
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 17
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

-      Studiemiddagen aanbestedingsrecht 2013: save the date

-      AG conclusie Doornakkers Eindhoven: geen concessie

-      Uitsluiten aanbestedingsbeginselen in private aanbesteding toegestaan

Staatssteunrecht

-      Het Rotterdamse havenschandaal: broedplaats voor staatssteunrechtelijke ontwikkelingen

Mededingingsrecht

-      Autoriteit Consument & Markt: enkele belangrijke procedurele wijzigingen

-      Nulmeting Wet Markt & Overheid: bekendheid gedragsregels schiet tekort
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AANBESTEDINGSRECHT

Studiemiddagen aanbestedingsrecht 2013: save the date

Ook dit jaar organiseren onze aanbestedingsrechtadvocaten studiemiddagen 

aanbestedingsrecht. Dit jaar worden deze studiemiddagen iets later georganiseerd dan u van 

ons gewend bent, namelijk in september en oktober. Onze aanbestedingsadvocaten hebben 

daarvoor gekozen omdat zij hopen dat dan inmiddels ook de eerste jurisprudentie is 

verschenen betreffende aanbestedingen die vallen onder het toepassingsbereik van de 

Aanbestedingswet, die per 1 april 2013 in werking is getreden. 

Als u van plan bent één van onze studiemiddagen bij te wonen, noteert u dan alvast één van 

onderstaande data in uw agenda:

- dinsdag 17 september 2013 (aanbestedende diensten, opdrachtgevers, 

woningcorporaties);

- donderdag 26 september 2013 (aannemers, ontwikkelaars, inschrijvers op 

aanbestedingen in de bouw- en vastgoedsector);

- donderdag 3 oktober 2013 (inschrijvers op aanbestedingen voor leveringen en diensten).

In de nieuwsbrief die in juli zal verschijnen, zal worden aangegeven hoe u zich voor één van 

deze studiemiddagen kunt aanmelden.

AG conclusie Doornakkers Eindhoven: geen concessie

De Europese Commissie heeft de lidstaat Nederland betrokken in een inbreukprocedure bij het 

Europese Hof van Justitie (HvJ EU). Deze kwestie draait om de vraag of een gemeentelijke 

gronduitgifte van de gemeente Eindhoven ten behoeve van een herontwikkeling van een gebied 

- gelegen tussen de bestaande wijk Doornakkers en de nieuwe woonwijk Tongelresche akkers 

- kan kwalificeren als een concessie voor openbare werken. De Europese Commissie meent 

van wel en vindt dat de gemeente Eindhoven voor deze ontwikkeling ten onrechte slechts twee 

partijen heeft uitgenodigd om te onderhandelen. Hiermee zou de gemeente Eindhoven niet aan 

haar verplichting om de opdracht openbaar aan te kondigen hebben voldaan. In deze procedure 

is op 11 april 2013 de conclusie van de Advocaat Generaal Wathelet (AG) verschenen (zaak C-

576/10). In zijn conclusie stelt de AG dat geen concessie voor openbare werken aan de orde is. 

Rust de eigendom van grond bij een ontwikkelende partij, ook al is die grond gekocht van een 

aanbestedende dienst (zoals van de gemeente Eindhoven), dan staat dit aan het verlenen van 

een concessie in de weg. Grondeigendom is volgens de AG namelijk een recht van ‘oneindige 

tijd’ (overweging 139). Bij een recht van ‘onbepaalde tijd’ is een concessie volgens de AG wel 

mogelijk, maar niet bij een recht van ‘oneindige tijd’.

Interessant zijn ook de overwegingen die de AG wijdt aan de vraag of in casu sprake is van een 

overheidsopdracht voor werken omdat het werk aan de door de aanbestedende dienst 

vastgestelde eisen moet voldoen. Onder verwijzing naar het Müller-arrest (HvJ EU 25 maart 

2010, C-451/08) merkt de AG op dat het er bij de beantwoording van deze vraag om gaat of 

door de aanbestedende dienst de kenmerken van het werk zijn gedefinieerd of althans een 

beslissende invloed is uitgeoefend op het ontwerp ervan (overweging 95). De AG meent dat de 

gemeente Eindhoven wel eisen heeft gesteld in de hiervoor bedoelde zin. Uit de door de twee 

partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst, uit de andere documenten waarnaar in die 

overeenkomst wordt verwezen (masterplan, plandocumenten, enz.) en uit het door de 

gemeente in juni 2002 - dus bij de aanvang van het project - opgestelde informatiedocument 

voor de twee kandidaat-ontwikkelaars blijkt dat de gemeente niet alleen de ontwikkeling van de 

betrokken gronden, maar ook de bestemming van de op te trekken gebouwen heeft bepaald, 
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aldus de AG. Niet alleen het aantal op te trekken gebouwen, maar ook het aantal ruimten 

daarvan, de functie van elk van die ruimten en zelfs de oppervlakte ervan, worden in genoemde 

documenten nauwkeurig aangegeven. Het voor elk lokaal aan te leggen aantal parkeerplaatsen 

wordt eveneens aangegeven. Dit alles maakt dat de gemeente volgens de AG eisen stelt aan 

het werk: één van de elementen van het begrip overheidsopdracht voor werken. Ook oordeelt 

de AG dat de gemeente Eindhoven een rechtsreeks economisch belang heeft bij de 

ontwikkeling. De conclusie van de AG is dat er sprake is van een overheidsopdracht voor 

werken (overweging 101). 

Vanwege de processtrategie van de Europese Commissie zou deze zaak echter wel met een 

sisser kunnen aflopen voor de Nederlandse staat. De Europese Commissie baseert haar 

vorderingen namelijk alleen op Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18 EG. Toen de 

gemeente Eindhoven in 2002 haar beslissing nam om ‘slechts’ twee marktpartijen uit te nodigen 

voor de gebiedsontwikkeling Doornakkers was echter richtlijn 93/37/EEG van toepassing. Mede 

hierdoor dient het beroep van de EC, volgens de AG, te worden verworpen (overweging 80). 

Het eindoordeel is aan het Hof van Justitie.

Uitsluiten aanbestedingsbeginselen in private aanbesteding toegestaan

De Hoge Raad heeft op 3 mei 2013 arrest gewezen over de aanbesteding voor 

schoonmaakwerkzaamheden die KLM in 2005 heeft georganiseerd (LJN: BZ2900). KLM is 

geen aanbestedende dienst en was daarom niet gehouden om de schoonmaakwerkzaamheden 

aan te besteden. Zij koos er vrijwillig voor een aanbesteding te organiseren. Nadat inschrijvers 

op deze aanbesteding kun offertes hadden ingediend, stelde KLM één van de inschrijvers in de 

gelegenheid om haar prijs nogmaals aan te passen, hetgeen leidde tot een extra verlaging van 

de prijs na inschrijving en gunning van de overeenkomst aan deze inschrijver. De vraag is of 

deze handelswijze van KLM in een vrijwillige aanbesteding toelaatbaar was. 

Volgens de Hoge Raad staat - bij de beantwoording van de vraag of ook een private 

aanbesteder gehouden is de beginselen van gelijkheid en transparantie in acht te nemen -

centraal of (potentiële) aanbieders aan de aanbesteding redelijkerwijs de verwachting kunnen 

ontlenen dat de aanbesteder deze beginselen in acht zal nemen. De Hoge Raad verwijst hierbij 

naar het arrest RGZ/Conformed (Hoge Raad 4 april 2003, LJN: AF2830 (RGZ/Conformed)). Of 

in een concreet geval een dergelijke verwachting is gewekt, hangt af van de inhoud van de 

aanbestedingsdocumenten (de aanbestedingsvoorwaarden) en van de overige 

omstandigheden van het geval, waaronder de hoedanigheid van de betrokken partijen. 

Volgens de Hoge Raad staat het een private (rechts)persoon in beginsel vrij om in de 

aanbestedingsvoorwaarden de toepasselijkheid van het gelijkheidsbeginsel en het 

transparantiebeginsel uit te sluiten. Dat vloeit voort uit de contractvrijheid. Dit laat onverlet dat 

een beroep op een zodanige uitsluiting in verband met de bijzondere omstandigheden van het 

betrokken geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. 

Hoewel de aanbestedingsvoorwaarden van KLM niet expliciet melding maakten van de 

uitsluiting van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, lieten zij KLM in beginsel 

alle vrijheid van (onder)handelen. Dit maakt dat de inschrijvers op de aanbesteding van KLM er 

niet op mochten vertrouwen dat KLM het gelijkheids- en transparantiebeginsel in acht zouden 

nemen, waardoor hen hierop ook geen beroep toekomt.

Kortom: private Aanbesteders moeten er rekening mee houden dat inschrijvers er in 

uitgangspunt op mogen vertrouwen dat de aanbestedingsbeginselen in een private 
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aanbestedingsprocedure van toepassing zijn. Om dit te voorkomen dienen de beginselen in de 

aanbestedingsvoorwaarden uitgesloten te worden, hetgeen de Hoge Raad (behoudens 

bijzondere omstandigheden) toelaatbaar acht.

STAATSSTEUNRECHT

Het Rotterdamse havenschandaal: broedplaats voor staatssteunrechtelijke 

ontwikkelingen

In het havenschandaal staan de door het Havenbedrijf Rotterdam aan het concern van de heer 

Van den Nieuwenhuijzen afgegeven garanties centraal. Aan de hand van deze garanties was 

de heer Van den Nieuwenhuijzen in staat geldleningen bij investeerders, zoals Residex en 

Commerzbank te verkrijgen. Toen de heer Van den Nieuwenhuijzen de 

geldleningsvoorwaarden niet meer kon nakomen, wendden de investeerders zich tot de 

gemeente Rotterdam met de garanties van het Havenbedrijf Rotterdam in de hand. Vervolgens 

ontsponnen zich allerlei interessante staatssteunrechtelijke discussies. Op 26 april 2013 heeft 

de Hoge Raad daarin uitspraak gedaan (LJN: BY0539).

In de zaak Residex stond de vraag centraal of een nationale rechter de garantie nietig mag 

verklaren wanneer die garantie als een steunmaatregel aangemerkt kan worden. Het Europese 

Hof van Justitie had op 8 december 2011 prejudiciële vragen dienaangaande van de Hoge 

Raad beantwoord (zaak C-275/10). Op basis daarvan komt de Hoge Raad tot de conclusie dat 

wanneer de nietigheid van de steunmaatregel niet bijdraagt aan het terugbrengen naar de 

toestand van voor de steunverlening, nietigheid geen gepaste sanctie vormt. De Hoge Raad 

verwijst de zaak vervolgens naar het Hof Amsterdam om dit te beoordelen.

In de zaak Commerzbank (LJN: BY6102) stond de vraag centraal of de afgegeven garanties 

wel met staatsmiddelen waren bekostigd. In tegenstelling tot de zaak Residex waren deze 

garanties afgegeven door het inmiddels verzelfstandigde havenbedrijf. Daarbij rijst dan de vraag 

of het afgeven van garanties wel aan de gemeente Rotterdam kan worden toegerekend; zeker 

in de betrokken situatie waarin de gemeente Rotterdam heeft aangegeven niet op de hoogte te 

zijn van de afgegeven garanties. Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft de Hoge Raad 

opnieuw de hulp van het Europese Hof van Justitie ingeroepen en daarover prejudiciële vragen 

gesteld. Wordt dus vervolgd…

MEDEDINGINGSRECHT

Autoriteit Consument & Markt: enkele belangrijke procedurele wijzigingen

Dit is de naam van de nieuwe organisatie waarin onder meer de Nederlands 

Mededingingsautoriteit is opgegaan. En bij een nieuwe bestuurlijke organisatie hoort een 

nieuwe wet; in dit geval de Instellingswet Autoriteit Consument & Markt. Kort na de 

inwerkingtreding van deze wet heeft de wetgever al enkele wijzigingen in de Instellingswet 

voorgesteld, alsmede enkele wijzigingen in wetgeving waarop de ACM toezicht houdt, zoals de 

Mededingingswet. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:
- het afschaffen van de schorsende werking van bezwaar en beroep bij boetebesluiten. Dit 

zou ertoe moeten leiden dat ondernemingen een incentive hebben om sneller te 
procederen en al hun argumenten reeds in de voorbereidende fase van het primaire besluit 
ter sprake brengen. Niettemin blijft een beperkte schorsende werking bestaan en wel tot 24 
weken na bekendmaking van het primaire boetebesluit;

- discretionaire bevoegdheid voor de ACM om onafhankelijke bezwaarschriften 
adviescommissie facultatief in te stellen;

- aangescherpt openbaarmakingsregime voor ernstige overtredingen. Slechts enkele in de 
Wet openbaarheid van bestuur geregelde uitzonderingen (zoals vertrouwelijke 
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bedrijfsgegevens en persoonsgegevens) kunnen zich tegen volledige openbaarmaking 
verzetten.

Wij zullen de voortgang van deze wijzigingswet monitoren en u daarover indien nodig nader 

informeren.

Nulmeting Wet Markt & Overheid: bekendheid gedragsregels schiet tekort

Op verzoek van de ACM heeft een adviesbureau een onderzoek verricht naar de bekendheid 

van decentrale overheden met de op 1 juli 2012 in werking getreden gedragsregels voor de 

overheid en haar overheidsbedrijven (de Wet Markt & Overheid). Het adviesbureau heeft haar 

onderzoek op vier economische activiteiten van decentrale overheden toegespitst, namelijk (i) 

inzamelen van bedrijfsafval, (ii) exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties, (iii) 

verkopen en/of verhuren van vastgoed of grond en (iv) adviseren en detacheren van personeel. 

Conclusie van het adviesbureau is dat de bekendheid van decentrale overheden met de 

gedragsregels - op zijn zachtst gezegd - te wensen over laat.

Oneerlijke concurrentie door overheid(sbedrijven) is één van de speerpunten van de ACM. De 

ACM heeft tot dusverre al diverse signalen van ondernemingen over oneerlijke 

overheidsconcurrentie gehad. Hoewel de Wet Markt & Overheid een overgangsregime kent, 

kan de ACM voor nieuwe gevallen nu al handhavend optreden. Het is dus van belang om de 

reikwijdte van de gedragsregels te onderkennen. Wilt u hier meer over weten, aarzelt u niet 

contact met ons op te nemen.

Disclaimer 

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

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

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).

© 2013 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340412196F041314190E161872741E610B0F117A1F1303096F180C057C777F0B0F7E751F6B2F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/
mailto:m.van.dijk@kienhuishoving.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief&body=Ik%20wil%20vanaf%20heden%20de%20nieuwsbrief%20Aanbestedingsrecht%2C%20Staatssteun%20en%20Mededingingsrecht%20niet%20meer%20ontvangen.



