
van de redenen waarom de Commissie van mening is dat er sprake is van een duidelijke en 
kennelijke schending. De Commissie kan de aanbestedende dienst vragen deze schending 
ongedaan te maken of te voorkomen dat er een onomkeerbare schending plaatsvindt. Deze 
procedure wordt in de praktijk echter zelden - tot nooit - toegepast. Het betreft hier een vorm 
van toezicht die meer is dan een repressieve conclusie dat een handeling van een aanbesteden
de dienst onjuist was. 

Een inbreukprocedure voor het Hof van Justitie duurt lang. Muller spreekt zelfs van een ge
middelde duur van ruim 3,5 jaar.1528 Dat is voorde aanbestedingspraktijk lang, te lang. Markt
partijen zijn met een dergelijke doorlooptijd niet geholpen. Zij doen er derhalve goed aan, naast 
hun klacht bij de Europese Commissie, een procedure bij de nationale rechter te starten. Het 
aantal zaken dat daadwerkelijk het Hof van Justitie bereikt is gering. Muller constateert, dat in 
ruim 96% van de gevallen in de administratieve fase van de inbreukprocedure het geschil 
wordt opgelost. Het effect van dreiging met een procedure voor het Hof is derhalve groot.1529 

'DE EUROPESE DIMENSIE VAN TOEZICHT' 

De zorg ten aanzien van een juiste naleving van Europese regelgeving door decentrale over
heden heeft de Minister van Financiën bij de behandeling van het wetsvoorstel Toezicht Euro
pese subsidies in de Eerste Kamer doen opmerken, dat naar zijn mening op terreinen waarop de 
Staat de naleving van communautaire voorschriften door decentrale overheden moet kunnen 
afdwingen, nadere ministeriële bevoegdheden wenselijk zijn (als onder meer op het terrein van 
aanbestedingsvoorschriften, de voorschriften voor de verlening van staatssteun en de Europese 
milieuregels). 153° Hij kondigde daarbij' aan dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties een kabinetsstandpunt in voorbereiding had met een integrale visie op de implica
ties van communautaire regelgeving voor de bestuurlijke verhoudingen in ons land en de daar
bij passende ministeriële bevoegdheden. Dit heeft geresulteerd in het in juli 2004 verschenen 

Muller, M.H.,'Rechtsbescherming op gemeenschapsniveau- Een evaluatie van de middelen waarover 
de Commissie beschikt', in: Lustrumbundel ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de NVvA, 
Waterman, D. (red.), Alphen aan de Rijn: Samsom 2000, p. 21 e.v. en A.C.M. Braams, 'Acties en 
sancties bij inbreuken op de Europese aanbestedingsrichtlijnen', BR 1996, p. 972 e.v. 
Zie onder meer Van de Meent, a.w., p. 320. 
Muller, M.H.,'Rechtsbescherming op gemeenschapsniveau - Een evaluatie van de middelen waarover 
de Commissie beschikt', a.w., p. 21, voetnoot 2. 
Ibidem, p. 25. 
Ibidem, p. 26. 
Kamerstukken 72001-2002,27 572, nr. 63b, p. 1. 
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'DE EUROPESE DIMENSIE VAN TOEZICHT 

kabinetsstandpunt inzake 'De Europese dimensie van toezicht'.1531 In het kabinetsstandpunt 
komt onder meer de vraag aan de orde op welke manier de centrale overheid het best kan be
vorderen dat decentrale overheden het Europese recht naleven. Nederland is als lidstaat immers 
gehouden tot gemeenschapstrouw, met inbegrip van alle territoriale en functionele onderdelen. 
Artikel 10 van het EG-verdrag bepaalt, dat de lidstaten alle algemene of bijzondere maatrege
len moeten treffen die geschikt zijn om de nakoming uit het EG-verdrag of uit handelingen en 
beslissingen van de instellingen van de Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te ver
zekeren. Op grond van artikel 226 van het EG-verdrag is de lidstaat Nederland (lees: de rijks
overheid) aansprakelijk voor het niet of niet juist naleven van de decentrale overheden. 
De decentrale overheden bezitten binnen de Nederlandse constitutionele verhoudingen auto
nomie. Zij hebben daarmee ten aanzien van de naleving van het communautaire recht een eigen 
verantwoordelijkheid. De wens van de centrale overheid om de decentrale overheden te kunnen 
dwingen tot correcte naleving van het communautaire recht, enerzijds, en het hebben van een 
eigen verantwoordelijkheid en autonomie van met name de provincies en de gemeenten, ander
zijds, geeft een spanning. 
Het creëren van een toezichtsverhouding van de rijksoverheid ten opzichte van niet tot de 
rijksoverheid behorende overheidsinstanties is echter niet nieuw. Een precedent kan worden 
gevonden in de Wet toezicht Europese subsidies."32 Op andere terreinen, bijvoorbeeld de 
ruimtelijke ordening of de uitvoering van de algemene bijstandswet, is al langer sprake van een 
toezichtsverhouding. Ook in de Gemeentewet en de Provinciewet zijn bepalingen van preven
tief en repressief toezicht opgenomen, die van toepassing zijn op terreinen die binnen de ge
meentelijke autonomie vallen. De autonomie van niet tot de rijksoverheid behorende 
overheidsinstanties is al met al relatief. Om mogelijkheden voor vormen van toezicht al dan 
niet te kunnen intensiveren, is een politieke keuze. 

In de Kaderstellende visie op toezicht is een definitie geformuleerd voor het begrip toezicht: 
'het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan 
gestelde eisen en het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar 
aanleiding daarvan interveniëren'. '533 Bij toezicht maakt de door het kabinet in het kabinets
standpunt aangehaalde Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden 
en Wetgevingsbeleid (ICCW) een driedeling bij het inventariseren van instrumenten om na
leving van communautaire verplichtingen door decentrale overheden te bevorderen: 
- informatief (verzamelen van gegevens en feiten ten aanzien van de naleving van commu

nautaire verplichtingen); 
- preventief (voorkomen dat decentrale overheden die verplichtingen niet naleven); 
- repressief (afdwingen van die naleving). 

Het bestaande Nederlandse wettelijk stelsel voorziet niet in een algemene informatieverplich
ting voor aanbestedende diensten en daarmee gelijkgestelde entiteiten. Het gevolg hiervan is 
onder andere dat indien de Europese Commissie op de voet van artikel 226 van het EG-verdrag 
Nederland verzoekt om informatie te verstrekken, de rijksoverheid nauwelijks beschikt over 
juridische instrumenten om de benodigde informatie van de aanbestedende diensten te verkrij
gen. Alleen de beperkte informatieverplichtingen van het Besluit overheidsaanbestedingen en 

1531 Kamerstukken II 2003-2004, 21 109, nr. 138 (Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 7 juli 2004 inzake het kabinetsstandpunt 'De Europese dimensie van toezicht'). 

1532 Zie onder meer hierover in Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 65 
1533 Kamerstukken II 2000-2001, 27 831, nr. 1. 
1534 Kamerstukken II 2003-2004, 21 109, nr. 138 (Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 7 juli 2004 inzake het kabinetsstandpunt 'De Europese dimensie van toezicht'), 
p. 11. 
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het Besluit aanbestedingen nutssector staan de Minister van Economische Zaken ter beschik
king. De Wet bescherming persoonsgegevens kan daarbij overigens een complicatie oproepen, 
indien privacygevoelige gegevens worden verstrekt zonder dat daaraan een wettelijke bepaling 
ten grondslag ligt. 

Het kabinet ziet in dit kabinetsstandpunt echter geen aanleiding voor het introduceren van een 
algemene informatieplicht over de implementatie of naleving van het Gemeenschapsrecht. Uit 
oogpunt van het vermijden van een administratieve werkdruk aan zowel de zijde van de ver
zendende decentrale overheden, als bij de ontvangende rijksoverheid, is dit een logisch stand
punt. In concrete situaties zijn decentrale overheden immers wel gehouden de verantwoordelij
ke minister desgevraagd informatie te verschaffen. 

Ten aanzien van vormen van preventief toezicht neemt het kabinet zich voor een modernisering 
van het financiële toezicht op provincies en gemeenten te zullen bevorderen, gericht op moge
lijkheden om een voldoende naleving van de uit het Gemeenschapsrecht te waarborgen. Daar
naast acht het kabinet het geven van adequate voorlichting en advies een goed instrument om 
een betere naleving van de Europese regelgeving te stimuleren. Het kabinet acht daarvoor een 
belangrijke rol weggelegd voor het Kenniscentrum Europa Decentraal. Uiteindelijk zegt het 
kabinet toe te zullen bevorderen, dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela
ties de bevoegdheid zal krijgen bijzondere aanwijzingen te geven, indien hij tot de overtuiging 
komt dat een decentrale overheid ten onrechte nalaat een naar zijn oordeel verplichte melding 
aan de Europese Commissie te doen of dat niet op een juiste wijze dreigt te doen.1535 Dergelijke 
bijzondere aanwijzingen zijn gericht op een herstel van de fout. 

Terecht stelt het kabinetsstandpunt, dat eventuele repressieve voorzieningen tot een absoluut 
minimum moeten worden beperkt. Indien evenwel de Europese Commissie op grond van arti
kel 226 EG-verdrag een zaak bij het Hof van Justitie aanhangig maakt omdat zij van mening is 
dat een Nederlandse decentrale overheid een bestaande communautaire verplichting niet is 
nagekomen, wordt de rijksoverheid daarop aangesproken. De rijksoverheid zal derhalve ook 
het primaat in de regie van de verdediging moeten hebben. Daarnaast is het kabinet voor
nemens de bestaande 'taakverwaarlozingsregelingen' in de Gemeente-, Provincie- en Water
schapswet zodanig uit te breiden, zodat deze zich mede zullen gaan uitstrekken tot beslissingen 
die op grond van het Europese recht worden gevorderd. 

Voorts is het kabinet voornemens een verhaals- en regresrecht in te voeren om een eventuele 
op grond van artikel 228 van het EG-verdrag opgelegde boete, dwangsom of overige schade op 
de desbetreffende decentrale overheid te kunnen verhalen.1536 Het komt derhalve neer op een 
'potje breken, potje betalen'. Het kabinet schetst in het kabinetsstandpunt een fors pakket van 
maatregelen. Met dit pakket lijkt het welhaast een gegeven dat ook de grootste zondaar in de 
toekomst in het gareel zal blijven. 

ONVOLDOENDE NALEVING EENVOUDIG OP TE LOSSEN? 

De aanbestedingsregels worden door betrokkenen vaak als moeilijk toegankelijk en als niet 
duidelijk ervaren, constateert het Visiedocument.I537 In zijn uitwerking vertoont het Nederland
se stelsel van aanbestedingsregelgeving een nogal gefragmenteerd karakter. Deze conclusie 

1535 Ibidem, p. 18. 
1536 Ibidem, p. 21-22. 
' " Kamerstukken //2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Ministervan Economische zaken van 15 juli 

2004 inzake het Visiedocument aanbesteden), p. 8 cv. 
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ONVOLDOENDE NALEVING EENVOUDIG OP TE LOSSEN? 

sluit als gezegd aan bij de door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid geconsta
teerde 'lappendeken' van regelgeving op dit terrein.1538 Regelgeving die niet duidelijk is en die 
aanleiding geeft voor een groot aantal interpretatievragen, loopt een goede kans onvoldoende te 
worden nageleefd. Het Visiedocument aanbesteden duidt dit aspect ook als één van de oor
zaken voor een magere naleving van deze regelgeving. 
Daarnaast is de gebruikte methode van één-op-één-verwijzing naar de Europese richtlijnen 
geen invitatie om nog naar de Nederlandse regelgeving zelf te kijken. De praktijk zal in de 
meeste gevallen zijn blik direct richten op de Europese regelgeving of naar de desbetreffende 
aanbestedingsreglementen en niet naar de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen. 
De bestaande lappendeken van reglementen en onderliggende richtlijnen op het terrein van 
aanbestedingsregelgeving zou gebaat zijn bij meer coherentie, transparantie en een stevige 
verankering in de nationale wetgeving.1539 Ten aanzien van het voorgestane wettelijk kader 
achtte de enquêtecommissie de (in 2004 van kracht geworden) totstandkoming van één nieuwe, 
gemoderniseerde richtlijn voor de aanbesteding van overheidsopdrachten,1540 een uitgelezen 
mogelijkheid \..om schoon schip te maken met de thans bestaande lappendeken aan reglemen
ten en te komen tot één coherent, wettelijk verankerd, kader voor overheidsaanbestedin
gen\1541 De enquêtecommissie voegde hieraan toe, dat een dergelijk wettelijk kader helderheid 
naar alle betrokken partijen moet scheppen - zowel naar het bedrijfsleven, als de overheid. Een 
helder, transparant, coherent en wettelijk verankerd kader moet derhalve het vertrekpunt zijn 
voor een goede naleving.1542 Op basis van de in hoofdstuk 4 verwoorde uitgangspunten is in 
hoofdstuk 5 van dit proefschrift een poging gedaan dit nieuwe wettelijke kader vorm te geven. 

Een tweede aspect is een professionalisering van de overheid. Professionalisering is niet alleen 
gewenst om een rechtmatig handelen van de aanbestedende diensten beter te kunnen waarbor
gen. Ook vanuit het oogpunt van een doelmatige aanwending van publieke middelen is een 
professionalisering gewenst. Professionele aanbesteding van opdrachten verdient zich dubbel 
en dwars terug, constateerde de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. De 
rijksoverheid heeft deze handschoen feitelijk al in 2001 opgepakt met de instelling van de 
interdepartementale projectdirectie Inkopen en Aanbesteden (P1A). Het werk van PIA lijkt 
resultaten op te leveren. In ieder geval heeft het de aandacht voor inkoop en aanbesteden duur
zaam op de agenda geplaatst. 
Een ander orgaan dat betrokken is bij het vervullen van een ondersteunende functie met 
betrekking tot de toepassing van de Europese aanbestedingsregelgeving, is onder meer het 
Interdepartementaal Overleg Europese Aanbestedingen (IOEA). Het IOEA richt zich op inter
pretatievraagstukken, centrale bespreking van inbreukprocedures en op het verstrekken van 
informatie en voorlichting. In het IOEA zijn ook de VNG, het IPO en de Unie van Water
schappen vertegenwoordigd. 

Een derde aspect om een spontane naleving van de aanbestedingsregels te verbeteren, is het 
geven van voorlichting. Een goede bijdrage zouden daarbij het op te richten kenniscentrum 
aanbesteden en het Kenniscentrum Europa Decentraal kunnen leveren. Indien de aanbesteden
de diensten weten aan welke regels zij zich te houden hebben en zij van voldoende informatie 
worden voorzien over de wijze waarop deze regels op een adequate wijze moeten worden 
nageleefd, is dat een belangrijke bijdrage aan een spontane naleving van de regels. 

1538 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
1539 Zie ook § 3.4. van dit proefschrift. 
'540 Richtlijn 2004/18/EG. 
1541 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 298. 
1542 Zie ook Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., p. 162. 
1543 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 301. 
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Tenslotte is er nog het sluitstuk: het toezicht. 
Dit hoofdstuk begon met de constatering, dat voor de naleving van elke gedragsregel steeds een 
bepaalde prikkel moet bestaan. Zonder deze prikkel zal de spontane naleving, hoe helder en 
coherent deze regelgeving ook is, achterblijven bij het gewenste niveau. De Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid concludeerde in haar eindrapport dat het nieuwe kader van 
wet- en regelgeving door een actief toezicht moet worden gehandhaafd.I544 Wat actief toezicht 
is, definieerde de enquêtecommissie verder niet. 

Allereerst is het van belang, dat er in voldoende mate is voorzien in een gericht intern toezicht 
bij de aanbestedende diensten op de naleving van de aanbestedingsregelgeving. In het kabinets
standpunt inzake 'De Europese dimensie van toezicht' heeft het kabinet een palet van maatre
gelen aangekondigd. Een daarvan is een gerichte informatieplicht voor de decentrale overheden 
in die gevallen dat Europese regelgeving in het geding is. Een dergelijke informatieplicht is 
toepasbaar met het oog op een adequate naleving van de Europese aanbestedingsregels. Dit 
geldt eveneens voor een aantal preventieve maatregelen, als onder meer een modernisering van 
het financieel toezicht op de provincies en de gemeenten en het creëren van een bijzondere 
aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 
gevallen van geconstateerde inbreuken op de aanbestedingsregels. Deze door het kabinet voor
gestane maatregelen lijken echter - in ieder geval voor het aanbestedingsrecht - niet ver ge
noeg te gaan. In § 2.3.1. van dit proefschrift is geconstateerd, dat het toezicht op de naleving 
van de aanbestedingsregelgeving momenteel via drie sporen van toezicht plaatsvindt: 
- aanbestedende diensten dragen zorg voor een geregeld intern toezicht op de rechtmatige 

besteding van hun uitgaven; 
- aanbieders kunnen een klacht indienen bij de Europese Commissie; 
- aanbieders die zich benadeeld achten, kunnen tegen een vermeend onrechtmatig handelen 

beroep instellen bij de civiele rechter of arbiters. 

De eerste twee sporen zijn hierboven besproken. Op het derde spoor zal hierna in § 6.3. (ge
schilbeslechting) worden ingegaan. 

Het is echter aan te bevelen een vierde spoor, een vorm van preventief toezicht, in het leven te 
roepen. Bij de voorbereiding van het Visiedocument zijn vele gedachten over het houden van 
toezicht op een juiste naleving aan de orde gekomen. Dit varieerde van zeer gematigde - pas
sieve - vormen van toezicht, tot een heuse aanbestedingsautoriteit naar model van de NMa.1545 

Het Visiedocument waarschuwt zelfs, dat indien er in 2006 geen aantoonbare verbetering in de 
naleving is geconstateerd, het instellen van een instelling van toezicht - handhavingsautoriteit-
wordt overwogen. ' 6 Een dergelijke vorm van toezicht zal naar verwachting een aanzienlijke 
personele inzet te zullen gaan vergen. Daarbij is de mogelijkheid dat een dergelijke autoriteit, 
gegeven de veelheid van aanbestedingen, ook niet toekomt aan een adequate vervulling van 
zijn taken. 

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 305. 
Kamerstukken //2003-2004, 29 709, nr. 1 (Brief van de Minister van Economische zaken van 15 juli 
2004 inzake het Visiedocument aanbesteden). 
Ibidem, p. 13. Zie echter ook M.H.P.J. Nillissen, 'Aanbestedingsautoriteit: droom ofnachtmerrie?', in: 
Jaarboek NVvA 2000, a.w., p. 59 e.v. 
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Een preventieve controle op de aanbestedende diensten door een dergelijke autoriteit zal vrij
wel ondoenlijk zijn. De autoriteit neemt in veel gevallen geen kennis van aanbestedingen onder 
de drempelwaarde en kan in veel gevallen ook niet nagaan of een knippen van opdrachten in 
logische onderdelen of fasen, dan wel een toepassing van de uitzonderingsregels, in overeen
stemming is met de regels. Een aanbestedingsautoriteit zou zijn grootste betekenis naar ver
wachting moeten ontlenen aan uit te voeren operational audits bij aanbestedende diensten. Het 
oogmerk daarbij zou dan moeten zijn, na te gaan of de aanbestedingsregelgeving op een orden
telijke en rechtmatige wijze in de organisatie van de desbetreffende aanbestedende dienst is 
verankerd. 
Een dergelijke autoriteit lijkt evenwel een te zwaar middel, met te weinig daadwerkelijk ren
dement om als adequaat toezichthoudend orgaan te kunnen dienen. Een aanbestedingsautoriteit 
herbergt ook een sluimerend gevaar. Het gevaar is immers niet denkbeeldig, dat een dergelijk 
orgaan zal verworden tot een moloch op lemen voeten. Gegeven het geheel andere rechtskarak-
ter van het aanbestedingsrecht, in vergelijking tot het mededingingsrecht, moet ook op grond 
hiervan worden afgezien van een aanbestedingsautoriteit. 

Een betere naleving van de aanbestedingsregels lijkt derhalve niet zonder meer eenvoudig op te 
lossen. Een helder, coherent en wettelijk verankerd kader is daarbij echter wel het vertrekpunt. 
Ondersteunende activiteiten als professionalisering van de inkoopfunctie bij aanbestedende 
diensten, gepaard gaande met een goede voorlichting, lijken daarbij van groot belang. Een 
adequate vorm van toezicht hoort daarbij. 
Het hieronder te bespreken vierde spoor van - een vorm van preventief- toezicht, zal aan een 
juiste naleving kunnen bijdragen. 

EEN VIERDE SPOOR VAN TOEZICHT 

Geopteerd zou kunnen worden voor een andere vorm van toezicht. Een systeem van toezicht 
dat minder ingrijpend is en wellicht meer invloed zal hebben op de aanbestedende diensten, 
dan een aanbestedingsautoriteit. Dit spoor van toezicht zou een nadere invulling kunnen geven 
aan de taken van het op te richten kenniscentrum en het bestaande Kenniscentrum Europa 
Decentraal. Gedacht zou kunnen worden aan het omvormen van het door het kabinet voorge
stane kenniscentrum tot één 'centre of excellence' binnen de overheid waar aanbestedende 
diensten advies en ondersteuning zouden kunnen vragen, dat evenwel ook ongevraagd advies 
kan geven. Een dergelijk kenniscentrum werd reeds door de Parlementaire Enquêtecommissie 
Bouwnijverheid geopperd.1547 De kracht van een dergelijk kenniscentrum zit hem dan niet 
alleen in het kunnen geven van advies en ondersteuning, maar ook in het de mogelijkheid 
hebben om op basis van ontvangen klachten van marktpartijen de aanbestedende dienst onge
vraagd'van advies te kunnen dienen. Aan te bevelen is de meer op 'toezicht' gerichte taken en 
de specifiek op voorlichting gerichte taken in personele zin te scheiden. Dat verlaagt wellicht 
de drempel. 

Daartoe zou een dergelijk kenniscentrum tenminste twee bevoegdheden moeten krijgen. Aller
eerst het recht informatie in te winnen en - afschriften - van alle relevante aanbestedingsdo
cumenten van een lopende aanbestedingsprocedure - binnen een door het kenniscentrum te 
stellen (wettelijke) termijn - bij een aanbestedende dienst op te vragen. Het kenniscentrum 

1547 Handelingen II2002-2003, p. 52-3460 (schriftelijke antwoorden op in eerste termijn door de Kamer 
gestelde vragen over het rapport van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid). Ook de NVvA had een 
dergelijk kenniscentrum in zijn reactie op het Groenboek reeds geopperd (bijlage bij brief van 21 maart 
1997, in: Jaarboek NVvA 1998, a.w., p. 22). 
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heeft een discretionaire vrijheid ten aanzien van het in behandeling nemen van klachten. Er 
bestaat derhalve geen onderzoeksplicht. 
Aan de hand van de verkregen informatie kan het kenniscentrum zich een oordeel vormen over 
de juistheid van de klacht. Het kenniscentrum geeft in een niet bindend advies zijn bevindingen 
aan de aanbestedende dienst weer. De dicta van de adviezen worden, indien een klacht in be
handeling wordt genomen, openbaar gemaakt. Het is in beginsel aan de aanbestedende dienst 
om te beoordelen wat zij met het ontvangen advies doet. Het staat de desbetreffende aanbeste
dende dienst derhalve vrij van het oordeel van het kenniscentrum af te wijken of ter zijde te 
leggen. Het staat de klagende marktpartij daarentegen ook vrij om zich tot de rechter te 
wenden. 

In de praktijk zal de rechter - naar verwachting - de adviezen van het kenniscentrum bij zijn 
oordeel over een geschil betrekken. Afhankelijk van het gezag van de inhoud van de door het 
kenniscentrum gegeven adviezen, zullen de adviezen in meer of mindere mate mee tellen. De 
adviezen van het kenniscentrum kunnen de rechter ook op een andere wijze behulpzaam zijn. 
Het kenniscentrum kan van alle stukken van de aanbestedende dienst kennis nemen. Het betreft 
hier ook de commercieel vertrouwelijke informatie. De informatie waarvan de rechter in de 
meeste gevallen geen kennis kan nemen, omdat de informatie niet ook aan de desbetreffende 
marktpartij ter inzage kan worden gegeven. Deze informatie kan het kenniscentrum - onder 
handhaving van de vertrouwelijkheid - in zijn advies mee laten wegen. De rechter heeft daar
mee in een keer zijn onafhankelijke deskundige. Wellicht zullen de adviezen van het kennis
centrum bij aanbestedende diensten een zodanige invloed hebben bij de beoordeling over de 
wijze waarmee zij met een ontvangen advies zullen omgaan, dat dit op termijn ook leidt tot een 
vermindering van het aantal geschillen dat aan de rechter zal worden voorgelegd. 

Een tweede bevoegdheid van het kenniscentrum zou moeten zijn dat het de Minister van Eco
nomische Zaken moet kunnen verzoeken - of namens deze - een bijzondere aanwijzing aan 
een aanbestedende dienst te geven, gericht op het voorkomen van onomkeerbare overtredingen 
van de aanbestedingsregelgeving. 
Deze instrumenten lijken voldoende om een gericht preventief toezicht te houden op de na
leving van aanbestedende diensten. Een dergelijk expertisecentrum hoeft niet te kunnen 
beschikken over verdergaande bevoegdheden, als onder meer - zoals weleens is gesuggereerd 
- een opschortingbevoegdheid. Een bevoegdheid tot het kunnen opdragen van een opschorting 
van een aanbesteding is behalve niet nodig, maar zou ook kunnen leiden tot civielrechtelijke 
aansprakelijkheden. 

Met name de dreiging, dat ongevraagd advies gegeven kan worden en dat dit openbaar wordt, 
lijkt voor vele aanbestedende diensten een voldoende dreiging en prikkel te zijn om over te 
gaan tot een 'spontane' naleving van de aanbestedingsregelgeving. 

382 
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6.3. G E S C H I L B E S L E C H T I N G 

De rechtsbeschermingsrichtlijn voor de klassieke overheid bevat de minimumvoorwaarden 
waaraan de nationale rechtstelsels van de lidstaten op het gebied van rechtsbescherming in 
aanbestedingsgeschillen moeten voldoen.'548 De Nederlandse overheid achtte een implementa
tie van richtlijn 89/665/EEG - evenals ten aanzien van zijn pendant voor de nutsectoren niet 
nodig. De rechtsgang naar de burgerlijke rechter voldeed aan de eisen van de richtlijn, stelde de 
regering uitdrukkelijk.15'0 Dat kan thans niet meer, gegeven onder meer het Alcatelarrest van 
het Hof van Justitie, worden volgehouden. 

Rechtsbescherming bestaat uit twee delen: de mogelijkheid om zich bij een geschil tot de 
rechter te kunnen wenden en de effectiviteit van de rechtsbescherming.1352 Deze paragraaf zal 
zich beperken tot enige gedachten over de behandeling en beslechting van geschillen. 

BURGERLIJKE RECHTER EN ARBITRAGE 

In plaats van een beroep op de burgerlijke rechter, kunnen partijen ook een beroep doen op 
arbiters. Binnen de bouwwereld was het tot voor kort zeer gebruikelijk dat (vrijwel) alle aanbe
stedingsgeschillen, waarbij de overheid betrokken was, werden voorgelegd aan de Raad van 
Arbitrage voorde Bouw. l5x1 Dat kon ook bijna niet anders, omdat artikel 67 van het UAR-EG 
1991 en artikel 44 van het U AR 2001 de Raad van Arbitrage hebben aanwezen als het enige tot 
geschilbeslechting bevoegde forum. Hoewel er reeds veel eerder aanbestedingsgeschillen op 
het terrein van werken waren, bevatte het UAR 1986 voor het eerst een expliciete aanwijzing 
van de Raad van Arbitrage voor de Bouw als het enige forum voor geschilbeslechting bij toe
passing van dit uniforme aanbestedingsreglement. In het UAR-EG 1991 en het UAR 2001 is 
deze forumkeuze overgenomen. 

Op het gebied van overheidsopdrachten voor leveringen, waarvoor sedert 1976 de toenmalige 
richtlijn Leveringen gold,1554 werd weinig geprocedeerd. Enerzijds was dat toe te schrijven aan 
de onbekendheid met en de vrij beperkte afdwingbaarheid van de bepalingen. Het aanbeste-
dingsrecht was toen in feite een non-issue.1555 Met de komst van de richtlijn Diensten veran
derde de situatie echter. Met de inwerkingtreding van deze richtlijn vielen alle overheids-

1548 Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 (89/665/EEG). hou
dende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van 
de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoe
ring van werken (PbEG 1989, L 395, gewijzigd door richtlijn 92/50/EG). 

1549 Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1992 (92/13/EEG) houdende de 
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de commu
nautaire voorschriften inzake procedures voor het plaatsen van opdrachten voor diensten die werkzaam 
zijn in de sectoren water-, energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PbEG 1992, L 76). 

1550 Kamerstukken II 1991-1992, 22 669, nr. 3 (MvT Raamwet), p. 6 en 7. 
1551 Zie § 2.2.4. van dit proefschrift. 
1552 Over de effectiviteit van rechtsbescherming A.C.M. Braams, 'Ervaringen met rechtsbescherming in 

civiele aanbestedingszaken: de visie van de centrale overheid', a.w., p. 36 e.v. en E.R. Manunza, 'Over 
de beroepstermijn bij Europese aanbestedingen', a.w., p. 949 e.v. 

1553 Zie voor een historisch overzicht van de Raad voor de Arbitrage J.M. Hebly, 'Bouwrecht in geding', 
oratie bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar bouwrecht aan de universiteit Leiden, 
Zutphen: Paris 2004, p. 8 e.v. 

1554 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. 

1555 Zie onder meer'Woord vooraf, in: Jaarboek NVvA 1995-1996, a.w., p. 1 e.v. 
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opdrachten boven de drempelwaarden onder de werking van een Europese richtlijn. Voorts 
moesten de rechtsbeschermingsrichtlijnen de feitelijke afdwingbaarheid van de aanbestedings
richtlijnen verzekeren.1556 Dit nieuwe gereguleerde aanbestedingsrechtelijke kader heeft geleid 
tot een toenemende stroom van geschillen op het terrein van aanbestedingen voor werken, 
leveringen en diensten. Geschillen voor werken kwamen - door de toepasselijkheid van de 
aanbestedingsreglementen - vrijwel alle voor de Raad van Arbitrage. Geschillen ten aanzien 
van leveringen en diensten kwamen, behoudens uitzonderingen, voorde burgerlijke rechter.1557 

ARBITRAGE IN AANBESTEDINGSGESCHILLEN OP GESPANNEN VOET MET EU-RECHT? 

Als eerder opgemerkt, heeft de gepraktiseerde geschilbeslechting in aanbestedingszaken voor 
werken in feite een verplicht karakter. Onderzoek heeft uitgewezen dat de geschilbeslechting 
door de Raad van Arbitrage op gespannen voet staat met de Rechtsbeschermingsrichtlijn. De 
twijfels betroffen met name de vraag of de Raad kon worden gezien als een rechterlijke instan
tie, dan wel of haar beslissingen in een voldoende mate door een rechterlijke instantie konden 
worden getoetst.1558 Vanwege de juridische status van de Raad van Arbitrage bestaan er im
mers in de gevallen dat daartoe aanleiding is, vragen omtrent de mogelijkheden om prejudiciële 
vragen te stellen aan het Hof van Justitie.1559 Hebly vat deze twijfels van de onderzoekers van 
het deelrapport Juridische aspecten als volgt kort samen:l560 een bevoegdheid tot het stellen van 
prejudiciële vragen bestaat of bestaat niet.1561 Snijders heeft in 1995 - terecht-geconcludeerd, 
dat een dergelijke bevoegdheid niet aan de Raad van Arbitrage toekomt.1562 

Daarnaast blijken de scheidsgerechten van de Raad, althans in de ogen van menige overheids
opdrachtgever, zich niet van een schijn van partijdigheid - zonder daarmee te willen zeggen dat 
er sprake was van enige feitelijke concrete aanwijzing daarvoor - te hebben kunnen ont
doen. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de wijze van voordracht en be
noeming van de leden van de Raad. Een grote verbetering zou reeds zijn, indien de Raad bij het 
benoemen van een nieuwe voorzitter zou afzien van de tot nog toe gebruikelijke procedures en 
zich zou voorzien van een voor de buitenwereld zichtbaar neutrale persoon - bijvoorbeeld 
afkomstig uit de rechterlijke macht. Een zodanig persoon kan een belangrijke uitstraling geven 
bij het samenstellen van de scheidsgerechten. 

''' Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 (89/665/EEG), hou
dende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van 
de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoe
ring van werken (PbEG 1989, L 395, gewijzigd door richtlijn 92/50/EG) en de Richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1992 (92/13/EEG) houdende de coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voor
schriften inzake procedures voor het plaatsen van opdrachten voor diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water-, energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PbEG 1992, L 76). 

7 Voor deze uitzonderingen: zie N.J.M. Donders, 'De Raad van Arbitrage op vreemd terrein', BR 1995, 
p. 399. e.v. 

8 Als bedoeld in artikel 2, achtste lid, van richtlijn 89/665/EG. 
'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 64. 

0 Juridische aspecten, deelrapport 4, a.w., 147. 
1 Hebly, J.M.. 'Bouwrccht in geding', a.w., p. 23. 

Snijders, H.J., 'Rond de arbitrage met name in bouwzaken', in: H.J. Snijders en S.L. Buruma, 'Bouw
arbitrage en de civiele rechter', Preadvies Vereniging voor Bouwrecht, Publicatie van de Vereniging 
voor Bouwrecht nr. 23, Deventer: Kluwer 1995, p. 55. 

' Hebly meent dat dit evenwel niet is geschied op valide gronden ('Bouwrecht in geding', a.w., p. 24). 
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Zonder iets te willen afdoen aan de inhoudelijke merites van de uitspraken van de Raad van 
Arbitrage leek het de onderzoekers van het deelrapport 'Juridische aspecten' raadzaam - voor 
zover het aanbestedingsrechtelijke geschillen betreft - de huidige verplichte forumkeuze voor 
de Raad van Arbitrage te heroverwegen. De Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid 
sprak in haar conclusies, op grond van bovenstaande bedenkingen, een voorkeur uit voor het 
schrappen van de verplichting om aanbestedingsgeschillen aan de Raad van Arbitrage voor te 
leggen.1564 In plaats daarvan sprak de enquêtecommissie de voorkeur uit voor de gewone rech
ter, eventueel in de vorm van een nog in te stellen 'bouwkamer', tenzij partijen alsnog expliciet 
anders overeenkomen en bijvoorbeeld de voorkeur geven aan de Raad van Arbitrage. Dit lijkt 
een zuivere conclusie. Het past ook in het nieuwe wettelijk kader - in navolging van richtlijn 
2004/18/EG - dat voor de aanbesteding van alle overheidsopdrachten een zelfde regime voor-
schrijft, dat een keuze dient te worden gemaakt voor de toepasselijke geschilbeslcchter. Voor 
die keuze zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de in Nederland algemeen geldende 
hoofdregel dat geschillenbeslechting plaatsvindt door de daartoe in de Grondwet aangewezen 
rechterlijke macht. Eerst de gewone rechter, tenzij partijen anders overeenkomen. 

Aan de onmogelijkheid voor arbitrale colleges om prejudiciële vragen te stellen, lijkt op korte 
termijn een einde te komen. Hen zou de bevoegdheid worden gegeven om via de civiele rechter 
te verzoeken namens haar een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van 
Justitie.1566 Dat zou inderdaad een argument kunnen zijn tegen het wegnemen van de bevoegd
heid tot kennisneming in aanbestedingsgeschillen. Opgemerkt moet echter worden dat deze 
gedachten nog niet het stadium van wetgeving hebben bereikt. 

In de najaarsvergadering van de NVvA van 18 november 2004 lanceerde mr B.C. Punt een 
interessant idee. Hij stelde voor arbitrale colleges - waaronder de Raad van Arbitrage - bij 
algemene maatregel van bestuur als geschilbeslechter voor aanbestedingsgeschillen te kunnen 
doen aanwijzen. Daarmee zouden zij een door de overheid aangewezen 'rechterlijk college' in 
de zin van de rechtsbeschermingsrichtlijn worden. Dat zou dergelijke arbitrale colleges tegelij
kertijd bevoegd maken tot het stellen van prejudiciële vragen. Het idee is inderdaad te over
wegen waard. Het komt alleen niet tegemoet aan de bezwaren die bestaan tegen de wijze van 
benoeming van de arbiters. De realiteit is voorlopig evenwel dat het ARW 2004 de civiele 
rechter heeft aangewezen. Daarnaast verkrijgt men hier weer niet die eenheid in uitspraken met 
betrekking tot aanbestedingsgeschillen - voor werken, leveringen en diensten - die dezerzijds 
wordt voorgestaan. Derhalve blijft een voorkeur bestaan voor de civiele rechter, eventueel 
bijgestaan door onafhankelijke deskundigen. 

VANAF HET ARW 2 0 0 4 DE CIVIELE RECHTER 

Het kabinet heeft - de weerstand bij sommigen ten spijt - evenwel besloten in het ARW 2004 
de burgerlijke rechter als bevoegd rechtsforum aan te wijzen. De aanbestedingsgeschillen op 
het terrein van werken zullen daarmee vanaf 15 augustus 2004 - de dag van inwerkingtreding 
van het ARW 2004 - aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Daarmee worden nu alle 
aanbestedingsgeschillen - zowel voor werken. Diensten als leveringen - aan het zelfde forum 
voorgelegd. 

'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 302. 
Aanbeveling 14, 'De bouw uit de schaduw', a.w., p. 306, artikel 17 Grondwet, A.C.M. Braams, 'Erva
ringen met rechtsbescherming in civiele aanbestedingszaken: de visie van de centrale overheid', a.w., 
p. 35 e.v., M.O. Meulenbelt, 'Waarom de civiele rechter?', in: Jaarboek NVvA 2000, a.w., p. 51 e.v. en 
J.M. Hebly, 'Nieuwe zakelijkheid in het aanbestedingsrecht', a.w., p. 127. 
Hebly, J.M., 'Bouwrecht in geding', a.w., p. 24. 
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6.3. GESCHILBESLECHTING 

Hebly heeft zich ook uitgesproken voor geschilbeslechting door de daartoe in de Grondwet 
aangewezen rechterlijke macht. Hij wijst echter een door de Enquêtecommissie Bouwnijver
heid voorgestelde gespecialiseerde rechter in de vorm van een bouwkamer bij één van de 
rechtbanken in het land van de hand.'567 Hij acht dit onnodig en vanuit rechtsvormend oogpunt 
zelfs onwenselijk. Hij vreest door de vroegtijdige uniformiteit van beslissingen voor een ver
schraling van de rechtspraak in eerste aanleg. Hij pleit voor de handhaving van de gebruikelijk 
competentieregels en derhalve niet voor een aparte ' Aanbestedingskamer'.'568 Bij het voorstel 
van de enquêtecommissie om een 'bouwkamer' te suggereren, hebben de gespecialiseerde 
rechters als onder meer de mededingingskamer bij de rechtbank te Rotterdam, de onder
nemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam en de militaire strafkamer en de pachtkamer 
bij respectievelijk de rechtbank en het gerechtshof te Arnhem als voorbeeld gediend. Het aan-
bestedingsrecht verdient een eenheid in uitspraken. Een dergelijke eenheid in uitspraken lijkt 
op dit moment soms nog ver te zoeken. 

AANBESTEDINGSSPECIALISATIE BINNEN DE RECHTERLIJKE MACHT 

Het verdient aanbeveling meer expertise bij de rechtbanken te ontwikkelen op het gebied van 
het aanbestedingsrecht. Juist het concentreren van alle geschillen op het terrein van het aanbe-
stedingsrecht bij één of meer rechtbanken kan hiertoe een bijdrage leveren. Een langer laten 
voortbestaan van het kunstmatige onderscheid tussen overheidsopdrachten voor werken, leve
ringen en diensten is niet wenselijk. Van een significante toename van het aantal aanbeste
dingsgeschillen bij de civiele rechter - gezien het op zich geringe aantal 'UAR-vonnissen' in 
de periode van 1996- 2001 - lijkt geen sprake te zijn.I569 Een ondersteuning van de rechterlijke 
macht door middel van een kenniscentrum zou in dit kader passend zijn. 

Op grond van het bovenstaande wordt het instellen van een aanbestedingskamer - voor alle 
geschillen op het terrein van werken, leveringen en diensten - bij één of maximaal twee recht
banken bepleit.1570 In dit licht zou kunnen worden gedacht aan de rechtbank Den Haag voor de 
ressorten Den Haag en Amsterdam - waar de meeste aanbestedingsgeschillen zullen worden 
aangebracht - en de rechtbank Almelo - voor de ressorten Leeuwarden, Arnhem en Den 
Bosch. Hiermee zou een wisselwerking tussen twee rechtbanken tot een verantwoorde rechts
vorming kunnen leiden. 
Als appèlcollege voor heel Nederland zou het Hof Den Haag kunnen worden aangewezen. 
Daarmee zou een eenheid in uitspraken op het terrein van aanbestedingsgeschillen kunnen 
worden bereikt. Dat zou een verrijking voor het aanbestedingsrecht kunnen blijken te zijn. 

De commissie binnen de NVvA die het preadvies naar aanleiding van het rapport van de Par
lementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid voorbereidde, kwam met het verfrissende voor
stel om een meervoudige aanbestedingskamer in te stellen - naar het voorbeeld van de militaire 
strafkamer van de Rechtbank Arnhem - waarin een deskundige - niet-rechter - zitting zou 
hebben. Een dergelijk voorstel is een serieuze overweging waard. 

Hebly, J.M., 'Bouwrecht in geding', a.w., p. 12. 
Hebly, J.M., 'Bouwrecht in geding', a.w., p. 26. 
Zie vraag 60, Kamerstukken 7/2002-2003, 28 244, nr. 14, p. 77. 
Zie ook, S.C. Brackmann, C. Otte, R. van Sliedrecht en M. van Valkenburg, 'Beschouwingen over een 
nationale Aanbestedingswet', Preadvies aan de Algemene Ledenvergadering van de NVvA naar aan
leiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, a.w.. p. 80. 
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AANBESTEDINGSSPECIALISATIE BINNEN DE RECHTERLIJKE MACHT 

Of bovenstaande ideeën nu echt tot de door Hebly gevreesde 'verschraling' van de rechtspraak 
in eerste aanleg leidt, moet worden betwijfeld. Het lijkt veeleer tot een verinnerlijking van het 
aanbestedingsrecht binnen ons rechtsbestel die tot een constante lijn in uitspraken zal moeten 
leiden. Of dat ook daadwerkelijk bewaarheid wordt, moet worden afgewacht. Dat is primair de 
keuze van de wetgever. 
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