
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 19
e

nieuwsbrief van de subsectie 

Aanbestedingsrecht van de praktijkgroep Bouw- & 

aanbestedingsrecht en de praktijkgroep Mededingingsrecht. Met 

deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden 

van de juridische ontwikkelingen en in het oog springende 

vraagstukken die wij in onze praktijk tegenkomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die 

van pas kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie. 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met mr. Liesbeth Haverkort (liesbeth.haverkort@kienhuishoving.nl) of met mr. Edwin 

Schotanus (edwin.schotanus@kienhuishoving.nl). 

Verder met KienhuisHoving

Voor meer informatie over de praktijkgroepen Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en 

Mededingingsrecht alsmede de overige specialismen die KienhuisHoving u te bieden heeft 

verwijzen wij u graag naar onze recent geheel vernieuwde website: www.kienhuishoving.nl. 

Meer informatie over de binnen deze praktijkgroepen werkzame specialisten en hun 

aandachtsgebieden vindt u hier: http://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialismen/.

Voor de eerder verschenen nieuwsbrieven klik hier: http://www.kienhuishoving.nl/nl/verder-met-

kienhuishoving/nieuwsbrieven/

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aanbestedingsrecht
- Overheidopdracht voor werken: één werk

Staatssteunrecht
- Natuurbeschermingsorganisaties: onderneming of niet?

AANBESTEDINGSRECHT

Overheidopdracht voor werken: één werk

In een tweetal Spaanse zaken betreffende verstrekte subsidies uit het Europese Cohesiefonds  

heeft het Gerecht van eerste aanleg (hierna: “het Gerecht”) zich uitgesproken over de uitleg van 

het begrip “werk” uit de definitie van overheidsopdracht voor werken (29 mei 2013, zaak T-

384/10 en 11 juli, zaak T-358/08). Uit artikel 1 lid 2 onder b van Richtlijn 2004/18/EG volgt dat 

als één werk moet worden aangemerkt: “het product  van een geheel van bouwkundige of 
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civieltechnische werken dat ertoe bestemd is  als zodanig een economische of technische te 

vervullen.”

Eerdere jurisprudentie

Het Europese Hof (hierna: “het Hof”) heeft in eerdere jurisprudentie het begrip “werk” als volgt 

uitgelegd:
- de bouw van een bioscoop, bedrijfsruimten, parkeerterrein, toegangswegen en openbare 

ruimte zijn volgens het Hof één werk, omdat deze tezamen een recreatiepark vormen dat 
één economische functie zou gaan vervullen (HvJ EG 18 januari 2007, zaak C-220/05
(Auroux/Roanne);

- de aanleg en het beheer van twee snelwegen vormen volgens het Hof één werk, omdat de 
snelwegen tezamen één technische functie vervullen, te weten: het oplossen van 
verkeersproblemen tussen bepaalde gemeenten HvJ EG 27 oktober 2005, zaken. C-187/04
en C-188/04 (Commissie/Italië);

- de onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden aan elektriciteitsnetwerken in verschillende 
gemeenten in Franse departement Vendée zijn volgens het Hof één werk. Onderdelen van 
één werk kunnen volgens het Hof door verschillende aanbestedende diensten worden 
opgedragen. Het feit dat één onderneming het werk kan uitvoeren, vormt volgens het Hof 
geen noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van één werk (HvJ EG 5 oktober 2000, 
zaak C-16/98 (Commissie/Frankrijk, ook wel genoemd “Vendée-arrest”).

Het Gerecht laat zich in de twee recente arresten uit over de vraag of de aanleg van (diverse) 

netwerken, waarvoor het Koninkrijk Spanje subsidies had verkregen uit het Europese 

Cohesiefonds, één of meerdere werken betreft. Volgens de Europese Commissie zijn diverse 

werken ten onrechte gesplitst in verschillende (onderdrempelige) opdrachten.

Zaak T-384/10

Het Gerecht buigt zich in de zaak T-384/10 over de aanleg van een drietal watervoorzienings-

en afvalwaterverwerkingsnetwerken in Zuid Spanje:
- De aanleg van een netwerk van waterleidingen in de regio Andévalo is volgens het Gerecht 

ten onrechte gesplitst in twee opdrachten. Het Gerecht overweegt dat de twee opdrachten 
betrekking hebben op eenzelfde economische en technische functie, te weten: de verdeling 
van drinkwater uit een centraal spaarbekken binnen een bepaald geografisch gebied en 
daarmee één werk vormt;

- Ook de aanleg van een afvalwaternet en verzamelriool in het gebied Aljarafe is volgens het 
Gerecht ten onrechte gesplitst. De opdrachten hadden betrekking op één netwerk, dat met 
één verzamelriool is verbonden en dat als geheel een technische en economische functie 
vervult, te weten: het in eenzelfde zuiveringsinstallatie verwerken van afvalwater dat in de 
Gualdaquivir kan worden geloosd;

- Tot slot is volgens het Gerecht ten onrechte een splitsing aangebracht bij de aanleg van 
een ringleiding en een reguleringsbekken voor de watervoorziening van de gemeente 
Antequera. Ook deze werken vormen één economische en technische functie, te weten: het 
voorzien van één geografisch gebied van drinkwater.

In alle drie de gevallen ziet het Gerecht in de korte tijd tussen de aankondigingen van de 

gesplitste opdrachten en het feit dat er steeds sprake was van één aanbestedende dienst

“aanvullende aanwijzingen” dat er sprake is van één werk.

Zaak T-358/08

In de zaak T-358/08 gaat het om de uitbreiding van installaties voor verwerking en zuivering van 

afvalwater van de stad Zaragoza. Deze werkzaamheden bestaan:
(i)            de aanleg van hoofdriolen, een secundair stelsel van hoofdriolen en een overstort voor 

regenwater, en;
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(ii)           de vervanging, de heraanleg en de aanleg van hoofdriolen en de bouw van een fabriek 
voor slibbehandeling.

Voor wat betreft onderdeel  (i) is het Gerecht van oordeel dat er sprake is van één werk. Alle 

projecten hebben één hoofddoel, zoals ook beschreven in de aanvraag voor de financiële  

bijstand uit het Cohesiefonds. Het resultaat van het geheel van werkzaamheden heeft tot doel 

een zelfstandige technische functie te vervullen, te weten: de zuivering van afvalwater. Daarbij 

merkt het Gerecht op dat de overstort niet uitsluitend regenwater laat afvloeien, maar ook 

afvalwater. Ook is het Gerecht van oordeel dat er sprake is van een zelfstandige economische 

functie, omdat er voor wat betreft de gemeentelijke rioolheffing geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen afvalwater en regenwater.

Ten aanzien van onderdeel (ii) oordeelt het Gerecht dat deze werkzaamheden één hoofddoel 

hebben, te weten: een einde maken aan de lozing van ongezuiverd afvalwater. Het Gerecht is 

daarom van oordeel dat er sprake is van een geheel van werkzaamheden dat een zelfstandige 

technische functie vervult. 

Tot slot

In lijn met eerdere arresten van het Hof bevestigt het Gerecht in onderhavige arresten dat 

werkzaamheden aan netwerken die als geheel een technische of economische functie 

vervullen, als één werk moeten worden aangemerkt. Uit de arresten lijkt niet te moeten worden 

afgeleid dat alle werkzaamheden aan netwerken te allen tijde als één werk moeten worden 

beschouwd. Het Gerecht slaat ook acht op “aanvullende aanwijzingen”, zoals de korte tijd 

tussen de aankondigingen van de opdrachten en het gegeven dat er sprake is van één 

aanbestedende dienst. 

STAATSSTEUNRECHT

Natuurbeschermingsorganisaties: onderneming of niet?

Deze vraag stond centraal in een procedure tussen de lidstaat Duitsland en de Europese 

Commissie (T-347/09). Het betreft overigens niet een op zichzelf staande vraag. Diezelfde 

vraag stond ook centraal in een procedure tussen diverse Nederlandse provincies en 

natuurbeschermingsorganisaties en de Europese Commissie over subsidies ter versterking van 

de Ecologische HoofdStructuur (gevoegde zaken T-15/12 en T-16/12, beschikking van het 

Gerecht van 19 februari 2013, PbEU 2013, C-108/26). Vanwege het ontbreken van een 

procesbelang werd het beroep van de Nederlandse provincies en 

natuurbeschermingsorganisatie niet-ontvankelijk verklaard.

De aanleiding voor beide procedures zijn twee beschikkingen van de Europese Commissie. 

Onder verwijzing naar een eerdere beschikking betreffende een Nederlandse steunregeling 

(betreffende subsidies voor natuurbeheer (N 376/2010)) oordeelt de Europese Commissie in 

beide beschikkingen dat natuurbeschermingsorganisatie naast publieke taken (zoals het 

natuurbeheer) ook commerciële activiteiten ontplooien. In het kader van het natuurbeheer 

worden bomen gekapt en verkocht, wordt riet gesneden en verkocht, worden jachtvergunningen 

afgegeven en dergelijke. Daarmee kan een natuurbeschermingsorganisatie als een 

onderneming in de zin van het mededingingsrecht worden aangemerkt. Eventuele subsidies die 

de (de)centrale overheid aan natuurbeschermingsorganisatie verstrekt, behelzen 

dientengevolge steunmaatregelen. Uit de besproken beschikkingen blijkt overigens dat de 

Europese Commissie van mening is dat het geoorloofde steunmaatregelen betreft.
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Niettemin tekenden de Duitse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie beroep tegen de 

beschikkingen van de Europese Commissie. Daar waar het beroep van de Nederlandse 

organisatie niet-ontvankelijk werd verklaard, heeft het Gerecht het beroep van de lidstaat 

Duitland inhoudelijk beoordeeld. In zijn arrest van 12 september jl. bevestigde het Gerecht het 

oordeel van de Europese Commissie. In de visie van het Gerecht kunnen activiteiten van 

natuurbeschermingsorganisaties, zoals het verkopen van gekapt hout, van de ‘pure’ 

natuurbeheeractiviteiten worden gescheiden. Zij streven daarmee ook een ander doel na dan 

natuurbeheer.
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Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 
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(bestaande uit: “Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 
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mailto:m.van.dijk@kienhuishoving.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief&body=Ik%20wil%20vanaf%20heden%20de%20nieuwsbrief%20Aanbestedingsrecht%2C%20Staatssteun%20en%20Mededingingsrecht%20niet%20meer%20ontvangen.



