
I Inleiding en algemeen

1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht
Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het econo-
misch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder het (Europese)
publiekrecht, maar heeft anderzijds ook civielrechtelijke aspecten.
Het is economisch ordeningsrecht, omdat het aanbestedingsrecht
een inkoopproces van overheden, semi-overheden en publiekrechte-
lijke instellingen regelt en de markt voor overheidsinkopen ordent.
De civielrechtelijke aspecten zijn aanwezig, omdat (bij een succes-
volle aanbesteding) het inkoopproces in Nederland leidt tot een
overeenkomst naar burgerlijk recht met een aanbestedende dienst.
Geschillen behoren in beginsel dan ook tot de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter.

Doel aanbestedingsrecht
Het aanbestedingsrecht heeft ten doel de markten voor overheidsbe-
stedingen te reguleren door het waarborgen van mededinging tussen
de aanbieders. Hierin komt het eerste aspect tot uitdrukking. Vooral
de gelijkheid van ondernemingen en transparantie van procedures
moeten waarborgen dat concurrentie op de markten voor overheids-
bestedingen daadwerkelijk plaatsvindt. Overheden hebben daarmee
een dubbele pet op. Zij stellen enerzijds de regels voor de aanbeste-
dingsprocedures op en bewaken de aanbestedingsprocedures door
rechtsbeschermingsregels. Anderzijds zijn zij als inkopers van wer-
ken, diensten en producten de contractuele wederpartij van de
ondernemingen. Daardoor zijn zij de economisch belanghebbenden.
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Het aanbestedingsrecht is daarmee vooral ontwikkeld in het econo-
misch belang van overheden.

Formeel recht
Het aanbestedingsrecht kan worden omschreven als het recht dat
van toepassing is op opdrachten van overheden, publiekrechtelijke
instellingen, gesubsidieerde lichamen en sommige nutsbedrijven
tot het uitvoeren van werken, het verrichten van diensten en tot het
leveren van producten. Het aanbestedingsrecht is vooral formeel
recht: de gereguleerde en verplichte aanbestedingsprocedures zijn
het middel waarmee aanbestedende diensten en nutsbedrijven hun
inkoopprocessen moeten inrichten. De kern van een aanbestedings-
procedure is het creëren van mededinging bij het gunnen van een
overheidsopdracht, zodat de overheid tegen een goede prijs/kwali-
teitverhouding – hoewel soms alleen op prijs wordt gegund en ook
levenscycluskosten een gunningscriterium is – werken kan laten
uitvoeren, diensten kan ontvangen en leveringen kan verkrijgen.
De aanbestedingsprocedure dient te worden onderscheiden van de
gunning uit de hand of een onderhandse plaatsing van een overheids-
opdracht. Bij de laatste twee methoden van inkoop vindt geen
voorafgaande publicatie of openbaarmaking plaats, maar één-op-
één-plaatsing van de opdracht bij een leverancier, eventueel na ver-
gelijking van de offerten en onderhandeling daarover (zie hiervoor
ook hfdst. IX Procedures). De overheid bepaalt daarbij eenzijdig de
kring van gegadigden of aanbieders, zodat van een transparante
procedure geen sprake is. Ook het gelijkheidsbeginsel behoeft bij
laatst genoemde procedures niet te worden gerespecteerd.
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Figuur 1 Inkoopproces schematisch
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2 Bronnen, systematiek en opbouw van dit boek

Bronnen aanbestedingsrecht (hfdst. II en III)
Het aanbestedingsrecht heeft verschillende bronnen:• Agreement on Government Procurement: het begint met de

Agreement on Government Procurement, Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten (GPA) van de Wereld Handels Organisatie
(WHO).• Algemene beginselen van (Europees) aanbestedingsrecht: het
Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) heeft
in zijn jurisprudentie algemene beginselen van aanbestedings-
recht geformuleerd op basis van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) (ook genoemd het pri-
maire EU-recht): gelijkheid, non-discriminatie, transparantie,
evenredigheid (proportionaliteit), wederzijdse erkenning,
objectiviteit en effectieve mededinging.• Richtlijnen 2014/24/EU, 2014/23/EU en 2014/25/EU: de regels uit
de GPA zijn in de Europese Unie gecodificeerd door verschillende
richtlijnen. Richtlijn 2014/24/EU codificeert de aanbestedings-
regels betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (ter
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vervanging van Richtlijn 2004/18/EG). Richtlijn 2014/23/EU
codificeert regels betreffende het plaatsen van concessieovereen-
komsten (zowel concessies van werken als van diensten). Richt-
lijn 2014/25/EU codificeert de aanbestedingsregels voor speciale
sectoren (ook wel genaamd nutsbedrijven) ter vervanging van
Richtlijn 2004/17/EG. Deze richtlijnen zijn in Nederland per
1 juli 2016 omgezet in nationaal recht. Richtlijn 2009/81/EG
regelt de overheidsopdrachten op het gebied van defensie en
nationale veiligheid (uiterste omzettingsdatum 21 augustus
2011; omgezet in Nederland bij Wet d.d. 15 februari 2013). Dit
boek zal niet uitgebreid ingaan op de aanbestedingsregels voor
nutsbedrijven en de laatstgenoemde richtlijn.• Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: de nationale
Nederlandse rechtspraak heeft aan de algemene beginselen van
aanbestedingsrecht de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur toegevoegd. De aanbestedende diensten zijn bijvoor-
beeld gehouden een aanbestedingsprocedure zorgvuldig te
voeren (bijv. Hof ’s-Gravenhage 26 oktober 2010, ECLI:NL:
GHSGR:2010:BO2080 (Gemeente Noordwijk/De Raad Bouw)) en het
beginsel van fair play te respecteren (bijv. Rb. West-Brabant-
Zeeland 4 februari 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1007).• Nationale regelgeving: op Nederlands niveau zijn er wetten
(Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en
veiligheidsgebied), Koninklijke Besluiten (Aanbestedingsbesluit
2012).• Decentrale regelgeving: voorts zijn er regels van decentrale
overheden ter aanvulling op de hiervoor genoemde regels die
beogen de inkopen van de betreffende overheid nader te regule-
ren. Deze regels hebben meestal betrekking op opdrachten en
concessies onder de drempel.
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• ARW 2016 (dat het ARW 2012 heeft vervangen): ten slotte is het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) belangrijk
voor opdrachten tot uitvoering van werken of het verlenen van
concessies voor werken. Op grond van art. 1.22 Aw 2016 is een
aanbestedende dienst verplicht voor een opdracht voor werken
onder de drempel het ARW 2016 toe te passen, tenzij de aanbe-
stedende dienst motiveert waarom hij dat niet doet.• Naast deze (semi-)bindende regels zijn er niet-bindende voor-
schriften zoals de Richtsnoeren Leveringen en Diensten.

Figuur 2 Systeem aanbestedingsrecht
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De hoofdstukken twee en drie zullen bovenstaande bronnen voor
het aanbestedingsrecht behandelen. Rechtspraak van het Hof van
Justitie, het Algemeen Gerecht (voorheen het Gerecht van Eerste
Aanleg dat oordeelt over aanbestedingen van de Europese Unie) en
de Nederlandse rechter, een belangrijke bron van aanbestedingsrecht,
zal door het gehele boek aan bod komen.

Wie, wat en waarde: www (hfdst. IV, V, VI en VII)
Niet alle overheidsopdrachten en concessies moeten door middel
van een aanbestedingsprocedure worden geplaatst. Voor het bepalen
van de aanbestedingsplichtigheid van een overheidsopdracht of
concessie gaat het om www:• Wie: is de opdrachtgever of concessieverlener een aanbestedende

dienst? Het aanbestedingsrecht is alleen van toepassing op
opdrachten of concessies van een overheidsdienst (of nutsbedrijf)
dat moet aanbesteden. Voorbeeld: een 100% overheidsonderne-
ming met een commercieel doel zal niet verplicht zijn overheids-
opdrachten of concessies aan te besteden (bijv. een nationale
participatiemaatschappij). Private aanbesteders, zoals ziektekos-
tenverzekeraars, vallen om deze reden evenmin onder het toe-
passingsbereik van het aanbestedingsrecht (bijv. Hof Arnhem
23 januari 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BV1139 (Menzis/Vivisol;
anders Rb. West-Brabant-Zeeland 19 juni 2014, CZ, ECLI:NL:
RBZWB:2014:4205, hoger beroep aanhangig).• Wat: verleent de aanbestedende dienst een overheidsopdracht
of concessie? Niet iedere opdracht of recht van een aanbestedende
dienst (of nutsbedrijf) is een overheidsopdracht of concessie.
Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de opdracht schriftelijk en
onder bezwarende titel is. Ook is belangrijk dat selectie plaats-
vindt, omdat geheel open systemen niet aanbestedingsplichtig
is. Concessies zijn vergelijkbaar met overheidsopdrachten, maar
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de bezwarende titel zal in zijn geheel of gedeeltelijk ontbreken,
omdat de concessiehouder uit de exploitatie inkomsten zal
kunnen verkrijgen (bijv. een parkeergarage).• Waarde: bevindt de geraamde waarde van de overheidsopdracht
of concessie zich boven de toepasselijke drempel en hoe raamt
een aanbestedende dienst de waarde? Het antwoord op deze
vraag betreffende de raming van de waarde bepaalt of het
Europese regime van toepassing is. Is de geraamde waarde boven
de toepasselijke Europese drempel, dan is Richtlijn 2014/24/EU
(overheden, publiekrechtelijke instellingen en gesubsidieerde
lichamen), Richtlijn 2014/23/EU (concessies) of Richtlijn
2014/25/EU (nutsbedrijven) het juridisch kader dat moet worden
nageleefd. Voorbeeld van een vraag in dit verband is op welke
wijze bij de bepaling van de waarde rekening wordt gehouden
met opties tot verlenging en welke duur van de voorgenomen
overeenkomst relevant is.

De hoofdstukken IV, V, VI en VII gaan achtereenvolgens over de
vragen wie? (hfdst. IV), wat? (overheidsopdracht in hfdst. V en con-
cessies in hfdst. VI) en waarde? (hfdst. VII).

Uitzonderingen op aanbestedingsplicht (hfdst. VIII)
De Europese Unie heeft in de Richtlijnen 2014/24/EU, 2014/23/EU
en 2014/25/EU voorzien in uitzonderingen op de plicht tot aanbeste-
den. In die gevallen is de aanbestedende dienst bevrijd van het voeren
van een aanbestedingsprocedure. Wel zal de aanbestedende dienst
een procedure moeten organiseren die voldoet aan de algemene
beginselen van aanbestedingsrecht (indien een duidelijk grensover-
schrijdend belang bestaat) en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. De uitzonderingen spelen een belangrijke rol vanuit het
gezichtspunt van veel aanbestedende diensten dat (Europees) aanbe-
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steden een lastige opgave is. En ook de voordelen die bestaan om
marktwerking te hebben bij de aanbesteding van een overheidsop-
dracht of een concessie worden wel eens vergeten. Vooral de moge-
lijkheid tot (quasi)inbesteding heeft met steun van het Hof van
Justitie een plaats verworven als uitzondering van belang. Dat is
versterkt door de tendens om tussen (decentrale) overheden samen
te werken (publieke samenwerking). De mogelijkheid om in
publieke-publieke verhoudingen bij uitzondering niet aan te
besteden is onder voorwaarden erkend in het arrest van het HvJ EG
9 juni 2009, zaak C-480/06 (Afvalcentrale Hamburg) en thans vastgelegd
in art. 12 Richtlijn 2014/24/EU. Daarnaast spelen de uitzonderingen
van de tweede, derde en vierde Afdeling van Hoofdstuk 1 Richtlijn
2014/24/EU een rol:• De derde Afdeling van Hoofdstuk 1 zorgt voor een uitzondering

voor alle opdrachten die vallen onder het toepassingsbereik van
Richtlijn 2014/25/EU, te weten opdrachten in de sectoren water,
energie, vervoer en postdiensten.• Daarnaast zijn specifieke uitzonderingen voor diensten in art.
10 Richtlijn 2014/24/EU opgenomen voor onder meer diensten
in verband met huur en verwerving van grond of gebouwen
(bijv. makelaarsdiensten), financiële diensten, programmama-
teriaal voor radio en televisie, diensten van arbitrage en bemid-
deling, arbeidsovereenkomsten en sommige diensten op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling.• Een belangrijk onderdeel van Afdeling 3 van Hoofdstuk 1 is ten
slotte de uitzondering voor bepaalde opdrachten tussen entitei-
ten in de overheidssector, ook wel genoemd (qusi)inbesteding
en ‘horizontale samenwerking’.• De vierde Afdeling van Hoofdstuk 1 heeft vooral betrekking op
defensieopdrachten en opdrachten die de nationale veiligheid
van de lidstaten raken. Deze uitzondering is noodzakelijk, omdat
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Richtlijn 2009/81/EG overheidsopdrachten op het gebied van
defensie en nationale veiligheid regelt (geïmplementeerd in de
Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied).• Art. 20 Richtlijn 2014/24/EU kent een bijzondere categorie:
sociale werkplaatsen. Een aanbestedende dienst mag in een
aanbestedingsprocedure de kring van gegadigden of inschrijvers
beperken tot sociale werkplaatsen. Achtergrond van deze uitzon-
dering is dat de Europese Unie ondernemingen met overwegend
werknemers met een beschermde status (in politiek jargon:
werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt) wil helpen.
Deze ondernemingen waarvoor zij werken kunnen niet ten volle
concurreren met de vrije markt. De EU-wetgever wil echter wel
dat mededinging bestaat tussen de sociale werkplaatsen van de
lidstaten.

Hoofdstuk VIII zal gaan over de uitzonderingen.

Welke procedure: de vierde ‘w’ (hfdst. IX)
Is de uitkomst van het onderzoek naar de www’s dat een overheids-
opdracht of een concessie moet worden aanbesteed, dan komt de
vierde w: welke procedure? Het aanbestedingsrecht kent verschil-
lende procedures. De aanbestedende dienst kan in beginsel daaruit
kiezen. De verschillende aanbestedingsprocedures zullen worden
besproken in hoofdstuk IX.

De procedures voor overheidsopdrachten met een waarde boven de
drempel zijn uitgewerkt door gedetailleerde procedurevoorschriften.
Een belangrijk element van het aanbestedingsrecht is daardoor de
wijze waarop de overheid of een nutsbedrijf aanbesteedt:• Welke procedure moet c.q. mag de overheid of het nutsbedrijf

volgen?
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• Heeft de aanbestedende dienst de juiste procedurevoorschriften
van de gekozen procedure nageleefd?

De aanbestedingsprocedures kunnen in twee soorten worden ver-
deeld:• aanbestedingen voor werken, diensten of leveringen (overheids-

opdrachten of concessies) met een geraamde waarde boven de
toepasselijke drempelwaarde;• aanbestedingen voor werken, diensten of leveringen (overheids-
opdrachten of concessies) met een geraamde waarde onder de
drempelwaarde.

Boven en onder de drempel zullen overheden en publiekrechtelijke
instellingen dezelfde algemene beginselen van behoorlijk bestuur
en algemene beginselen van aanbestedingsrecht moeten naleven,
maar onder de drempel hoeven ze niet te voldoen aan de voorschrif-
ten van de Richtlijnen 2014/24/EU, 2014/23/EU en 2014/25/EU. Voor
opdrachten boven de drempel is dat uitdrukkelijk bepaald in art. 18
Richtlijn 2014/24/EU. Onder de drempel komen daar de regels van
de Aanbestedingswet die gelden voor aanbestedingen met een
geraamde waarde onder de drempelwaarde bij. Ten slotte zullen alle
aanbestedende diensten gebonden zijn aan de eigen regels over en
in aanbestedingsprocedures. Bijna alle aanbestedende diensten
hebben zulke eigen regels, meestal te raadplegen op de website van
de aanbestedende dienst (zie HvJ EU 16 december 2016, zaak C-171/15,
Valys, r.o. 44).

Aanbestedingen boven en onder de Europese drempels kennen dus
een belangrijk verschil:• Boven de drempel moet één van de procedures van Richtlijn

2014/24/EU (overheden, publiekrechtelijke instellingen en
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gesubsidieerde lichamen), Richtlijn 2014/23/EU (concessies) of
Richtlijn 2014/25/EU (nutsbedrijven) worden gevolgd. Voor
sommige procedures moet voorts zijn voldaan aan voorwaarden
om de procedure te mogen volgen (bijv. de procedure van de
concurrentiegerichte dialoog kan alleen worden gebruikt, als
het gaat om bijzonder complexe overheidsopdrachten).• Onder de drempel heeft een aanbestedende dienst meer (vooral
procedurele) vrijheid. De procedure zal moeten voldoen aan de
algemene beginselen van aanbestedingsrecht in geval van een
bepaald of duidelijk grensoverschrijdend belang. Ook gelden
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als de aanbeste-
dende dienst een overheid is. Ten derde gelden sommige
gedeelten van de Aanbestedingswet. Bij opdrachten voor werken
moet het ARW 2016 in beginsel worden toegepast.

In hoofdstuk IX zullen de hoofdlijnen van de procedures boven de
Europese drempelwaarden aan bod komen. De aanbestedingsproce-
dures onder de Europese drempelwaarden zijn te uiteenlopend om
te behandelen. Zij zullen vaak in eenvoudige en versoepelde vorm
een afgeleide zijn van de Europese procedures. Daarnaast zullen bij
‘onderdrempelige’ procedures de algemene beginselen van aanbeste-
dingsrecht een leidraad zijn. Deze komen aan de orde in hoofdstuk
III.

In de praktijk stelt een aanbestedende dienst zich voordien vaak de
vraag of een mogelijkheid bestaat om niet aan te besteden. Dat heeft
vaak te maken met goede relaties met een zittende leverancier,
overgangsproblemen naar een nieuwe leverancier, praktische
nadelige gevolgen (bijv. bij softwareopdrachten) of lasten verbonden
aan het voeren van een aanbestedingsprocedure en de duur daarvan.
Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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