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Samenvatting en conclusies 

AANLEIDING 

De uitzending van het televisieprogramma Zembla van VARA/NPS van 9 november 2001 
'Sjoemelen met miljoenen' heeft geleid tot de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid. 
Het was een schok door Nederland. Zoveel malversaties bij aanbestedingen van bouwprojecten 
was ondenkbaar. De media sprongen er op. De politiek reageerde verontwaardigd als door een 
wesp gestoken. De bouwnijverheid zelf speelde intussen de vermoorde onschuld. 
Op 5 februari 2002 heeft de Tweede Kamer der Statcn-Generaal met algemene stemmen beslo
ten een Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid in te stellen. 

De enquêtecommissie heeft in haar eindrapport 'De bouw uit de schaduw' onder meer gecon
stateerd, dat de overheid op het terrein van wetgeving en toezicht aanmerkelijk tekort is ge
schoten. Het verstrekken van overheidsopdrachten was lang als iets volkomen oninteressants 
beschouwd. Het bestaan van wet- en regelgeving op dit terrein deed hieraan niets af en deed 
ook de politiek hiervoor niet echt warm lopen. 

De Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid bleek in haar eindrapport meer boven 
water te halen, dan het bouwbedrij fsleven aanvankelijk bleek te willen erkennen en het Neder
landse volk zelfs had kunnen bevroeden. Vrijwel in alle gevallen, waarin niet openbaar werd 
aanbesteed, bleek ongeoorloofd vooroverleg te zijn gevoerd. Er heerste naar het oordeel van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid in de bouwsector een cultuur van voorover
leg en van 'smeren en fêteren'. Daarmee werd in een aantoonbaar groot aantal gevallen de 
eerlijke mededinging geweld aangedaan. Er is op een veelheid van rechtsgebieden inbreuk 
gemaakt op de rechtsorde. Het betrof niet alleen inbreuken van mededingingsrechtelijke aard, 
maar evenzo van strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aard. De cultuur van vooroverleg in de 
bouw bleek sterker, dan het sedert 1992 bestaande verbod daarop. 
De onregelmatigheden - mededingingsrechtelijk, fiscaal- en commuunstrafrechtelijk georiën
teerde feiten - zijn veelal wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Onregelmatigheden op 
het ene terrein vloeien in veel gevallen snel over in een ander rechtsgebied. Dit geldt eveneens 
voor overtredingen van het mededingingsrecht in relatie tot het aanbestedingsrecht. 

HOOFDSTUK 1 

In dit proefschrift is gekozen voor een begrenzing van het onderzoek tot het aanbestedings
recht. Een begrenzing die verder wordt ingeperkt tot de aanbeveling van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid, waarin het kabinet wordt uitgenodigd te komen tot een 
coherent, wettelijk verankerd kader voor het verstrekken van overheidsopdrachten. 
In het licht van het totale onderzoek van de enquêtecommissie behelst dit maar één van de 
aanbevelingen, maar wel één met een destijds nog niet overzienbare impact. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Dit proefschrift doet een voorstel voor een nieuw Nederlands aanbestedingsrechtelijk kader. 
Dit wettelijk kader wordt belicht vanuit Europeesrechtelijk perspectief. Dat betekent dat de 
benaderingswijze van deze proeve van een wet zoveel mogelijk wordt bezien vanuit en getoetst 
aan het EG-verdrag, het secundaire Gemeenschapsrecht en de door de jurisprudentie gegeven 
ruimte. Voor het opstellen van een wettelijk kader is het wenselijk inzicht te hebben in de 
totstandkoming van het aanbestedingsrecht, de plaats en positie van het aanbestedingsrecht en 
de ruimte die het EG-verdrag en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie de 
nationale wetgever geven. 

HOOFDSTUK 2. HET EUROPEES AANBESTEDINGSRECHTELIJKE KADER 

Rond de jaren '70 van de vorige eeuw werd een aanzet gegeven tot een liberalisatie van de 
nationale markten voor overheidsopdrachten binnen de lidstaten. De wens om de 'erfscheidin-
gen' tussen de lidstaten te slechten en discriminatie van marktpartijen op basis van nationaliteit 
tegen te gaan, heeft geresulteerd in twee liberalisatierichtlijnen: een voor het plaatsen van 
opdrachten op het terrein van werken en een voor leveringen. 
Deze richtlijnen beoogden een voldoende pakket van maatregelen te bevatten, dat de beperkin
gen tussen het vrij verkeer van goederen, diensten en personen tussen de lidstaten zouden 
worden opgeheven. Daarmee zouden aanbieders in aanmerking kunnen komen voor overheids
opdrachten in andere lidstaten. Het Hof van Justitie oordeelde in het arrest Transporoute, dat de 
liberalisatierichtlijnen zelfs een algemene verplichting tot opheffing van handelsbeperkingen 
inhield. 

De liberalisatierichtlijnen zijn een negatieve vorm van Europese integratie. Het is immers 
alleen een afdwingen van een iets niet doen. Het opheffen van alleen 'de beperkingen' in het 
interstatelijk verkeer resulteerde in een onvoldoende effect. De Europese Commissie voelde 
zich gesteld voor de taak tot het positief verwoorden van procedureregels voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten. Dit heeft vanaf 1971 geresulteerd in een aantal coördinatierichtlijnen. 
Eerst alleen een richtlijn voor werken. In 1977 gevolgd door een richtlijn voor leveringen. De 
richtlijn voor het verrichten van diensten zou pas veel later, in 1992, van kracht worden. 

De coördinatierichtlijnen rusten op drie pijlers: de beginselen van transparantie, non-
discriminatie (met name discriminatie naar nationaliteit) en objectiviteit. De beginselen vormen 
tezamen het fundament en het hart van het aanbestedingsrecht. Hieraan is nog een vierde pijler 
toe te voegen: het beginsel van proportionaliteit. 
Het Hof van Justitie heeft in het arrest Beentjes geoordeeld, dat de richtlijnen geen eenvormige 
en uitputtende regeling behelzen. De lidstaten zijn vrij binnen de gemeenschappelijke regels, 
materiële en procedurele regels met betrekking tot overheidsopdrachten te handhaven of vast te 
stellen. De richtlijnen geven derhalve alleen een minimumpakket van maatregelen, waaraan de 
nationale aanbestedingsregels moeten voldoen. Het gaat er bij de Europese aanbestedingsregels 
om de nationale wetgevingen zodanig naar elkaar toe te buigen, dat de door de Europese wet
gever gestelde doelen worden bereikt. 
Het aanbestedingsrecht bevindt zich op het snijvlak van een aantal historisch verankerde 
rechtsgebieden: het internationale recht, het privaatrecht, het Europese recht, het mededin
gingsrecht, het straf- en fiscaalrecht en andere aspecten van het bestuursrecht. Dit laatste uit 
zich vooral in de publieke belangenbehartiging van het aanbestedingsrecht. De aanbestedings
regelgeving is daarom dan ook gericht tot de overheid in ruime zin. 
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HOOFDSTUK 2. HET EUROPEES AANBESTEDINGSRECHTELIJKE KADER 

Tot 1985 bleef de aandacht voor de aanbestedingsregelgeving wat ondermaats. Het tot dan 
geldende wettelijke kader had jammerlijk gefaald, concludeerde het Witboek van 1985. De 
richtlijnen moesten worden aangescherpt. Er moest nieuwe aanvullende wetgeving komen in 
de vorm van een richtlijn voor de nutssectoren en een richtlijn voor het verstrekken van op
drachten voor diensten. Daarnaast diende er een grondige herziening van de richtlijnen voor 
leveringen en werken plaats te vinden. Verder moest er een verscherpt toezicht komen op de 
naleving. Dat heeft geresulteerd in onder meer een tweetal rechtsbeschermingsrichtlijnen. In 
1989 werd de rechtsbeschermingsrichtlijn voor de klassieke overheid van kracht. Bovendien 
verscheen in dat jaar een vernieuwde richtlijn voor werken. De wetgevingsoperatie werd in 
1993 voltooid met het van kracht worden van nieuwe richtlijnen voor werken, voor leveringen 
en voor de nutssectoren. 

Europese richtlijnen dienen te worden omgezet in regels van nationaal recht. Het gaat daarbij 
om dwingende regels. Het is echter aan de lidstaten om vorm en middelen te kiezen waarmee 
de implementatie van de desbetreffende richtlijn wordt verzekerd. De effectiviteit van de richt
lijn dient op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te zijn gewaarborgd, oordeelde 
het Hof van Justitie recentelijk nog in de Scala-arrest. Circulaires, ambtelijke instructies of 
administratieve praktijken zijn onvoldoende. Het dient een deugdelijk juridisch kader te zijn 
met gepaste toepassingsmogelijkheden. 
Wat betreft de rechtsbeschermingsrichtlijnen heeft de Nederlandse regering geoordeeld, dat een 
formele omzetting in specifieke Nederlandse regelgeving niet nodig was. De Nederlandse 
regelgeving zou reeds aan alle vereisten voldoen. Sedert het Alcatel-arrest van 1999 kan dit 
standpunt niet meer worden volgehouden. Toch heeft dit nog niet geresulteerd in een aanpas
sing van de wetgeving. Het kabinet vertrouwde er op, dat een 'best practice' op dit terrein wel 
voldoende zou zijn. Dit standpunt moest echter worden verlaten na de ontvangst van een met 
redenen omkleed advies van de Europese Commissie in 2004. 

' Een doelmatig beleid inzake overheidsopdrachten is van fundamenteel belang voor het succes 
van de interne markt 'Zo begon het Groenboek van 1996 krachtig. In dit Groenboek consta
teerde de Europese Commissie, dat de omzetting van de richtlijnen in de Unie slechts deels had 
plaatsgevonden. Daarnaast was ook het economisch effect van het door de Europese 
Commissie gevoerde beleid op het terrein van overheidsopdrachten betrekkelijk gering. We
derom moest de Commissie constateren, dat zij niet in haar beleidsdoelstellingen was geslaagd. 
Fundamentele wijzigingen in de aanbestedingsregelgeving waren naar haar oordeel evenwel 
niet nodig. De lidstaten zouden echter wel meer aandacht moeten besteden aan een verbetering 
van de implementatie van de richtlijnen in de nationale wetgevingen en een betere toepassing 
van de bestaande richtlijnen. 

Het Groenboek heeft een drichonderdtal reacties vanuit een grote groep belanghebbenden en 
belangstellenden opgeleverd. Deze reacties hebben uiteindelijk in 1998 geresulteerd in een 
nieuw 'Witboek'. In dit Witboek beschrijft de Commissie haar beleidsvoornemens ten aanzien 
van de aanbestedingsregelgeving. Het vormde de opmaat voor een in mei 2000 verschenen 
wetgevend pakket. De Commissie presenteerde twee richtlijnvoorstellen: een voor de klassieke 
overheid, waarin de bestaande drie richtlijnen voor werken, leveringen en diensten ineen zijn 
geschoven, en een richtlijnvoorstel voor de nutssectoren. 

De voorstellen van de Commissie in het wetgevend pakket hebben, kort gezegd, een vierledig 
doel: flexibilisering, modernisering, vereenvoudiging en verduidelijking van de regels. De 
Commissie heeft daarin zeven gebieden van aandacht geïdentificeerd. Dit heeft geleid tot een 
aantal interessante vernieuwingen. Daarbij wordt overigens geconstateerd, dat de ene wijziging 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

beter lijkt te zijn geslaagd dan de ander. Het meest in het oog hiervan springend zijn de vereen
voudiging van de aanbestedingsdrempels; de invoering van mogelijkheden voor het gebruik 
van elektronische aankoopmechanismen en -middelen; de invoering van de concurrentie-
gerichte dialoog; de technische specificaties, de verruiming van de mogelijkheden voor het 
gebruik van raamovereenkomsten en - wellicht de belangrijkste - de aanscherping van de 
bepal ingen inzake de selectie- en gunningscritcria. Een pakket maatregelen dat een belangrijke 
verbetering van de aanbestedingsregelgeving zal blijken te zijn. 

De aanbestedingsregelgeving wordt vastgesteld op basis van een gemeenschappelijk besluit 
van het Europees Parlement en de Raad. Bij het wetgevend pakket bleken het Parlement en de 
Raad in september 2003 echter niet tot volledige overeenstemming te kunnen komen. In een 
dergelijk geval biedt alleen een conciliatieprocedure nog uitkomst. In een conciliatieprocedure 
kunnen afgevaardigden van de Commissie, het Parlement en de Raad alsnog een compromis 
bereiken. Ook in onderhavige situatie is dat uiteindelijk gelukt. Op 31 maart 2004 zijn de 
nieuwe richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG vastgesteld. 

Dit proefschrift heeft zich beperkt tot richtlijn 2004/18/EG; de richtlijn voor de zogenaamde 
klassieke overheid. Deze richtlijn dient uiterlijk op 31 januari 2006 in Nederlands recht te zijn 
omgezet. 

HOOFDSTUK 3. HUIDIG NEDERLANDS KADER 

Het aanbesteden op zich kent in Nederland een lange historie. Het begon al in 1815. Dat bete
kende niet dat aanbestedingsregelgeving zich toen al in een bijzondere populariteit mocht 
verheugen. Integendeel. 'Aanbestedende diensten' (avant la lettre) deden al in het prille begin 
er alles aan om niet te hoeven aanbesteden. Dat verbeterde niet significant met de Comptabili
teitswet van 1927 en de Comptabiliteitswet van 1976. Na de totstandkoming van de eerste 
Europese coördinatierichtlijn in 1971 moest er wel iets gebeuren. Dat resulteerde in het op de 
Comptabiliteitswet gebaseerde Besluit aanbesteding van werken 1973 (BAW 1973) voor de 
rijksoverheid. Voor de decentrale overheden meende het kabinet te kunnen volstaan met een 
circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken. Pas vele jaren later werd met de Wet aan
besteding van werken lagere publiekrechtelijke lichamen (Walapuli) de richtlijn alsnog voor de 
decentrale overheden geïmplementeerd. 
Richtlijn 89/440/EEG - de vernieuwde richtlijn Werken - noopte tot een aantal ingrijpende 
wijzigingen in het Nederlandse wettelijk kader. Dit leidde tevens - naast het wijzigen van het 
bestaande Uniform Aanbestedingsreglement 1986 - tot het vaststellen van een Uniform 
Aanbestedingsreglement-EG 1991. 

Ook op het terrein van leveringen kon het niet uitblijven, dat de communautaire zegeningen 
zich zouden doen voelen. De Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten van 
1979 gaf uitvoering aan de in 1977 totstandgekomen richtlijn Leveringen. De Wet overheids
opdrachten voor leveringen van produkten, het Besluit Aanbesteding van Werken 1973 en de 
Walapuli gaven uitvoering aan de EG-richtlijncn door middel van een één-op-één-verwijzing 
naar de richtlijnen. 

EEN RAAMWET 

Het van kracht worden van een gewijzigde richtlijn voor werken in 1989 en de eerste aanbeste
dingsrichtlijn voor de nutssectoren in 1990 vormde voor het kabinet de directe aanleiding voor 

392 



HOOFDSTUK 3. HUIDIG NEDERLANDS KADER 

een bezinning op een nieuw wettelijk kader op het gebied van overheidsopdrachten. Daarnaast 
was het kabinet tot de conclusie gekomen, dat het uit oogpunt van doelmatigheid en doorzich
tigheid van regelgeving wenselijk was een nationaal kader tot stand te brengen. Men heeft 
gekozen voor een raamwet. De Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen vindt zijn zwaar
tepunt in de bepaling, dat de implementatie van communautaire regels voor overheidsopdrach
ten op basis van algemene maatregelen van bestuur (het Besluit overheidsaanbestedingen en 
het Besluit aanbestedingen nutssector) zou plaatsvinden. 
Een gedachte daarbij was onder meer dat consultatie van het parlement daardoor tot een mini
mum kon worden beperkt, hetgeen tot tijdwinst zou leiden. Het aannemen van deze raamwet 
was tevens de laatste keer, dat het parlement zich rechtstreeks met aanbcstedingsregelgeving 
heeft bemoeid. Dat veranderde pas na een 'niet-geïnstitutionaliseerd' klokgelui in 2001. Dit 
klokgelui heeft uiteindelijk geresulteerd in de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid. Sinds
dien heeft het aanbestedingsrecht parlementaire aandacht. 

De feitelijke materiele omzetting van de Europese aanbcstedingsregelgeving op het terrein van 
werken geschiedde in Nederland door middel van uniforme aanbestedingsreglementen. Vanaf 
1986 met het Uniform Aanbestedingsreglement 1986 (voor werken onder de Europese drem
pel) en later met het UAR-EG 1991 (voor werken boven de Europese drempel). Beide regle
menten zijn totstandgekomen in een Breed Overleg met het bedrijfsleven. In 2001 is het UAR 
1986 vervangen door het UAR 2001. Het is opvallend, dat door intrekken van het BAW 1973 
in 2001 het laatste wettelijke anker onder beide reglementen is komen te vervallen. Het is 
daarmee pseudo-wetgeving geworden. 

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE BOUWNIJVERHEID 

De Nederlandse aanbestedingsregelgeving is verbrokkeld. De Parlementaire Enquêtecommissie 
Bouwnijverheid heeft onder meer de conclusie getrokken, dat de huidige wetgeving niet uit
blinkt in duidelijkheid en inzichtelijkheid. Het Nederlandse aanbestedingsrechtelijke palet heeft 
veel weg van een lappendeken. Het ad hoc-implementatiebeleid leidde tot een hoge mate van 
ondoorzichtigheid en een gebrek aan samenhang binnen de geldende aanbestedingsregel
geving. 
Naar aanleiding van de conclusies van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft het kabinet 
besloten om beide bestaande aanbestedingsreglcmcnten (het UAR-EG 1991 en het UAR 2001) 
zodanig te wijzigen, dat deze beter geschikt zouden zijn voor de rijksoverheid als opdrachtge
ver. Daartoe zijn in één nieuw aanbestedingsreglement - het Aanbestedingsreglemcnt Werken 
2004 - beide bestaande reglementen samengevoegd. Het ARW 2004 is niet gespaard gebleven 
voor de nodige kritiek. Vele decentrale overheden hebben te kennen gegeven niet met dit 
reglement te willen werken. Dit betekent dat er weer een lap aan de lappendeken is toegevoegd. 
Het reglement zal evenwel van tijdelijke aard zijn. Na de implementatie van de nieuwe richt
lijnen moet er een nieuw - en wellicht beter - kader zijn gerealiseerd. 

De enquêtecommissie constateerde in haar eindrapport ten aanzien van de wet- en regelgeving 
onder meer dat de huidige regelgeving weinig transparant is. Dit verhoogt de kans op onregel
matigheden. Daarnaast biedt een materiële verankering van de aanbestedingsregelgeving voor 
werken in reglementen, die hun rechtskracht ontlenen aan beleidsregels, te weinig waarborgen 
voor het voldoen aan de aanbestedingsverplichtingen. Voor leveringen en diensten bestaat in 
het geheel geen nadere regelgeving. Het gemis aan een samenhangend en stimulerend bouwbe
leid en een gebrek aan een coherent en transparant wettelijk kader voor aanbestedingen, zijn de 
enquêtecommissie opgevallen. De commissie achtte het derhalve een uitgelezen mogelijkheid 
om '...schoon schip te maken met de thans bestaande lappendeken aan reglementen en te 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

komen tot één coherent, wettelijk verankerd kader voor overheidsaanbestedingen'. Het schep
pen van een stevig wettelijk kader in eigen wetgeving, luidde de aanbeveling. Geen verwij
zingswetgeving meer is het adagium. 

HOOFDSTUK 4. OP WEG NAAR EEN NIEUW NEDERLANDS WETTELIJK 
KADER 

De in Nederland gebruikte wijze van implementatie van Europese aanbestedingsregelgeving, 
deels door rechtstreekse verwijzing naar de richtlijnen en deels door pseudo-wetgeving, ver
dient geen schoonheidsprijs. De gekozen weg lijkt vooral te zijn ingegeven uit angst voor 
inbreukprocedures en aansprakelijkheden. De regelgeving is sterk sectorgericht. Naar het oor
deel van de enquêtecommissie moet dit in de toekomst anders. Dit oordeel past in de gedachten 
van de Europese wetgever hieromtrent. Er bestaat geen wezenlijk onderscheid tussen het ver
geven van opdrachten voor werken, leveringen of diensten. Deze gedachte heeft ook aan de 
wieg gestaan van de nieuwe richtlijn 2004/18/EG. De drie richtlijnen voor Werken, Leveringen 
en Diensten zijn in deze richtlijn ineen geschoven. 

Het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de enquêtecommissie stelt dan 
ook, dat er één kader tot stand zal moeten worden gebracht voor alle overheidsopdrachten en 
voor alle aanbestedende diensten. Dit standpunt is uitgewerkt in een in juli 2004 verschenen 
Visiedocument aanbesteden. De Europese regelgeving zal nu naar materieel Nederlands recht 
worden omgezet. Zulke wetgeving zal moeten voldoen aan de beginselen van uitvoerbaarheid, 
duidelijkheid, kenbaarheid in materiële zin en rechtszekerheid. Hoewel de nieuwe richtlijn 
aanmerkelijk duidelijker is dan de oude richtlijnen, zal op nationaal niveau evenwel nog de 
nodige 'poetsarbeid' - en mogelijk meer dan dat - moeten plaatsvinden. Dat is de uitdaging 
waarvoor de in dit proefschrift gepresenteerde proeve van een wet staat. 

PLAATS VAN HET AANBESTEDINGSRECHT IN DE RECHTSSYSTEMATIEK 

De aanbestedingsregelgeving heeft in Nederland een privaatrechtelijk karakter. De Nederland
se wetgever heeft de keuze voor een privaatrechtelijk kader bij het aangaan van overeenkom
sten door de overheid onder meer uitdrukkelijk tot uiting gebracht in artikel 8:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

Een aanbesteding is in feite niets anders dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een 
zodanig aanbod ('de inschrijving') kan worden aanvaard door gunning van de opdracht door de 
aanbestedende dienst. Het aanbestedingsrecht beweegt zich derhalve in overwegende mate in 
het zogeheten precontractuele vlak. Het precontractuele vlak wordt voor een belangrijk deel 
beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Dit neemt niet weg dat de overheid, indien zij 
privaatrechtelijk handelt, ook gebonden is aan de bestuursrechtelijke normen voor haar hande
len. De redelijkheid en billijkheid uit het civiele recht krijgt daarmee een inkleuring mede 
vanuit de in het bestuursrecht ontwikkelde principes. Daarnaast lijkt uit de Europese jurispru
dentie (Munoz) op te maken, dat het nationale civiele recht een noodzakelijke aanvulling vormt 
op de bestuursrechtelijke instrumenten ter handhaving van het communautaire recht. 
Een strak onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht is daarmee diffuus geworden. Het 
een kan niet los van het ander worden bezien. Dit leidt ook in ons systeem tot de algemene 
beginselen van behoorlijk aanbesteden: dat zijn de drie pijlers van het aanbestedingsrecht (non-
discriminatie, transparantie en objectiviteit), aangevuld met het beginsel van proportionaliteit 
en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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HOOFDSTUK 5. EEN PROEVE VAN EEN AANBESTEDINGSWET 

In § 4.3. wordt vervolgens ingegaan op de vorm en inrichting van de wet. Uitgangspunt is een 
formele en materiële codificatie van de aanbestedingsregels. Wetgeving als de onderhavige is 
in zekere mate gebonden wetgeving. Zij moet in overeenstemming zijn met de Europese richt
lijnen. Het betreft echter coördinatieregelgeving. Dat betekent dat het de lidstaten is toegestaan 
een nadere invulling, verduidelijking of aanscherping in hun implementatiewetgeving aan te 
brengen. In de richtlijnen voorkomende vaagheden en dubbelzinnigheden moeten echter zoveel 
mogelijk worden verduidelijkt. 

HOOFDSTUK 5. EEN PROEVE VAN EEN AANBESTEDINGSWET 

Als wettelijk kader voor de aanbestedingsregelgeving is in dit proefschrift gekozen voor een 
wet in formele zin. In deze wet worden de Europese aanbestedingsregels omgezet in Neder
lands recht. Daarnaast worden zij aangevuld met bepalingen, die noodzakelijk zijn voor een 
juiste uitvoering en naleving van de regelgeving. Een duidelijk, coherent, wettelijk verankerd 
kader voor overheidsopdrachten is van belang voor een goede naleving van deze regels. Duide
lijkheid en helderheid zullen een bijdrage leveren aan een spontane naleving van de regel
geving. Het maakt de regelgeving transparanter. Goede wetgeving maakt ook controle op 
naleving eenvoudiger. 

De nieuwe aanbestedingswet zou dienen te bestaan uit drie hoofdstukken. In deze proeve van 
een wet wordt alleen het eerste hoofdstuk uitgewerkt: het wettelijk kader voor de klassieke 
overheid. 
Richtlijn 2004/18/EG is in dit proefschrift als uitgangspunt genomen. De richtlijn is daarvoor 
in logische stukjes geknipt en - bij wijze van spreken - als een grote legpuzzel over de vloer 
uitgestort. De daarbij ontstane witte vlekken zijn vervolgens met gebruikmaking van de in het 
Nederlandse recht bestaande mogelijkheden opgevuld. Zo bevat deze proeve van een wet onder 
meer oplossingen voor de sedert de arresten Alcatel en Scala ontstane hiaten. 
In deze proeve van een wet zijn het UAR-EG 1991 en het Aanbestedingsreglement voor 
Diensten-EG 2000 wat betreft de grote lijnen van de opzet en de vorm van deze proeve van een 
wet richtinggevend geweest. 

De artikelen volgen in grote lijnen de tekst van de richtlijn. Waar nodig zijn de richtlijnbepa-
lingen redactioneel verduidelijkt of aangevuld. Om de helderheid van de regelgeving te vergro
ten, wijkt de structuur van deze proeve van een wet op een aantal plaatsen af van de structuur 
van de richtlijn om de 'spoorboek-opzet' van deze proeve van een wet te handhaven. Dit be
vordert de overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van deze regelgeving. Daarbij moet men 
er zich steeds van bewust zijn, dat juist de praktijk de grootgebruiker van deze bepalingen zal 
zijn. Dat betekent dat diverse bepalingen van de richtlijn zijn opgeknipt en op verschillende 
plaatsen zijn terechtgekomen. 

Uitgangspunt bij het opstellen van deze proeve van een wet is geweest te komen tot een helder 
en overzichtelijk wettelijk kader, waarin de procedures voor diensten, werken en leveringen 
zoveel mogelijk gelijk zijn. Ook een onderscheid voor de procedures onder of boven de aanbe
stedingsdrempel is zoveel mogelijk vermeden. Wel is er gekozen voor een De minimis-grens. 
Waar mogelijk is gestreefd naar een beperking van de (administratieve) lasten. Deze proeve 
van een wet is opgebouwd in de vorm van een tekst met bijbehorend commentaar. In de com
mentaren komt onder meer de totstandkoming van de desbetreffende bepaling aan de orde. 
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur gehuldigde standpunten en van 
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de Europese en nationale jurisprudentie. Bij de redactie van de bepalingen was de jurispruden
tie - met name die van het Hof van Justitie - mede richtinggevend. 

Hoofdstuk 1 van de wet begint met de definities en de algemene beginselen (titel 1). Zoveel 
mogelijk zijn alle definities in artikel 1.1.1. verwerkt. Hierop is echter een uitzondering ge
maakt voor de omschrijvingen van de verschillende aanbestedingsprocedures. Deze zijn onder
gebracht in titel 3 'Wijzen van aanbesteden' (artikel 1.3.1.). Een fundamentele wijziging ten 
opzichte van de oude regelgeving is, dat vormen van elektronisch berichtenverkeer gelijk zijn 
gesteld met de traditionele schriftelijke communicatie. Dat maakt ruimte voor toekomstige 
ontwikkelingen. In deze proeve wordt waar mogelijk de voorkeur gegeven aan elektronische 
vormen van communicatie. 
Voorts is onder meer het begrip 'aanbestedende dienst' in deze proeve van een wet uitgebreid. 
Daarbij is aansluiting gezocht met het begrip 'aanbestedende dienst' in de Wet BIBOB. Dat is 
echter alleen gedaan vanuit de pragmatische overweging om de gewenste uniformiteit in het 
nationale aanbestedingsrecht te bereiken. 

Titel 2 van de proeve behandelt de op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften. Het 
wettelijk regime geldt niet voor opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 
€ 15.000. Daarboven kent de wet een onderscheid tussen opdrachten met een geraamde waarde 
boven of onder de Europese drempels. 
Voor opdrachten met een geraamde waarde boven de drempel geldt als hoofdregel dat de aan
bestedende diensten de openbare of de niet-openbare procedure toepassen. Bij opdrachten 
onder de drempel mogen de aanbestedende diensten de procedure van gunning via onderhande
lingen zonder voorafgaande bekendmaking toepassen. Opdrachten voor werken met een ge
raamde waarde tussen € 350.000 en de Europese drempelwaarde worden echter via een natio
nale openbare of niet-openbare procedure verstrekt. Het verschil van de nationale procedures 
ten opzichte van de Europese zit hem uitsluitend in de wijze van bekendmaking van de op
dracht. Volstaan mag worden met een nationale bekendmaking, al dan niet met gebruikmaking 
van elektronische media. 

Een belangrijke wijziging is de aanbestedingsplicht voor eigenaren van gronden die werken 
van openbare infrastructuur willen realiseren. Met deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan 
het Scala-arrest. Daarnaast is dit eveneens een oplossing voor de VINEX-problematiek, waarbij 
overheden en projectontwikkelaars met strategische grondposities aan elkaar vastgeklonken 
zouden zitten. Een wijziging van de Onteigeningswet vanwege deze reden kan door deze bepa
ling achterwege blijven. 
Indien projectontwikkelaars werken van openbare infrastructurele aard willen realiseren, zal 
dat moeten geschieden met inachtneming van de gebruikelijke regels voor het verstrekken van 
overheidsopdrachten. Een garantie dat zij ook de uitvoering van de opdracht zouden krijgen, 
kan niet meer worden gegeven. Dat zal het enthousiasme van de bouwende projectontwikke
laars voor dergelijke (PPS-) projecten doen afnemen. Dit zal naar verwachting mede tot gevolg 
hebben, dat de bouwende projectontwikkelaars zich zullen gaan concentreren op hun kernacti
viteiten. Dat zal leiden tot een verschuiving in de grondposities. Dit is een maatschappelijk als 
niet ongunstig aan te merken gevolg. 

In de derde titel zijn de bepalingen met betrekking tot de te onderscheiden procedures ge
plaatst. Deze titel geeft de voorwaarden waaronder de in artikel 1.3.1. beschreven procedures 
mogen worden toegepast. In titel 5 zullen deze procedures ieder voor zich nader worden be
schreven. 
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Van groot belang is het in deze proeve van een wet aangebrachte onderscheid tussen de 'raam
overeenkomst' en het 'raamcontract'. De Europese wetgever maakt hiertussen een onderscheid. 
In de Nederlandse context bestaat geen inhoudelijk verschil tussen de woorden 'overeenkomst' 
en 'contract'. Nu de Europese wetgever dit onderscheid wel maakt, moest hiervoor een voor
ziening worden getroffen. In het kader van het in dit proefschrift voorgestelde wettelijk stelsel 
bestaat het fundamentele verschil hierin, dat een 'raamcontract' een volledig aanbestede over
eenkomst is met een of meer partijen die zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bindt. 
De Europese Commissie ziet hierin geen verschil met een gewone overheidsopdracht. 
'Raamovereenkomsten' zijn daarentegen geen contractueel bindende overeenkomsten. Zij 
bevatten zelfs geen verplichting om in de toekomst een opdracht te verstrekken. Het is in feite 
het sluitstuk van een reguliere aanbestedingsprocedure waarbij aan alle voorwaarden is vol
daan, behalve aan de fase van gunning van de feitelijke opdracht. Het is derhalve geen over
heidsopdracht in eigenlijke zin. De aanbestedende diensten mogen deze echter wel als zodanig 
beschouwen. 

Bepalingen met betrekking tot bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbeste
dingsstukken als onder meer ten aanzien van technische specificaties, varianten en alternatieve 
inschrijvingen en onderaanneming zijn in titel 4 opgenomen. Wat betreft varianten en alterna
tieven is het Nederlandse begrippenkader aangehouden. 

In titel 5 worden de aanbestedingsprocedures beschreven. ledere procedure is ondergebracht in 
een aparte afdeling. Afdeling 1 bevat algemene bepalingen ten aanzien van bekendmakingen. 
Na de procedure van de vooraankondiging beginnen vanaf afdeling 3 diverse te onderscheiden 
procedures. 

ledere procedure begint met een bepaling die een algemeen overzicht geeft van het verloop van 
die procedure. Voor de gebruiker is daarmee in een oogopslag kenbaar, welke fasen er in die 
procedure moeten worden doorlopen. Juist deze kenbaarheid van de procedure komt tegemoet 
aan de spoorboek-opzet van dit wettelijk kader. Na de bepaling ten aanzien van het procedure
verloop wordt in de daarop volgende artikelen van iedere afdeling de procedure stap voor stap 
beschreven. Gestreefd is een zodanig kader te creëren, dat het aantal dwingende regels tot een 
minimum is beperkt en waar mogelijk in bepalingen van regelend recht te voorzien. 
In de op afdeling 1.5.3. (openbare procedure) volgende afdelingen wordt bij overeenkomstige 
bepalingen zoveel mogelijk terugverwezen naar de eerdere bepalingen van gelijke strekking. 
Behalve dat dit voorkomt dat er dubbele bepalingen ontstaan, benadrukt dit ook de samenhang 
van de diverse procedures. 

Een fundamentele wijziging in dit voorgestelde wettelijk kader is de scheiding van het moment 
van 'gunning' en het ontstaan van de 'overeenkomst'. Naar Nederlands recht vallen deze 
momenten gewoonlijk samen. In 1999 heeft het Hof van Justitie het Alcatel-arrest gewezen. Op 
grond van dit arrest moet aan afgewezen marktpartijen een redelijke termijn worden gegund 
om zich tot de rechter te wenden teneinde de gunningsbeslissing te kunnen laten vernietigen. 
Als nu naar Nederlands recht deze momenten samen blijven vallen, dan zal in de praktijk niet 
snel een vordering tot vernietiging van een overeenkomst worden toegekend. Op grond van de 
Nederlandse jurisprudentie is dit immers, behoudens bijzondere omstandigheden, niet moge
lijk. Een oplossing hiervoor is gevonden in het ontkoppelen van het moment van het 'voor
nemen van gunning' en de te sluiten overeenkomst. In deze proeve van een wet wordt onder 
een overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst die, na een in acht genomen wachtperiode, 
wordt gesloten tussen de aanbestedende dienst en één of meer ondernemers aan wie een mede
deling van voornemen tot gunning is gezonden. Voordat er derhalve een overeenkomst kan 
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worden gesloten, moet er aan twee randvoorwaarden zijn voldaan: er moet een voornemen van 
gunning zijn verzonden, waarover de afgewezen inschrijvers gelijktijdig worden ingelicht én er 
moet een wachttermijn in acht zijn genomen. 

Aan het einde van afdeling 4 (de niet-openbare procedure) is in artikel 1.5.4.10. de procedure 
van de concurrentiegerichte dialoog geplaatst. De concurrentiegerichte dialoog is een in richt
lijn 2004/18/EG nieuw toegevoegde procedure voor bijzonder complexe opdrachten. In wezen 
is deze procedure te beschouwen als een species van het genus niet-openbare procedure, waar
bij er tussen de selectie- en de gunningsfase een tussenstap - de dialoogfase - is ingelast. De 
Europese wetgever heeft deze procedure echter aan een zodanig groot aantal beperkingen 
onderworpen, dat de bruikbaarheid in de praktijk beperkt zou kunnen zijn. De concurrentiege
richte dialoog kan daarmee mogelijk een goedbedoelde fopsigaar blijken te zijn. 

Titel 6 bevat bepalingen ten aanzien van selectie en eisen ten aanzien van de geschiktheid van 
gegadigden en inschrijvers. De eisen voor selectie zijn in de nieuwe richtlijn aangescherpt. In 
deze proeve van een wet vindt dat zijn doorwerking. Daarnaast is ook rekening gehouden met 
nationale regelgeving op het terrein van integriteit. 
Nieuw in dit wettelijk kader is de mogelijkheid voor aanbestedende diensten om in eerste 
instantie te kunnen volstaan met het vragen van eigen verklaringen van gegadigden en inschrij
vers. Daarnaast is het mogelijk gemaakt, dat marktpartijen zich laten certificeren. Een verkla
ring van een onafhankelijk auditor dat de marktpartij aan de eisen voor certificering voldoet, 
moet behoudens tegenbewijs door aanbestedende diensten, als bewijs worden aanvaard. Beide 
mogelijkheden dragen bij aan een aanmerkelijke verlaging van de (administratieve) lasten bij 
de aanbestedende diensten en marktpartijen. 

Als laatste bevat dit wettelijk kader enige regels op het gebied van concessieovereenkomsten. 
Het betreft hier een uitgebreid kader van regels op het terrein van transparantie - bekend
making van voorgenomen concessieovereenkomsten - en het voorkomen van discriminatie 
naar nationaliteit. De Europese Commissie ziet concessieovereenkomsten en Publiek-Private 
Samenwerking (PPS) als de instrumenten voor de toekomst om grote infrastructurele projecten 
te realiseren. De concessie en PPS zijn daarmee actuele instrumenten geworden. De Commissie 
durft haar handen echter nog niet aan PPS te branden. 

HOOFDSTUK 6. TOEZICHT EN GESCHILBESLECHTING 

In hoofdstuk 6 zijn enige gedachten gewijd aan toezicht en geschilbeslechting. 
Uit het in 2004 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerde nalevings-
onderzoek is gebleken, dat de spontane naleving van de aanbestedingsregels niet meevalt. 
Aanbestedende diensten leven de regelgeving in hoge mate niet na. 

Het Visiedocument aanbesteden wijst voor de geconstateerde matige naleving een aantal facto
ren aan. De aanbestedingsregelgeving leefde politiek en bestuurlijk niet, er ontbraken prikkels 
voor spontane naleving, andere doelstellingen prevaleerden en, wellicht als belangrijkste factor, 
de huidige regelgeving is moeilijk toegankelijk en niet duidelijk. Dat moet verbeteren. 
Effectieve, spontane naleving kan alleen worden gerealiseerd met deugdelijke wetgeving. 
Tevens zijn ook aspecten als professionalisering en goede voorlichting van alle betrokkenen 
van belang. Daarnaast kan een effectieve naleving van regelgeving niet worden gerealiseerd 
zonder vormen van toezicht. Toezicht kan worden onderscheiden in diverse vormen. Allereerst 
is van belang, dat er bij de aanbestedende diensten sprake is van een voldoende mate van intern 
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toezicht. Bij de rijksoverheid bestond dit al. Bij de provinciale en gemeentelijke overheden is 
een wettelijke plicht hiertoe in 2004 ingevoerd. Daarnaast bestaat er toezicht vanuit de 
Europese Commissie. In het kabinetsstandpunt 'De Europese dimensie van toezicht' wordt 
door het kabinet overwogen om ministers meer mogelijkheden te geven tot aanwijzings
bevoegdheden naar decentrale overheden. 

Daarnaast zou een vierde spoor van - preventief- toezicht overwogen kunnen worden. Hierbij 
wordt gedacht aan het instellen van een 'expertcenter'. Dit expertcenter zou als belangrijkste 
taken moeten hebben: het kunnen ontvangen van klachten en het gevraagd en ongevraagd 
adviseren van aanbestedende diensten. Deze adviezen zouden deels openbaar moeten worden. 
Hiervan zal naar verwachting een preventieve werking uitgaan, die een voldoende prikkel zou 
kunnen vormen voor een 'spontane' naleving van de aanbestedingsregelgeving. Het verdient 
aanbeveling een personele scheiding aan te brengen in het adviserende deel van het expertise 
centrum en het meer op 'toezicht' gerichte deel. 

Tenslotte komt in § 6.3. de geschilbeslechting aan de orde. Er wordt voorgesteld aanbeste
dingsgeschillen niet langer 'verplicht' aan arbitrage te onderwerpen, maar over te gaan tot het 
instellen van een aanbestedingskamer bij één of twee rechtbanken. Daarmee zou een eenheid in 
uitspraken op het terrein van aanbestedingsgeschillen kunnen worden bereikt. Dat zou een 
verrijking voor het aanbestedingsrecht zijn. De door sommigen geuite vrees voor een 'ver
schraling' van de rechtspraak in eerste aanleg, wordt niet onderschreven. Het leidt veeleer tot 
een verinnerlijking van het aanbestedingsrecht binnen ons rechtsbestel die tot een constante lijn 
in uitspraken zal moeten leiden. 

SLOT 

Nieuwe wetgeving en een betere handhaving daarvan zijn op zich geen panacee voor knelpun
ten en onregelmatigheden op het terrein van het verstrekken van overheidsopdrachten. Daar is 
meer voor nodig. Een goede naleving kan echter alleen worden afgedwongen door een deugde
lijk, coherent, wettelijk verankerd kader voor overheidsaanbestedingen te creëren. De totstand
koming van deze wetgeving dient gepaard te gaan met een professionalisering van de op
drachtgevers in samenhang met goede voorlichting aan alle betrokkenen. Deels zal dit leiden 
tot spontane naleving, omdat partijen de (economische) voordelen van dergelijke wetgeving 
inzien. Voor het overige dienen vormen van preventief toezicht en effectieve mogelijkheden 
voor geschilbeslechting een voldoende prikkel voor naleving van deze regelgeving te vormen. 
Het programma 'Sjoemelen met miljoenen' en de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid zijn 
- naar nu kan worden vastgesteld - de opmaat geweest voor een nieuw aanbestedingsrechtelijk 
kader in Nederland. 
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