
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 18
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

- Doornakkers Eindhoven: geen verduidelijking grenzen aanbestedingsrecht bij 

gebiedsontwikkeling

- Fastweb-arrest: bij ongeldige inschrijving toch een procesbelang? 

Mededingingsrecht
- Bevoegdheden Autoriteit Consument&Markt nader onderzocht

Staatssteunrecht

- Nieuwe wet- en regelgeving
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AANBESTEDINGSRECHT

Doornakkers Eindhoven: geen verduidelijking grenzen aanbestedingsrecht bij 

gebiedsontwikkeling 

In onze vorige nieuwsbrief bespraken wij al de conclusie van Advocaat Generaal Wathelet (AG) 

in de Nederlandse aanbestedingskwestie gebiedsontwikkeling Doornakkers te Eindhoven, in 

welk verband de Europese Commissie (EC) tegen Nederland een inbreukprocedure was 

gestart. Het HvJ EU (Hof) wees - in lijn met de conclusie van de Advocaat Generaal (AG) - op 

11 juli 2013 arrest (zaak C-576/10). Het arrest brengt geen nadere verduidelijking van de 

aanbestedingsgrenzen bij gebiedsontwikkeling. Dit had wellicht anders kunnen uitpakken indien 

de EC er voor gekozen had om haar klachtprocedure anders in te steken. Wel bevat het 

interessante overwegingen over het begrip “wezenlijke wijziging”.

Bij het Hof lag de vraag voor of een gemeentelijke gronduitgifte ten behoeve van een 

herontwikkeling van een gebied (Doornakkers) kan kwalificeren als een 

concessieovereenkomst voor openbare werken. De EC 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 niet aan haar verplichting om de 

opdracht openbaar aan te kondigen hebben voldaan. 

De AG concludeerde dat geen concessieovereenkomst 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’. Bij een recht van ‘onbepaalde tijd’ is een concessie volgens de AG wel mogelijk, maar niet 

bij een recht van ‘oneindige tijd’. Wel is er volgens de AG sprake van een overheidopdracht 

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. De gemeente Eindhoven heeft volgens de AG eisen gesteld 

in de hiervoor bedoelde zin. Ook oordeelde de AG dat de gemeente Eindhoven een 

rechtstreeks economisch belang heeft bij de ontwikkeling. De conclusie van de AG: er is sprake 

van een overheidsopdracht voor werken. 

Hoewel het Hof inhoudelijk grotendeels op één lijn ligt met de AG, stelt het Hof geen inbreuk 

van de lidstaat Nederland vast. Uit het arrest blijkt dat het Hof van oordeel is dat de EC haar 

vorderingen niet op de juiste richtlijn heeft gebaseerd. De EC baseerde haar vorderingen op 

Richtlijn 2004/18 EG, welke in Nederland bij besluit van 16 juli 2005 (Besluit 

Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten, oftewel het Bao) is geïmplementeerd. Toen de 

gemeente Eindhoven op 23 april 2002 haar beslissing nam om ‘slechts’ twee marktpartijen uit te 

nodigen voor de gebiedsontwikkeling Doornakkers was het Bao en daarmee Richtlijn 

2004/18/EG in Nederland nog niet van toepassing. In 2002 gold de voorloper van Richtlijn 

2004/18/EG, de oude Richtlijn Werken (Richtlijn 93/37/EEG). De EC baseerde haar vorderingen 

toch (alleen) op Richtlijn 2004/18/EG omdat in de periode na inwerkingtreding van deze richtlijn 

in Nederland, de afspraken met het oog op de gebiedsontwikkeling Doornakkers nog wezenlijk 

zouden zijn gewijzigd. Als een opdracht of concessie wezenlijk wijzigt, heeft dat te gelden als 

een nieuwe plaatsing, in casu in de periode dat Richtlijn 2004/18/EG van toepassing was, zo 

redeneerde de EC. De EC brengt in dit kader ondermeer naar voren dat er meer dan een jaar is 
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onderhandeld over de samenwerkingsovereenkomst na de presentatie in februari 2006 van het 

masterplan. 

Het Hof komt evenwel tot een andere conclusie. Volgens het Hof waren in 2002 reeds de 

voorwaarden en wezenlijke kenmerken van de opdracht bekend. Daarbij is volgens het Hof niet 

van doorslaggevend belang dat (i) de verdeling van het financiële risico voor bepaalde 

onderdelen van het project en (ii) de overname van kosten van de inrichting van de openbare 

ruimte pas later definitief konden worden vastgesteld. Volgens het Hof kan geen van deze twee 

bijzondere aspecten worden geacht kenmerken te vertonen die wezenlijk verschillen van die 

welke aanvankelijk waren voorzien. Het hof verwijst daarbij nog naar de arresten 

Commissie/Frankrijk (HvJ EU 5 oktober 2000, C-337/98) Pressetext (HvJ EU 19 juni 2008, C-

454/06). Het Hof concludeert dat geen sprake is van een wezenlijke wijziging ten opzichte van 

de op 23 april 2002 genomen beslissing. De vordering van de EC had om die reden gebaseerd 

moeten zijn op Richtlijn 93/37/EEG en niet op Richtlijn 2004/18/EG. Het beroep van de EC 

wordt daarmee verworpen op formele gronden en niet zozeer op materiële gronden.

Fastweb-arrest: bij ongeldige inschrijving toch een procesbelang? 

In aanbestedingsgeschillen - die veelal in een kort geding worden beslecht - wordt regelmatig 

het verweer gevoerd dat de klagende inschrijver – doorgaans een inschrijver die de 

aanbesteding heeft verloren - geen (proces)belang heeft, omdat deze ongeldig zou hebben 

ingeschreven op de aanbesteding. Uit een recent arrest van het HvJ EU (Hof) (4 juli 2013, C-

100/12) blijkt dat dit verweer niet altijd succesvol is.

Twee partijen, Fastweb en Telecom Italia, schreven in op de aanbesteding voor het verzorgen 

van datatransmissie- en telefoonlijnen. De aanbesteder gunde de opdracht aan Telecom Italia. 

Fastweb heeft daartegen beroep ingesteld bij de rechtbank in Italië. Beide inschrijvers vinden 

dat de inschrijving van de ander niet voldoet aan de technische eisen uit het bestek. Beide 

inschrijvers menen aldus dat de inschrijving van de ander ongeldig is. De rechtbank concludeert 

dat beide inschrijvingen inderdaad niet voldoen aan de technische specificaties en dat in dat 

geval de aanbestedingsprocedure nietig zou moeten worden verklaard, omdat geen enkele 

inschrijver een offerte heeft ingediend die tot gunning kan leiden. 

De rechtbank verklaart de aanbestedingsprocedure echter (nog) niet nietig, omdat zij opmerkt 

dat de Italiaanse Raad van State in 2011 een rechtsbeginsel heeft geformuleerd dat tot gevolg 

heeft dat een gekozen inschrijver die succesvol de geldigheid betwist van de inschrijving van de 

klagende partij, kan voorkomen dat de klacht over haar eigen inschrijving inhoudelijk wordt 

behandeld. Gedachte is dat een partij die zelf ongeldig heeft ingeschreven geen 

procesbevoegdheid meer heeft. Dit rechtsbeginsel zou zelfs gelden wanneer er maar twee 

inschrijvers zijn. In de casus zou dit betekenen dat de klachten van Fastweb over de 

(on)geldigheid van de inschrijving van gekozen inschrijver, Telecom Italia, inhoudelijk niet 

zouden worden behandeld, zodra zou komen vast te staan dat Fastweb zelf ongeldig inschreef. 

De verwijzende rechter vraagt zich af of deze aanpak in de rechtspraak in overeenstemming is 

met de beginselen van gelijkheid, non-discriminatie, vrije mededinging en effectieve rechterlijke 

bescherming en legt dit voor aan het Europese Hof.

Het Hof oordeelt dat in deze situatie het verweer van de winnende inschrijver inhoudende dat 

de klagende partij niet voldoet aan de technische specificaties, er niet toe kan leiden dat het 

beroep van de klagende partij wordt verworpen, wanneer de regelmatigheid van de 

inschrijvingen van beide inschrijvers ter discussie wordt gesteld in het kader van dezelfde 

procedure op identieke gronden. 
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Het arrest van het Hof sluit aan bij de lijn in de Nederlandse jurisprudentie dat een inschrijver 

die een ongeldige inschrijving heeft gedaan, wel belang kan hebben bij de beoordeling van de 

geldigheid van de enige andere inschrijver, omdat een toewijzing van de vordering tot 

heraanbesteding kan leiden. Immers, als er maar twee inschrijvingen zijn en die zijn beide 

ongeldig, dan zou dat kunnen betekenen dat de aanbestedende dienst besluit om opnieuw te 

gaan aanbesteden. 

Onduidelijk is evenwel of het arrest van het Hof slechts ziet op de specifieke situatie dat er maar 

twee partijen hebben ingeschreven op de aanbesteding. Betoogd kan worden dat het Hof de 

regel meer algemeen lijkt te formuleren, namelijk (samengevat) dat een beroep van de 

klagende partij niet niet-ontvankelijk mag worden verklaard vanwege het feit dat de inschrijving 

van de klagende partij niet voldoet aan de technische specificaties, zonder uitspraak te doen 

over de vraag of de inschrijving van de gekozen inschrijver voldoet aan deze technische 

specificaties.. De tijd zal moeten uitwijzen of dit arrest van het Hof een kentering te weeg zal 

brengen in de nationale jurisprudentie, waarin tot nu toe het uitgangspunt is (enkele 

uitzonderingen daargelaten) dat een ongeldige inschrijver geen procesbelang heeft.

MEDEDINGINGSRECHT

Bevoegdheden Autoriteit Consument&Markt nader onderzocht

De afgelopen periode hebben diverse bevoegdheden van de Autoriteit Consument&Markt 

(ACM) juridisch onder het vergrootglas van de rechters gelegen. Dit was geen onverdeeld 

succes.

In één zaak stond de vraag centraal of een derde (niet zijnde een verdachte onderneming) 

verplicht medewerking moet verlenen aan een verzoek van de ACM om afgifte van een 

document. Bij een onaangekondigd bedrijfsbezoek bij een onderneming trof de ACM een 

rapportage van een interne audit door een onderzoeksbureau aan. Daarbij bleek dat dit 

onderzoeksbureau dezelfde werkzaamheden voor andere ondernemingen in dezelfde sector 

had uitgevoerd. De ACM vorderde vervolgens afgifte van een overzicht van de namen van de 

ondernemingen waarvoor het onderzoeksbureau die werkzaamheden had uitgevoerd. Het 

onderzoeksbureau weigerde dit verzoek. In eerste aanleg volgde de rechter het standpunt van 

het onderzoeksbureau, dat hij niet verplicht was aan het verzoek mee te werken, maar 

verplichtte het onderzoeksbureau wel om het gevorderde document gedurende een periode van 

drie maanden te bewaren (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9781). In hoger beroep kreeg de ACM 

gelijk (ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3041). In hoger beroep oordeelde de rechter dat geen sprake 

is van het willekeurig opvragen van een document (ook wel fishing expedition genoemd). De 

omstandigheid dat de ACM de gevorderde informatie ook via andere weg zou hebben kunnen 

verkrijgen, maakt het verzoek wellicht onevenredig, maar niet willekeurig. Van een onevenredig 

verzoek is de hoger beroepsrechter evenmin gebleken, zodat het onderzoeksbureau het 

gevorderde overzicht alsnog aan de ACM ter beschikking dient te stellen.

In twee andere zaken verging het de ACM een stuk minder. Daarin stond het gebruik van de 

ACM van informatie uit telefoontaps centraal; een bevoegdheid die de ACM zelf niet heeft. In 

één zaak betrof het informatie uit telefoontaps verkregen door de Rijksrecherche in het kader 

van een onderzoek naar ambtelijke corruptie (ECLI:NL:RBROT:CA3079). In de andere zaak 

betrof het van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van VROM verkregen 

informatie in het kader van een onderzoek naar overtredingen van de Wet milieubeheer 

(ECLI:NL:RBROT:2013:5042). Uit de telefoontaps bleek dat er aanwijzingen waren dat de 
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afgeluisterden prijsafspraken maakten. Op basis van de aldus verkregen bewijsmiddelen heeft 

de ACM boetes opgelegd. De rechter heeft de boetes in beide zaken vernietigd, omdat hij - bij 

gebreke aan een inhoudelijke motivering - niet in staat was de beweegreden van de officier van 

justitie te controleren. Vanwege het principiële karakter van deze uitspraken heeft de ACM 

hoger beroep aangetekend. Wordt dus vervolgd.

Een zaak van alweer enige tijd geleden betrof de vernietiging van een aan een ex-werknemer 

opgelegde boete. De ACM had de betrokkene een boete opgelegd, omdat hij weigerde 

medewerking te verlenen aan het onderzoek van de ACM naar een mogelijke inbreuk door zijn 

ex-werkgever. De ex-werknemer stelde zich op het standpunt dat hij ten tijde van de vermeende 

overtreding nog in dienst was en zich dus op het aan de onderneming toekomende zwijgrecht 

kon beroepen. De ACM was (en is) van mening dat aan ex-werknemers geen recht om te 

zwijgen toekomt, omdat zij niet meer tot de kring van de onderneming behoren. In hoger beroep 

was de rechter het dus niet eens met de ACM, omdat dit standpunt een effectieve bescherming 

door middel van het zwijgrecht in de weg staat en vernietigde de boete 

(ECLI:NL:CBB:2012:BY7031). Helaas blijkt de ACM een slechte verliezer en heeft de wetgever 

om aanvullende wetgeving verzocht. In de toelichting op een reparatiewet sluit de wetgever uit 

dat aan ex-werknemers een beroep op het zwijgrecht toekomt.

STAATSSTEUNRECHT

Nieuwe wet- en regelgeving

De (Europese) beleidsmakers zitten niet stil. De Europese Commissie gaat verder met haar 

verdere hervorming van het staatssteuntoezicht, zoals onder meer de wijziging van de 

algemene groepsvrijstelling voor bepaalde typen steunmaatregelen, de wijziging van de 

richtsnoeren voor risicokapitaal, de procedurele regels. Ook de ACM zit niet stil. De ACM heeft 

zijn beleid voor digitaal en analoog onderzoek ter consultatie ter inzage gelegd, alsmede een 

consultatiedocument betreffende de toepasselijkheid van de mededingingsregels op 

duurzaamheidsinitiatieven. Volop vakantieliteratuur dus. Via onze nieuwsbrief houden wij u op 

de hoogte.

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 

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).
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