
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 16
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. Joost van de Wetering (joost.vandewetering@kienhuishoving.nl) of met mr. 

Edwin Schotanus (edwin.schotanus@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze 

praktijkgroepen, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder 

‘Diensten’, ‘Bouw- & aanbestedingsrecht’ of ‘Mededingingsrecht’. Onder de button 

‘Nieuwsbrieven’ bij de beide praktijkgroepen treft u ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven 

aan.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aanbestedingsrecht

- Nieuwe Aanbestedingswet

- Model Eigen Verklaring

- Klachtenafhandeling bij aanbesteden

Mededingingsrecht

- NMa wordt per 1 april 2013 ACM

- Rechtbank Rotterdam fluit NMa (opnieuw) terug in thuiszorgzaken

- Effectmeting NMa: besparing van € 33 per huishouden in 2012

Staatssteun

- Vijf professionele voetbalclubs voorwerp van nader staatssteunonderzoek EC

AANBESTEDINGSRECHT

Nieuwe Aanbestedingswet

Zoals vermeld in onze nieuwsflits van februari 2013 treedt op 1 april 2013 de nieuwe 

Aanbestedingswet (AW) in werking. Alle aankondigingen die vanaf dat moment worden 

gepubliceerd - dat moet voor zowel Europese als nationale aanbestedingen op TenderNed -

vallen onder het regime van de nieuwe Aanbestedingswet inclusief het Aanbestedingsbesluit, 

de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 (verplicht voor werken onder de drempel) en de Model 

Eigen Verklaring.
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In onze nieuwsbrieven van maart 2012 en juli 2012 hebben wij u reeds geïnformeerd over 

diverse van deze regelingen. In deze nieuwsbrief komen de Model Eigen Verklaring en de 

nieuwe mogelijkheden voor klachtenafhandeling aan de orde.

Model Eigen Verklaring

Op 22 maart 2013 is de Model Eigen Verklaring gepubliceerd in de Staatscourant. Het gebruik 

van dit model is verplicht, zowel voor Europese aanbestedingen (artikel 2.85 AW) als overige 

aanbestedingen (artikel 1.19 AW). De Model Eigen Verklaring maakt deels een einde aan de 

administratieve rompslomp in verband met het moeten indienen van allerlei bewijsstukken.

De Eigen Verklaring heeft betrekking op uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria 

en “technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of 

die gebaseerd zijn op sociale overwegingen”. Ook biedt de Eigen Verklaring aan 

inschrijvers/gegadigden de mogelijkheid om aan te geven voor welke geschiktheidseisen een 

beroep op een derde/derden wordt gedaan en de mogelijkheid om - wanneer aan één of 

meerdere van de in het model genoemde uitsluitingsgronden of eisen niet wordt voldaan - toe te 

lichten waarom dat niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de 

aanbestedingsprocedure (vgl. bijvoorbeeld artikel 2.88 AW). Op grond van zo’n toelichting kan 

een aanbestedende dienst besluiten deze ondernemer niet uit te sluiten.

Bewijsstukken voor het voldoen aan de in de Eigen Verklaring opgenomen uitsluitingsgronden 

en eisen kunnen slechts gevraagd worden aan gegadigden die de aanbestedende dienst wil 

uitnodigen om een inschrijving in te dienen of aan inschrijvers bij wie de aanbestedende dienst 

voornemens is de opdracht te plaatsen (artikel 2.102 AW). Uitzondering hierop zijn 

bewijsstukken met betrekking tot referenties. Die mogen al wel in een eerder stadium en van 

alle gegadigden/inschrijvers gevraagd worden (artikel 2.85 lid 3 AW). Voor de rest geldt: van 

andere gegadigden en inschrijvers mogen slechts bewijsstukken verlangd worden die geen 

betrekking hebben op de in de Eigen Verklaring opgenomen eisen. Eisen die niet in de Eigen 

Verklaring zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld de Model K-verklaring, technische specificaties die 

geen betrekking hebben op milieu, dierenwelzijn of sociale overwegingen, bewijsmiddelen in 

verband met hetgeen wordt aangeboden in het kader van de gunningscriteria, etc.

Klachtenafhandeling bij aanbesteden

Een andere noviteit in de Aanbestedingswet is een informele procedure voor het afwikkelen van 

klachten van inschrijvers. Deze procedure is informeel omdat de Aanbestedingswet geen 

bijzonder kader biedt voor de procedure zelf en de (rechts)gevolgen van een gehonoreerde 

klacht. De Aanbestedingswet gaat niet verder dan dat de Minister van Economische Zaken 

wordt gestimuleerd om een klachtenregeling geïmplementeerd te krijgen. Achtergrond daarvan 

is dat de wetgever de wens heeft uitgesproken om het aantal kort geding procedures naar 

aanleiding van aanbestedingen in de hand te houden, ja zelfs bij voorkeur te beperken. 

Daarnaast heeft men een leerproces voor ogen: voor de aanbestedende dienst èn de 

inschrijvers.

Maar, eerlijk is eerlijk, de Minister heeft zich niet onbetuigd gelaten: er wordt zowel een 

klachtenregeling per aanbestedende dienst, als een landelijke klachtenregeling geïntroduceerd 

(zie voor meer informatie het document Klachtafhandeling bij aanbesteden, onderdeel van het 

flankerend beleid bij de Aanbestedingswet).

Van belang is dat inschrijvers over alles met betrekking tot een concrete 

aanbestedingsprocedure kunnen klagen, ook als het een nationale aanbestedingsprocedure 



betreft. Kortom: zowel de opzet van de aanbestedingsprocedure (bijv. aantal 

geschiktheidseisen, inhoud van de geschiktheidseisen en de gunningscriteria), als de uitkomst 

van de aanbestedingsprocedure (bijv. toekenning van punten,  motivering) kunnen aan de orde 

worden gesteld. Er is één belangrijke beperking: over het aanbestedingsbeleid van een 

aanbestedende dienst kan niet worden geklaagd.

Een klacht wordt in uitgangspunt eerst ingediend bij het klachtenmeldpunt van de 

aanbestedende dienst. Komt op de klacht geen reactie of kan de inschrijver zich niet vinden in 

de reactie van de aanbestedende dienst dan kan er een klacht worden neergelegd bij de 

landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie gaat per 1 april 2013 van 

start. In de Staatscourant van 7 maart 2013 is het “Instellingsbesluit Commissie van 

Aanbestedingsexperts” gepubliceerd.

Aan de behandeling van een klacht is geen termijn gebonden. De klacht schorst de 

aanbestedingsprocedure ook niet. Bovendien is de reactie op de klacht - het advies - ook niet 

bindend. En tenslotte: als de inschrijver naast de klacht ook een kort geding procedure begint, 

wordt de behandeling van de klacht geschorst.

Vanuit het perspectief van de advocaat - hoe bereik je het optimale resultaat voor de cliënt -

zijn, dit zo zijnde, de nodige bedenkingen bij de klachtenprocedure te plaatsen.

Als niet is verzekerd dat snel op de klacht wordt gereageerd, de reactie/het advies niet bindend 

is, een klacht de aanbestedingsprocedure niet schorst en een kort geding meebrengt dat de 

klacht niet wordt behandeld, is het nuttig effect van de klachtprocedure zeer beperkt. Een goed 

advocaat zal daarom altijd moeten adviseren om gewoon, zoals ook eerder, te gaan 

procederen, of het moet zijn dat het de inschrijver niet meer gaat om de opdracht maar om 

gehoord te worden of om te leren.

In ieder geval in de laatste twee aspecten - gehoord worden en leren - zit de winst. Meer dan 

eens verliest een inschrijver een aanbestedingsprocedure in het volle besef dat het verlies 

definitief is. Meer dan eens wil de inschrijver dan toch z’n ei kwijt. En meer dan eens vindt de 

inschrijver in dat geval geen gehoor. In ieder geval voor die situatie dient de klachtenregeling 

een goed doel.

MEDEDINGINGSRECHT

NMa wordt per 1 april 2013 ACM

In onze nieuwsbrief van november 2012 berichtten wij u al over de Instellingswet Autoriteit 

Consument en Markt (“ACM”). Op 26 februari 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze 

wet, welke op 1 april 2013 (nagenoeg volledig) in werking zal treden. Met deze inwerkingtreding 

is de fusie tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit en de Consumentenautoriteit per 1 april een feit. De nieuwe 

autoriteit zal haar toezicht op de verschillende werkgebieden nog wel verrichten conform de 

verschillende regimes en procedures die golden voor haar voorgangers. Momenteel is een wet 

in de maak die de bevoegdheden en procedures van de nieuwe ACM zoveel mogelijk moet 

uniformeren, vereenvoudigen en stroomlijnen. Eén van de meest in het oog springende 

suggesties die is gedaan in de context van deze wet is het afschaffen van de bezwaarfase bij 

mededingingszaken. Zodra meer bekend is over deze stroomlijningswet brengen wij u daar 

uiteraard van op de hoogte.



Rechtbank Rotterdam fluit NMa (opnieuw) terug in thuiszorgzaken

In april van vorig jaar oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat de NMa ten onrechte boetes had 

opgelegd aan vijf zorginstellingen in de zorgkantoorregio’s ’t Gooi en Kennemerland voor 

vermeende overtredingen van het kartelverbod. Kort gezegd had de NMa volgens de rechtbank 

niet voldoende onderzoek verricht naar de relevante markt en daarom had zij niet kunnen 

vaststellen of de afspraken tussen de betreffende zorginstellingen überhaupt wel geschikt 

waren om de mededinging te beperken.

Op 14 maart 2013 (LJN: BZ4169) heeft de Rechtbank Rotterdam opnieuw een tweetal 

boetebesluiten van de NMa vernietigd. Ditmaal betreft het twee zorginstellingen in de 

zorgkantoorregio Midden-IJssel welke volgens de NMa een non-concurrentiebeding zouden zijn 

overeengekomen. Eén daarvan werd overigens bijgestaan door Edwin Schotanus.

Het non-concurrentiebeding was besproken in het kader van een breder 

samenwerkingsverband tussen meer zorginstellingen, die wilden anticiperen op de 

veranderende marktomstandigheden. Dit samenwerkingverband zou echter nooit helemaal van 

de grond komen. De beboete zorginstellingen hadden aangevoerd dat het beding slechts zou 

gaan gelden op het moment dat het samenwerkingsverband zou zijn gestart en nadat het 

beding ook mededingingsrechtelijk was getoetst. De NMa was van mening dat het beding 

feitelijk reeds gold tussen de beboete twee partijen. De rechtbank is echter van oordeel dat er 

onvoldoende bewijs aanwezig is om te kunnen concluderen dat tussen de twee zorginstellingen 

wilsovereenstemming bestond om niet met elkaar te concurreren. De NMa heeft zes weken de 

tijd om eventueel beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in te stellen.

Effectmeting NMa: besparing van € 33 per huishouden in 2012

De NMa heeft de resultaten van haar jaarlijkse effectmeting bekend gemaakt, tegelijkertijd met 

de bekendmaking van haar jaarverslag. Ieder jaar verricht de NMa onderzoek naar de 

zogenaamde “outcome” oftewel besparing die haar toezicht de samenleving heeft opgeleverd. 

Over 2012 zou de NMa middels haar regulerende taken en haar toezicht op kartels, 

machtsposities en concentraties een besparing hebben gerealiseerd van € 251 miljoen, 

hetgeen omgerekend neerkomt op € 33 per huishouden. In 2012 zijn zeven boetes uit eerdere 

zaken komen te vervallen door uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het College van 

beroep voor het bedrijfsleven. De effecten die deze boetes zouden sorteren, waren nog wel 

betrokken in eerdere effectmetingen, maar leiden nu tot een verlaging van de “outcome” in 2012 

van € 60 miljoen. Verder is opvallend dat de NMa in haar berekening van de “outcome” één 

aspect niet lijkt te hebben verwerkt, namelijk de aanpassing van haar boetebeleid op het gebied 

van concentratiezaken (zie nieuwsbrief nr. 12, 2012). Naar aanleiding van een uitspraak van het 

CBb van 24 februari 2012 (LJN: BV6874) mogen - kort gezegd - verkopende partijen niet langer 

beboet worden voor het niet melden van een meldingsplichtige concentratie. Een aantal boetes 

die in dat kader waren opgelegd door de NMa zijn dan ook kwijtgescholden in 2012, waaronder 

één aan de Nederlandse staat. Men zou verwachten dat die kwijtschelding en de aanpassing 

van het beleid ook tot een verlaging van de “outcome” in 2012 zouden leiden, maar dat blijkt 

niet uit de effectmeting als zodanig.

STAATSSTEUN

Vijf professionele voetbalclubs voorwerp van nader staatssteunonderzoek EC

Op 6 maart 2013 kondigde de Europese Commissie aan een nader onderzoek in te stellen naar 

mogelijke staatssteun die zou zijn verleend door Nederlandse gemeenten aan vijf Nederlandse 

professionele voetbalclubs in 2010 en 2011. De clubs die voorwerp zijn van onderzoek zijn 



PSV, NEC en Willem II uit de eredivisie en MVV en FC Den Bosch uit de eerste divisie. De 

vermeende steunmaatregelen houden veelal verband met constructies waarbij de stadions van 

de betrokken clubs op een manier zijn overgedragen die de clubs een financieel voordeel lijken 

op te leveren. De Commissie start bij staatssteunklachten eerst een voorlopig onderzoek om te 

bezien of reeds op voorhand kan worden uitgesloten dat staatssteun dan wel onverenigbare 

staatssteun is verleend. Als de Commissie het vermoeden heeft dat dergelijke staatssteun is 

verleend, althans dat niet kan uitsluiten, start zij de zogenaamde formele onderzoeksprocedure 

om meer informatie in te winnen over de betreffende maatregelen.

Het besluit van de Commissie om de zogenaamde formele procedure in te leiden tegen deze 

clubs behelst dus nog geen definitief oordeel over de geoorloofdheid van de steunmaatregelen. 

Niettemin heeft de gemeente Eindhoven reeds aangekondigd de voorlopige conclusies van de 

Commissie aan te zullen vechten bij het Europese Hof van Justitie. Bij PSV werden de gronden 

onder het PSV-stadion en het trainingscomplex de Herdgang aangekocht door de gemeente 

voor circa € 48 miljoen, waarna de gronden weer in erfpacht werden uitgegeven aan PSV. 

Hoewel het voorlopige oordeel van de Commissie nog niet gepubliceerd is, kan uit 

nieuwsberichten reeds worden afgeleid dat de gemeente met name bezwaren heeft tegen het 

oordeel van de Commissie dat zij niet als particuliere marktinvesteerder zou hebben gehandeld. 

De Commissie lijkt in dat kader met name bezwaren te hebben tegen de wijze waarop de 

gronden zijn getaxeerd (als bouwgrond in plaats van bebouwde grond). Daarnaast zou een 

particuliere marktinvesteerder nooit akkoord zijn gegaan met de transactie, omdat er geen winst 

op zou zijn te behalen.

Overigens waren de gemeente Arnhem en Vitesse ook voorwerp van het voorlopige onderzoek. 

Zij zijn de dans echter ontsprongen, omdat de Commissie in hun geval van oordeel was dat juist 

wel marktconform zou zijn gehandeld. Vermoedelijk zal de zaak geen gevolgen hebben voor de 

titelkansen van PSV en de spannende ontknoping in de Eredivisie van dit jaar, gelet op de 

lange duur van de procedures bij de Commissie en het Hof.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 
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specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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