
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 15
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. Bram 

Nijhof (bram.nijhof@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

-      Aanbestedingswet: EZ verwacht nog steeds inwerkingtreding per 1 april 2013

-      Quasi-inhouse en gezamenlijk toezicht

-      Hoge Raad: aanvullen motivering gunningsbeslissing mag in beginsel niet

-     Sint Antonius Ziekenhuis geen aanbestedende dienst

Staatssteunrecht

-      Gemeente Leidschendam verleent onrechtmatige staatssteun bij grondtransacties

Mededingingsrecht

-      Ex-werknemer mag zich ook beroepen op zwijgrecht bij NMa verhoor

AANBESTEDINGSRECHT

Aanbestedingswet: EZ verwacht inwerkingtreding per 1 april 2013

In onze eerdere nieuwsbrieven berichtten wij u al over de voorstellen voor de Aanbestedingswet 

en het daaronder vallende Aanbestedingsbesluit (inclusief de Gids Proportionaliteit en het ARW 

2012). De beoogde datum van inwerkingtreding, te weten 1 januari 2013, is niet gehaald. Het 

lang verwachte advies van de Raad van State is in week 51 van het jaar 2012 uitgebracht. Dit 

advies ligt nu bij het ministerie van Economische Zaken en is nog vertrouwelijk. Het ministerie 

heeft na de ontvangst van het advies bericht er naar te streven alles zo spoedig mogelijk te 

publiceren en heeft de verwachting uitgesproken dat de Aanbestedingswet en het 

Aanbestedingsbesluit per 1 april 2013 in werking zullen treden.
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Inhouse-uitzondering en “gezamenlijk toezicht”

De inhouse-uitzondering is één van de uitzonderingen op de (Europese) aanbestedingsplicht. 

Indien i) de aanbestedende dienst op de opdrachtnemer toezicht uitoefent als op zijn eigen 

diensten (het toezichtcriterium) en ii) de opdrachtnemer het merendeel van zijn werkzaamheden 

verricht ten behoeve van de aanbestedende dienst(en) die hem controleert/controleren (het 

merendeelcriterium), kan de opdracht onderhands aan deze opdrachtnemer gegund worden 

(zie het Teckal-arrest, r.o. 50).

Op 29 november 2012 is over de inhouse-uitzondering een nieuw arrest gewezen door het 

Europese Hof van Justitie. Het arrest betreft de toepassing van het toezichtcriterium, wanneer 

sprake is van een opdrachtnemer die in handen is van meerdere aanbestedende diensten. 

Conform vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de arresten Asemfo, r.o. 56-61 en Coditel 

Brabant, r.o. 43-54) kan ook dan aan dit criterium voldaan worden. Daarvoor dienen de 

betreffende aanbestedende diensten dit toezicht gezamenlijk uit te oefenen, zonder dat zij dit 

toezicht elk individueel hoeven uit te oefenen.

Wat nu als bijvoorbeeld een gemeente wil toetreden als aandeelhouder van een bestaande 

entiteit die voor het overgrote deel in handen is van één aanbestedende dienst?

Deze situatie deed zich voor in het genoemde arrest van 29 november 2012. De entiteit ASPEM 

is opgericht door de Italiaanse gemeente Varese voor - met name - het uitvoeren van de 

gemeentelijke reinigingsdienst. Op enig moment heeft ASPEM nog 36 andere 

aandeelhoudende gemeenten, echter 99,8% van de aandelen is in handen van de gemeente 

Varese. De gemeenten Cagno en Solbiate besluiten ook toe te treden en nemen elk 1 aandeel 

ter grootte van elk € 1,- (dat is elk afgerond 0,0006% van het aandelenkapitaal). De 

aandeelhoudersovereenkomst verleent hen het recht om te worden geraadpleegd, om een lid 

van de raad van toezicht te benoemen en om in overleg met de andere gemeenten die de 

overeenkomst hebben gesloten een lid van de raad van bestuur te benoemen. De twee 

gemeenten zijn van mening dat hiermee aan de criteria van de inhouse-uitzondering wordt 

voldaan en dat zij onderhands hun opdracht aan ASPEM kunnen verlenen.

Het Europese Hof overweegt als volgt. Het toezicht moet door de deelnemende aanbestedende 

diensten (hierna: autoriteiten) gezamenlijk worden uitgeoefend. Dit vereist weliswaar niet dat 

alle autoriteiten afzonderlijk individuele toezichtbevoegdheid hebben, maar wel dat het toezicht 

niet uitsluitend kan berusten op de bevoegdheid van de meerderheidsparticipant. Dan zou het 

begrip “gezamenlijk toezicht” worden uitgehold, aldus het Hof. Het Hof vervolgt: “Indien de 

positie van een aanbestedende dienst in een gemeenschappelijke opdrachtnemende entiteit 

zodanig is dat hij geen enkele mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het toezicht op die 

entiteit, zouden de Unierechtelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten of 

dienstenconcessies immers kunnen worden omzeild (…).” De verwijzende (nationale) rechter 

moet vervolgens beoordelen of de twee toetredende gemeenten effectief kunnen deelnemen 

aan het toezicht op ASPEM. Hieraan is volgens het Hof voldaan wanneer alle autoriteiten 

deelnemen in het kapitaal van de entiteit alsook deel uitmaken van de bestuursorganen ervan.

Kortom: niet elk aandeelhouderschap is altijd voldoende om te voldoen aan het 

toezichtcriterium en dus om een beroep te kunnen doen op de inhouse-uitzondering.
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Hoge Raad: aanvullen motivering gunningsbeslissing mag in beginsel niet

In haar arrest van 7 december 2012 (LJN: BW9233, Staat/Tele2/KPN) heeft de Hoge Raad zich 

op opvallende wijze uitgelaten over de motiveringsverplichting van aanbestedende diensten in 

Europese aanbestedingen. De motiveringsverplichting staat nu nog opgenomen in artikel 6 Wet 

implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden (“Wira”) en keert terug in het voorstel 

van de Aanbestedingswet (artikel 2.130 (Wetsvoorstel Aanbestedingswet 20..). Op grond van 

artikel 6 Wira dient de mededeling van de gunningsbeslissing onder meer de relevante redenen 

voor de gunningsbeslissing te omvatten. Als relevante redenen worden kort gezegd aangemerkt 

de redenen voor de afwijzing (indien een inschrijving als ongeldig terzijde wordt gelegd) of de 

kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving en naam van de begunstigde (indien de 

inschrijving aan de eisen beantwoordt, maar niet de economisch meest voordelige of laagste 

inschrijving betreft) (artikel 1 sub n Wira jo. artikel 41 lid 2 t/m 5 Bao).

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een latere aanvulling van de relevante redenen in beginsel 

niet mogelijk is. Een uitzondering hierop kan gerechtvaardigd zijn in het geval van bijzondere 

redenen of omstandigheden. Deze zullen volgens de Hoge Raad door de aanbestedende dienst 

aannemelijk moeten worden gemaakt. Dit betekent dat de Hoge Raad vindt dat het na het 

verzenden van de mededeling van de gunningsbeslissing in beginsel niet is toegestaan dat een 

aanbestedende dienst zich beroept op extra gronden voor ongeldigheid van een inschrijving. 

Het oordeel van de Hoge Raad is opvallend omdat het op het eerste oog niet strookt met de 

bestendige lijn in de jurisprudentie over het aanvullen van ongeldigheidsgronden die zich de

afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Deze jurisprudentie ontstond doordat aanbestedende 

diensten niet zelden pas nadat een kort geding was gestart door een inschrijver de “klagende” 

inschrijver confronteerde met (extra) ongeldigheden in de inschrijving. Het ging dan om 

ongeldigheden die de aanbestedende dienst nog niet eerder had opgemerkt, of tenminste niet 

eerder had geuit jegens de “klagende” inschrijver. Het op deze wijze aanvullen van 

ongeldigheidsgronden werd veelal toegestaan, zolang de aanvullende grond maar tijdig voor de 

mondelinge behandeling aan de “klagende” inschrijver kenbaar werd gemaakt. Dat het 

aanvullen van ongeldigheidsgronden toelaatbaar werd geacht, vloeit voort uit het 

gelijkheidsbeginsel: een inschrijvende partij mag niet ten opzichte van een andere inschrijvende 

partij worden benadeeld doordat de aanbestedende dienst in een eerder stadium een 

ongeldigheid in een inschrijving over het hoofd heeft gezien. De Hoge Raad heeft in haar 

overwegingen evenwel de hiervoor bedoelde bestendige lijn in de jurisprudentie niet benoemd. 

Welke door de aanbestedende dienst aannemelijk te maken bijzondere redenen of 

omstandigheden nopen tot het wel toestaan van het aanvullen van ongeldigheidsgronden, laat 

de Hoge Raad daarnaast in het midden. Kortom: of de Hoge Raad met haar arrest volledig 

heeft willen breken met de daarvoor gewezen jurisprudentie is niet geheel duidelijk.

Aanbestedende diensten zullen er in ieder geval wel verstandig aan doen om de inschrijvingen 

voorafgaand aan het nemen van een gunningsbeslissing volledig te toetsen op eventuele 

ongeldigheden. Daar waar een aanbestedende dienst desondanks ook nog ongeldigheden 

ontdekt nadat hij de gunningsbeslissing heeft meegedeeld, is het raadzaam de eerdere 

mededeling van de gunningsbeslissing terug te roepen en een nieuwe gunningsbeslissing mee 

te delen aan alle inschrijvende partijen. Alleen op deze wijze wordt recht gedaan aan het 

gelijkheidsbeginsel en kan worden betoogd dat geen sprake is van aanvulling van 

ongeldigheidsgronden (hetgeen in beginsel niet is toegestaan op grond van het Hoge Raad 

arrest), maar van een geheel nieuwe gunningsbeslissing als bedoeld in artikel 6 Wira met 

(uiteraard) een nieuwe bijbehorende Alcateltermijn/opschortingstermijn. Voor de beoogde 

winnaars van aanbestedingen geldt dat het arrest van de Hoge Raad een extra reden vormt om 

tussen te komen of te voegen in het kort geding. Het is juist ook aan de beoogde winnaars van 
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aanbestedingen om rechters te wijzen op het belang van het gelijkheidsbeginsel en op die 

manier alles in de strijd te gooien om te voorkomen dat een rechter een na de 

gunningsbeslissing aan het licht gekomen ongeldigheid in de inschrijving van de concurrent, 

buiten beschouwing laat.

Sint Antonius Ziekenhuis geen aanbestedende dienst

In een kort gedingvonnis van 5 december 2012 (LJN: BY5442) heeft de Rechtbank Utrecht 

geoordeeld dat de stichting Sint Antonius Ziekenhuis anno 2006 niet was aan te merken als 

“publiekrechtelijke instelling” en daarmee niet als aanbestedende dienst. De eiseres in deze 

zaak klaagde erover dat het ziekenhuis in het jaar 2006 een opdracht voor de bouw en 

exploitatie van een parkeergarage heeft gegund aan een marktpartij, zonder die opdracht 

(Europees) aan te besteden. Volgens de exploitant was het ziekenhuis daartoe verplicht, omdat 

zij aan te merken zou zijn als aanbestedende dienst.

Een (zorg)instelling kwalificeert alleen als aanbestedende dienst als het een “publiekrechtelijke 

instelling” is, in de zin van artikel 1, aanhef en onder q van het Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao). Daarvoor is onder meer doorslaggevend of de zorginstelling in 

overwegende mate in een afhankelijkheidsrelatie staat tot een aanbestedende dienst, in de 

vorm van één van de volgende alternatieve mogelijkheden:
i. Overheidsfinanciering: financiering van de instelling voor meer dan 50% door een 

aanbestedende dienst, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat 
of;

ii. Overheidstoezicht: toezicht door een aanbestedende dienst op de lopende 
bedrijfsvoering van de instelling,  waarmee de besluitvorming tot plaatsing van 
overheidsopdrachten kan worden beïnvloed, of;

iii. Overheidsbenoeming: benoeming van meer dan de helft van de leden van “de 
directie, de raad van bestuur of de raad van toezicht” door een aanbestedende dienst.

In de procedure spitst de discussie zich toe op de vraag of in 2006 sprake was van 

overheidsfinanciering of overheidstoezicht. Volgens de rechtbank was geen 

overheidsfinanciering als bedoeld in bovenstaande definitie aan de orde. Het ziekenhuis had 

slechts aanspraken jegens de zorgverzekeraars voor zover het ziekenhuis zorgprestaties 

leverde uit hoofde van de met de zorgverzekeraars gesloten zorgovereenkomsten. Daarmee is 

sprake van een specifieke tegenprestatie en dus niet van overheidsfinanciering, aldus de 

rechtbank. Voor dit oordeel weegt de rechtbank onder meer mee: (a) dat de ziekenhuizen 

vergoed kregen op basis van productie- en vergoedingsafspraken, (b) dat daarover jaarlijks 

onderhandeling plaatsvond, (c) dat geen sprake was van  een contracteerplicht en (d) dat 

grotendeels nacalculatie plaatsvond, zodat daadwerkelijk naar prestatie werd vergoed. Dat de 

Nederlandse Zorgautoriteit prijzen voor de zorg vaststelde, doet er volgens de rechtbank niet 

aan af dat sprake was van een vrijelijk onderhandelbare, contractuele tegenprestatie. De 

rechtbank overweegt nog, dat wel de vraag kan worden gesteld of zorgverzekeraars zelf geen 

publiekrechtelijke instellingen zijn, gelet op de financiering vanuit het Zorgverzekeringsfonds. 

De beantwoording van die vraag laat de rechtbank in deze zaak echter in het midden.

Volgens de rechtbank was evenmin sprake van het hiervoor bedoelde overheidstoezicht. De in 

de procedure besproken wettelijke toezichtkaders, geldend in 2006 (Wet 

Ziekenhuisvoorzieningen (de verstrekking van toelatingsvergunning), de Kwaliteitswet 

zorginstellingen (inspectie voor de gezondheidszorg), de Wet marktordening gezondheidszorg 

(markttoezicht en tariefstelling) en de Wet toelating zorginstellingen (het bouwregime)) strekken 

ertoe de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. Deze 

wetgeving biedt niet de mogelijkheid om de beslissing tot het plaatsen van de gegunde 
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opdracht te beïnvloeden. Dat laatste is wel vereist om te kunnen spreken van het hiervoor 

bedoelde overheidstoezicht. Verder wordt vastgesteld dat de bouw van de parkeergarage niet 

onder de reikwijdte van het bouwregime op basis van de Wet toelating zorginstellingen viel, 

waardoor via deze route ook niet het bedoelde toezicht kon worden uitgeoefend.

Hiermee bevestigt de rechtbank een bestaande lijn in de rechtspraak. Eerder werd namelijk al 

geoordeeld dat ziekenhuizen anno 2004 niet kwalificeerden als aanbestedende dienst (zie de 

"Amphia-uitspraken": Hoge Raad 1 juni 2007, LJN: AZ9872 en Hof Arnhem 18 november 2008, 

LJN: BG4586). In de onderhavige zaak wordt uiteraard slechts geoordeeld over de positie van 

ziekenhuizen anno 2006. Hoewel altijd valt te bezien hoe geoordeeld zou worden over de 

positie van ziekenhuizen anno 2013, lijkt het oordeel van de Rechtbank Utrecht grotendeels 

naar de huidige situatie te kunnen worden doorgetrokken. Dat maakt de uitspraak voor de 

huidige situatie zeker van belang.

STAATSSTEUNRECHT

Gemeente Leidschendam verleent onrechtmatige staatssteun bij grondtransacties

De Europese Commissie maakte op 23 januari jongstleden bekend dat zij de gemeente 

Leidschendam heeft gelast om € 6,9 miljoen terug te vorderen van Schouten–De Jong 

Bouwfonds (“SJB”). De gemeente zou dit bedrag via een publiek-private samenwerking (“de 

PPS”) hebben verleend aan SJB.

In 2004 had de PPS een bepaalde grondprijs afgesproken waartegen SJB de gronden zou 

afnemen. Voorts zou SJB een tweetal vergoedingen aan de PPS betalen ten behoeve van de 

grondexploitatie (zie de beschikking van 25 januari 2012 die leidde tot de inleiding van het 

formele onderzoek van de Commissie). SJB moest 70% van de te bouwen woningen op de 

percelen verkopen om financiering te verkrijgen, maar dat lukte niet door de instortende 

huizenmarkt in 2009. Daarom besloot de PPS af te zien van het invorderen van de bijdragen die 

SJB verschuldigd was. Ook stemde zij er mee in dat SJB de gronden tegen lagere prijzen zou 

afnemen dan oorspronkelijk afgesproken.

De Commissie oordeelt dat sprake is van staatssteun nu het risico van de neergaande markt, 

dat oorspronkelijk bij SJB was neergelegd, door de gemeente, althans de PPS (gedeeltelijk) 

werd overgenomen. Daarmee is sprake van de verlening van een niet-marktconform voordeel, 

dat wil zeggen dat geen enkele marktpartij zou hebben ingestemd met een dergelijke 

aanpassing van de contractsvoorwaarden, zoals de gemeente dat wel had gedaan. Het 

persbericht van de Commissie toont aan dat zij weinig tot geen boodschap heeft aan de 

neergaande markt in de vastgoedsector en ook in deze tijden onverkort de staatssteunregels 

blijft handhaven.

MEDEDINGINGSRECHT

Ex-werknemer mag zich ook beroepen op zwijgrecht bij NMa verhoor

Aan het einde van vorig jaar heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) met 

twee uitspraken (21 december 2012, LJN: BY7026 en LJN: BY7031) een streep getrokken door 

de beperkte uitleg van het zwijgrecht die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) tot 

dusverre hanteerde bij haar verhoren in kartelonderzoeken. In algemene zin geldt in het 

mededingingsrecht - net als in het strafrecht - dat een onderneming of natuurlijk persoon geen 

verklaringen hoeft af te leggen die voor de betreffende onderneming of persoon belastend 

kunnen zijn. Uiteraard kunnen ondernemingen niet zelf verklaren, maar gaat het hierbij 
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eveneens om natuurlijke personen die bevoegd zijn om namens de onderneming verklaringen 

te doen. Dit zwijgrecht is voor ondernemingen vastgelegd in artikel 53 lid 1 van de 

Mededingingswet (“Mw”).

Tot voor kort werd aangenomen dat werknemers die uit dienst waren getreden bij een 

onderneming niet van dit zwijgrecht gebruik konden maken. In 2009 hadden twee ex-

werknemers zich beroepen op het zwijgrecht tijdens verhoren van de NMa. De NMa was van 

mening dat dit zwijgrecht niet aan hen toekwam omdat zij niet langer onderdeel uitmaakten van 

de onderneming. De NMa legde hen dan ook boetes op van respectievelijk € 150.000 en € 

100.000 wegens het schenden van de medewerkingsplicht die uit hoofde van artikel 5:20 Awb 

op eenieder rust. Één van de boetes werd met € 10.000 verlaagd in de bezwaarfase, maar voor 

het overige bleven de boetes in stand, ook bij de Rechtbank Rotterdam  die de mening van de 

NMa deelde (9 juni 2011, LJN: BQ7658 en LJN: BQ7633, zie ook nieuwsbrief 6, juli 2011).

Het CBb oordeelt anders en wel om de volgende redenen. Allereerst concludeert het CBB dat 

de beperkte uitleg van de reikwijdte van het zwijgrecht die de NMa en de rechtbank voorstaan, 

niet valt af te leiden uit de tekst van artikel 53 lid 1 Mw of de wetsgeschiedenis bij dat artikel. 

Deze beperkte uitleg ontneemt de onderneming bovendien van een effectief 

beschermingsmiddel. De beboete personen moesten in de verhoren inlichtingen geven over het 

handelen van de onderneming in de periode dat zij bij de betreffende onderneming werkzaam 

waren. Dat het dienstverband inmiddels was beëindigd rechtvaardigt niet het vervallen van het 

zwijgrecht voor die personen. Het CBb merkt voorts nog op dat in het Europese 

mededingingsrecht, meer in het bijzonder Verordening (EG) 1/2003, een veel beperktere kring 

van personen een medewerkingsplicht heeft: de krachtens de wet of de statuten tot 

vertegenwoordiging bevoegde personen. Andere personen, zoals ex-werknemers hebben niet 

eens een verplichting tot het verstrekken van inlichtingen.

Dit alles brengt het CBb tot de slotsom dat de betreffende personen een beroep mochten doen 

op het zwijgrecht van artikel 53 lid 1 Mw. Hen kon dus geen schending van de 

medewerkingsplicht worden verweten enkel en alleen omdat zij zich op dit zwijgrecht beriepen.
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