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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 20
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. Marianne Sprik (marianne.sprik@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

- Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

- Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

- Status advies Commissie van Aanbestedingsexperts

- Manova-arrest: herstel van gebreken in aanmelding

- Twee arresten over grensoverschrijdend belang bij dienstenconcessies

Staatssteun

- Wijzigingsvoorstellen Europese Commissie: oplossing voor Wet Markt & Overheid?

Mededingingsrecht

- Invoering fusie-effectrapportage
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AANBESTEDINGSRECHT

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 zijn drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen door het Europees 

Parlement: een richtlijn voor klassieke aanbestedingen, een richtlijn voor publieke nutsfuncties

en een concessierichtlijn. De nieuwe richtlijnen komen in plaats van de richtlijnen 2004/18/EG 

en 2004/17/EG.

De nieuwe richtlijnen treden in werking 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. 

Lidstaten hebben vervolgens 24 maanden de tijd om de bepalingen om te zetten naar nationale 

wetgeving. Wij verwachten dat dit zal leiden tot wijzigingen in de Aanbestedingswet.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige richtlijnen zijn:

- Nieuw: concessierichtlijn voor concessies voor werken en diensten;

- Het huidige onderscheid tussen 2a en 2b diensten in de klassieke richtlijn verdwijnt. 2B-

diensten moeten volgens het gewone aanbestedingsregime worden aanbesteed. Een 

aantal diensten wordt echter uitgezonderd van de richtlijn, bijvoorbeeld juridische 

dienstverlening. Verder bevat de richtlijn een aparte regeling voor het aanbesteden van 

sociale diensten en andere specifieke diensten. De drempelwaarde voor deze diensten 

wordt 750.000 EUR.

- Maatregelen om toegang van het MKB te verbeteren en lasten te beperken (bijv. gebruik 

eigen verklaring);

- EMVI wordt het uitgangspunt. Laagste prijs is nog wel toegestaan, maar dan bij voorkeur op 

basis van levenscycluskosten;

- Nieuwe procedure voor meer innovatie: innovatiepartnerschap;

- Past performance, een ondernemer die bij een eerdere overheidsopdracht aanzienlijk of 

voortdurend is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht, mag worden uitgesloten.

Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

In de Aanbestedingswet, artikel 4.27 is bepaald dat de Minister van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie de instelling van een commissie bevordert die tot doel heeft 

onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures. De 

minister heeft bij besluit van 4 maart 2013 de Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld. 

Inmiddels zijn de eerste acht adviezen gepubliceerd.

Uit de eerste adviezen die de Commissie heeft gepubliceerd, blijkt dat men doordringt tot de 

materiële kern van het probleem. Dit komt goed naar voren in het advies 22/1 van 24 

september 2013 over de vraag ‘wat is een A-merk’ bij een ICT –aanbesteding. In het bestek 

was de term A-merk gedefinieerd: Een merk welke een hoge naamsbekendheid en goede 

reputatie heeft en toonaangevend in de markt is qua kwaliteit en prijs. De Commissie heeft zich 

laten bijstaan door een ICT-deskundige, die de toepassing van deze definitie handen en voeten 

heeft gegeven. De uitkomst was dat het aangeboden product wel degelijk als A-merk moest 

worden geaccepteerd.

Advies 27 van 1 november 2013 gaat over het nieuwe artikel 1.4 lid 1 onder a en b jo. art. 1.4 

lid 3 Aanbestedingswet 2012. Deze bepalingen houden allereerst in dat de aanbestedende 

dienst op basis van objectieve criteria zowel haar keuze voor toepassing van de enkelvoudig 

onderhandse procedure diende te bepalen als haar keuze voor toelating van een specifieke 

partij tot die enkelvoudige procedure. In de tweede plaats houden deze bepalingen in dat de 

aanbestedende dienst die keuze op verzoek van klager dient te motiveren. Ook in deze kwestie 
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kreeg de aanbestedende dienst (de Staat) een tik op de vingers. Er waren geen objectieve 

criteria dat de enkelvoudige procedure (lees: rechtstreekse gunning) met de betreffende partij 

moest plaatsvinden.

Advies 24 van 13 augustus 2013 betreft een aanbestedende dienst die over het hoofd zag dat 

een aangepast selectie-voornemen diende te worden gezien als een nieuw besluit. Het zou 

zorgvuldig zijn als de aanbestedende dienst de gegadigde, die nu ineens buiten de boot viel, de 

kans gaf hiertegen rechtsbescherming te zoeken, alvorens de gunningsfase zou worden 

gestart.

In advies 38 van 17 oktober 2013 gaat de Commissie in op het nieuwe artikel 3.13.7 ARW 

2012, over het herstel van gebreken in de selectie-fase. In afwijking van het ARW 2005, staat in 

het ARW 2012 niet expliciet dat het moet gaan om een eenvoudig te herstellen gebrek. Een 

gegadigde had verzuimd om een tevredenheidsverklaring bij de eigen verklaring te voegen en 

klaagde dat zij ten onrechte niet in staat was gesteld om deze fout te herstellen. De Commissie 

stelt vast dat het ARW 2012 inhoudelijk afwijkt van het oude ARW 2005. De bepaling uit het 

ARW 2012 laat geen ruimte voor de lezing van de aanbestedende dienst dat een gegadigde 

alleen dan in de gelegenheid moet worden gesteld om een gebrek te herstellen wanneer het 

een eenvoudig te herstellen gebrek betreft, waarvan slechts sprake zou zijn als voldaan is aan 

de door de aanbestedende dienst genoemde cumulatieve criteria. De aanbestedende dienst 

had de klager in de gelegenheid moeten stellen om het gebrek te herstellen met inachtneming 

van het bepaalde in art. 3.13.7 ARW 2012. Nu de aanbestedende dienst dat niet heeft gedaan, 

is hij afgeweken van het ARW 2012 en heeft hij in strijd gehandeld met art. 1.22 lid 2 

Aanbestedingswet. Dit artikel bepaalt dat een aanbestedende dienst bij een aanbesteding als 

de onderhavige de voorschriften uit het ARW 2012 moet toepassen, tenzij een afwijking 

daarvan in de aanbestedingsstukken is gemotiveerd.

Ten overvloede merkt de Commissie op dat in de selectieleidraad weliswaar is afgeweken van 

het voorschrift van art. 3.13.7 ARW 2012, maar dat hier geen betekenis aan kan toekomen 

gelet op art. 1.22 lid 2 Aanbestedingswet, omdat de afwijking in de selectieleidraad niet is 

gemotiveerd.

De overige gepubliceerde adviezen kunt u raadplegen via de website van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts.

Status advies Commissie van Aanbestedingsexperts

De Rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak van 24 januari 2014, 

ECLI:NL:RBGEL:2014:454 geoordeeld over de status van een advies van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts. Volgens de rechtbank is het niet zo dat een door de Commissie 

gegeven advies in een procedure voor de civiele rechter maatgevend is en dat dat advies 

slechts marginaal kan worden getoetst. Het advies van de Commissie is niet bindend. Volgens 

de rechtbank is het advies van de Commissie een geschrift waaraan in een procedure vrije 

bewijskracht toekomt en waarmee de rechter bij de waardering van eventueel te leveren bewijs 

rekening kan houden. Daarbij kan betekenis toekomen aan de deskundigheid van de leden van 

de Commissie en de daarbij betrokken experts.

Manova-arrest: herstel van gebreken in aanmelding

In maart 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) in het SAG-

arrest, C-599/10 criteria geformuleerd voor de mogelijkheid om na inschrijving een gegadigde te 

verzoeken om nadere toelichting van zijn inschrijving. In het Manova-arrest van 10 oktober 
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2013, C-336/12 heeft het Hof deze criteria ook van toepassing verklaard op de selectiefase van

een niet-openbare aanbesteding voor een 2B-dienst.

Het betrof een niet-openbare aanbesteding van het Deense ministerie van Onderwijs voor een 

(bovendrempelige) opdracht. Twee gegadigden hadden verzuimd om bij hun aanmelding voor 

de selectiefase hun laatste balans te overleggen. Zij kregen de mogelijkheid om deze 

documenten alsnog aan te leveren. Het gerechtshof voor Oost-Denemarken stelde aan het Hof 

de prejudiciële vraag of het gelijkheidsbeginsel zich tegen de gevolgde gang van zaken 

verzette.

Het Hof overweegt - onder verwijzing naar het SAG-arrest - dat het gelijkheidsbeginsel en de 

transparantieverplichting zich verzetten tegen elke onderhandeling tussen de aanbestedende 

dienst en een inschrijver in het kader van een aanbestedingsprocedure. Daarnaast mag een 

aanbestedende dienst niet om verduidelijking verzoeken bij een inschrijving die hij 

onnauwkeurig of niet in overeenstemming met de technische specificaties van het bestek 

acht. De gegevens van de inschrijvingen kunnen wel gericht worden verbeterd of aangevuld, 

met name omdat deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of om kennelijke 

materiële fouten recht te zetten. Het Hof herhaalt de voorwaarden die in het SAG-arrest zijn 

geformuleerd voor een verzoek tot verduidelijking van de inschrijving:

- een verzoek, dat pas nadat de aanbestedende dienst kennis heeft genomen van alle 

inschrijvingen wordt gedaan, moet in beginsel op vergelijkbare manier worden gericht 

aan alle inschrijvers die in dezelfde situatie verkeren;

- het verzoek dient alle punten van de inschrijving te behandelen die nadere toelichting 

behoeven;

- het verzoek mag er niet toe leiden dat een betrokken inschrijver in werkelijkheid een 

nieuwe inschrijving voorstelt;

- de aanbestedende dienst dient de gegadigden gelijk en op loyale wijze behandelen, 

zodat een verzoek om toelichting aan het einde van de selectieprocedure van de 

inschrijvingen en in het licht van de uitkomst daarvan niet overkomt als ten onrechte in 

het voordeel of nadeel van de gegadigde(n) tot wie dit verzoek was gericht.

Het Hof verduidelijkt dat de richtsnoeren uit het SAG-arrest ook kunnen worden toegepast 

voor aanmeldingen in het kader van de selectiefase van een niet-openbare procedure. De 

aanbestedende dienst kan verzoeken om de gegevens van een dergelijke aanmelding te 

verbeteren of aan te vullen, voor zover dat verzoek betrekking heeft op gegevens, zoals de 

gepubliceerde balans, waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij dateren van vóór het 

einde van de aanmeldingstermijn. Dit is evenwel anders indien de aanbestedingsstukken 

bepalen dat het ontbrekende stuk of de ontbrekende informatie op straffe van uitsluiting 

bij inschrijving moeten worden verstrekt. 

In dit kader is ook interessant het hiervoor besproken advies 38 van de Commissie van 

Aanbestedingsexpert over de toepassing van artikel 3.13.7 ARW 2012 (herstellen van gebreken 

in de selectie-fase).

Twee arresten over grensoverschrijdend belang bij dienstenconcessies

Dienstenconcessies zijn thans van de werking van de Aanbestedingsrichtlijnen uitgezonderd. 

Het is echter vaste jurisprudentie van het Hof dat bij een dienstenconcessie met een duidelijk 

grensoverschrijdend belang de fundamentele beginselen van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) van toepassing zijn. Deze beginselen houden met

name een verplichting tot transparantie in. Op grond van deze transparantieverplichting moet 
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aan elke potentiële inschrijver een passende mate van openbaarheid worden gegarandeerd, 

zodat de dienstenconcessie voor mededinging openstaat en de aanbestedingsprocedures op 

onpartijdigheid kunnen worden getoetst.

Op 14 november 2013 heeft het Hof twee belangwekkende arresten gewezen over het duidelijk 

grensoverschrijdend belang bij dienstenconcessies. In Belgacom, C221/12 overweegt het Hof 

dat voor het bestaan van een duidelijk grensoverschrijdend belang niet is vereist dat een 

marktdeelnemer daadwerkelijk belangstelling heeft geuit. Volgens het Hof geldt dat in het 

bijzonder wanneer het geschil betrekking heeft op het gebrek aan transparantie dat ten aanzien 

van de betrokken overeenkomst heerste. In een dergelijk geval hebben de marktdeelnemers uit 

andere lidstaten immers geen reële mogelijkheid om hun belangstelling voor de betrokken 

concessie te uiten. Het Hof herhaalt - onder verwijzing naar eerdere arresten - dat het duidelijke 

grensoverschrijdende belang met name kan voortvloeien uit het economische belang van de 

geplande overeenkomst, de plaats van uitvoering ervan of uit de technische kenmerken ervan. 

Relevant is verder dat het Hof nogmaals bevestigt dat zij dezelfde verplichtingen zou opleggen 

indien een vergunning zou worden verleend om een economische activiteit uit te oefenen (dus 

zonder de verplichting om de overgedragen activiteit uit te oefenen).

In het andere arrest van 14 november 2013 (Comune di Ancona, C- 388/12) ging het onder 

meer om de vraag of bij de toewijzing van de concessie voor diensten een passende mate van 

openbaarheid is gegarandeerd. Indien dat niet het geval is, vormt een dergelijke ongelijke 

behandeling - behoudens objectieve rechtvaardiging - verboden indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit. Volgens het Hof had de concessieverlener geen enkele objectieve 

rechtvaardiging voor het gebrek aan transparantie aangevoerd. Interessant is dat het Hof 

oordeelt dat uit het enkele feit dat een concessie geen netto-opbrengsten van betekenis noch 

een onrechtmatig voordeel kan opleveren voor een onderneming, niet kan worden afgeleid dat 

die concessie geen economisch belang heeft voor ondernemingen die in andere lidstaten zijn 

gevestigd. Het Hof wijst op de mogelijkheid dat een onderneming in het kader van een 

economische strategie om een deel van de activiteiten ook in een andere lidstaat te ontplooien, 

het tactische besluit kan nemen om een concessie in die staat aan te vragen - ook al kan die op 

zich geen voldoende winst opleveren. Kortom, er kan dus wel degelijk sprake zijn van een 

grensoverschrijdend belang, ook al is de geldelijke waarde van de opdracht beperkt. 

STAATSSTEUN

Wijzigingsvoorstellen Europese Commissie: oplossing voor Wet Markt & Overheid?

Op het gebied van staatssteun heeft de Europese Commissie de afgelopen tijd niet stilgezeten.

In december 2013 heeft de Europese Commissie het derde wijzigingsconcept voor een nieuwe 

algemene groepsvrijstelling gepubliceerd. De Europese Commissie streeft ernaar dat de 

gewijzigde groepsvrijstelling op 1 juli a.s. in werking zal treden. Eén categorie wil ik eruit lichten. 

Het betreft de categorie “steun voor sport- en multifunctionele infrastructuur”, die het mogelijk 

zal maken dat overheden de realisatie en de exploitatie van dergelijke infrastructuur mogelijk 

maken. Gezien de beoogde datum van inwerkingtreding biedt dit mogelijkheden om tegemoet 

te komen aan de verplichting uit hoofde van de Wet Markt & Overheid om bijvoorbeeld voor de 

verhuur van een sporthal de integrale kosten door te berekenen. Immers, wanneer sprake is 

van een (toegestane) steunmaatregel is de Wet Markt & Overheid niet toepasselijk. Uit de brief 

van de ACM van 18 december jl. aan alle Nederlandse gemeenten blijkt dat dit onderwerp een 

van de speerpunten van de ACM zal zijn wanneer de overgangstermijn uit Wet Markt & 

Overheid  voor bestaande gevallen op 1 juli a.s. zal eindigen. Als bijlage bij voornoemde brief 



heeft de ACM de conclusies van zijn eigen onderzoek naar “de exploitatie van gemeentelijke 

sportaccommodaties”  gepubliceerd. De tijd die gemeenten nog rest om aan de Wet Markt & 

Overheid te voldoen is nog kort. Het is dus zaak tijdig orde op zaken te stellen om een 

onderzoek van de ACM te voorkomen.

Bij veel belanghebbenden bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip 

‘steunmaatregel’. Om die onduidelijkheden weg te nemen, heeft de Europese Commissie op 17 

januari jl. een conceptmededeling gepubliceerd over de invulling van dit begrip. De Europese 

Commissie hiermee op een praktische wijze belanghebbenden te informeren over de 

interpretatie van de verschillende elementen uit het begrip ‘steunmaatregel’. 

Naast de publicatie van diverse concepten heeft de Europese Commissie ook nieuwe wet- en 

regelgeving gepubliceerd. Zo is begin dit jaar de nieuwe de minimis verordening in werking 

getreden. Tot een wijziging van de bekende grens van EUR 200.000 over een periode van drie 

kalenderjaren heeft dit niet geleid.

Met ingang van 1 juli a.s. zullen de nieuwe richtsnoeren in werking treden die guidance moeten 

geven ten aanzien van steunmaatregelen die het verstrekken van risicokapitaal mogelijk 

maken. De richtsnoeren zijn van toepassing op het verstrekken van risicokapitaal die niet onder 

de groepsvrijstelling vallen. Ten opzichte van de huidige richtsnoeren maken de nieuwe 

richtsnoeren het mogelijk om meer ondernemingen te ondersteunen met risicofinanciering.

MEDEDINGINGSRECHT

Invoering fusie-effectrapportage

Sinds 1 januari 2014 is Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gewijzigd. Daarmee is 

Nederland - onder meer - een extra fusietoets rijker. In het vervolg zullen zorginstellingen hun 

fusievoornemen eerst bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten melden. Eerst nadat de 

NZa daarmee heeft ingestemd, dient de voorgenomen concentratie - wanneer aan de daartoe 

geldende omzetdrempels is voldaan - bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te worden 

gemeld. Wat mag men van deze extra fusietoets verwachten?

Op basis van de motivering van het wetsvoorstel lijkt de extra fusietoets uitsluitend een 

procedurele te zijn. Via de zogenaamde ‘fusie-effectrapportage’ dienen zorginstellingen 

inzichtelijk te maken “of cliënten en personeel zorgvuldig bij het concentratieproces zijn 

betrokken en of door de concentratie de bereikbaarheid van cruciale zorg in gevaar komt”. De 

extra fusietoets is dus enerzijds een toets op een zorgvuldig concentratieproces en anderzijds 

een toets op de waarborging van continue toegankelijkheid tot cruciale zorg. Deze laatste toets 

lijkt met name voor de cure sector geschreven te zijn, aangezien de toelichting verwijst naar 

onderwerpen zoals aanrijdtijden van huisartsen en ambulances en beschikbaarheid van de 

spoedeisende (psychiatrische) hulp. Niettemin kan uiteraard ook in de care sector cruciale zorg 

door een voorgenomen concentratie in het gedrang komen; denk daarbij bijvoorbeeld aan 

crisisopvangcapaciteit in verpleeghuizen of nachtzorg.

Het is onduidelijk op welke wijze de NZa van deze extra bevoegdheid gebruik gaat maken. Gaat 

de NZa strikt het zorgvuldige concentratieproces beoordelen (met daarbij onder meer aandacht 

voor de beweegredenen van de concentratie en de (financiële) gevolgen daarvan voor de 

cliënten en de organisatie) of gaat de NZa haar bevoegdheid ruimer interpreteren? Gegeven de 

plaats van de extra fusietoets (namelijk voordat de ACM zijn oordeel over een 

concentratievoornemen mag vormen) kan ik me voorstellen dat de NZa de grenzen van haar 



bevoegdheid zal proberen op te zoeken om concentraties tussen zorginstellingen te verbieden 

die een gevaar voor de betaalbaarheid van de zorg kunnen vormen. Immers, de controle 

daarop is één van de kerndoelstellingen van de NZa. In haar zienswijzen aan de ACM heeft de 

NZa in het (recente) verleden daarvoor veelvuldig aandacht gevraagd. In sommige gevallen 

heeft de NZa de ACM zelfs geadviseerd de voorgenomen concentratie te verbieden.

Het aanvraagformulier voor het verkrijgen van haar goedkeuring is inmiddels door de NZa 

vastgesteld. Uit de toelichtende opmerking van de NZa op haar website daarop blijkt, dat haar 

werkzaamheden puur van formele aard zullen zijn. In het licht van een aantal van de aan de 

ACM afgegeven zienswijzen ben ik benieuwd op welke wijze de NZa zal omgaan met 

fusieaanvragen die vanuit procedureel oogpunt door een ringetje te halen zijn, maar waarbij 

materieel beschouwd de nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden. Zal de NZa ook 

dergelijke concentraties goedkeuren? De toekomst zal het leren.
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