
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 10
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 (g.j.vd.wetering@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
- Vooraankondiging studiemiddagen aanbestedingsrecht
- Drempelbedragen 2012 en 2013
- Aanbestedingswet aangenomen door Tweede Kamer
- Voorstel voor nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn concessies
- Gunning aan nr. 2 na ontbinding overeenkomst met nr. 1?

Mededingingsrecht
- Verkoper bij exclusieve overname heeft geen plicht tot melding van concentratie

Staatssteun
- Staatssteun verdient nog steeds aandacht in bestemmingsplannen

AANBESTEDINGSRECHT

Vooraankondiging studiemiddagen aanbestedingsrecht

Ook dit jaar verzorgt de praktijkgroep bouw- en aanbestedingsrecht van KienhuisHoving drie 

studiemiddagen  om  u  te  informeren  over  de  actuele  ontwikkelingen  in  het (Europese) 

aanbestedingsrecht. En er is nogal wat te melden. Brussel is al vergevorderd met de nieuwe 

Europese aanbestedingsrichtlijnen die conform planning dit jaar nog aangenomen zouden 

moeten worden. De Tweede Kamer heeft inmiddels de Aanbestedingswet take II aangenomen, 

waardoor de wet nu ter beoordeling voorligt bij de Eerste Kamer. Het is echter de vraag of het 

niet beter zou zijn de wet eerst in de nieuwe Europese richtlijnen te verwerken. De positie van 

het MKB krijgt warme aandacht zowel vanuit Brussel als Den Haag. Ook in dit verband willen wij 

u bijpraten. Tot slot melden wij u de laatste ontwikkelingen over aanbestedingsvraagstukken in 

gebiedsontwikkelingsprojecten.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3406116C1B0012156F0E161E74091E617D06607A6760747C6F6D7972047A7B7D7C0E001E6A2F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340412196F041314190E161872741E610B0F117A1F1303096F180C057C777F0B0F7E751F6B2F&gegevens_rg=340B666E1A706F601E0E6C6802711E610A726C7A1C68767C6F680900700F7A7B0A7E70186A2F&email=2A1D41715120333B3A4D36483257733E27523A3F2B3946522D2B512D22602122&link=http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.usa-car-import.com/cms/upload/media/Europese%2520vlag.jpg&imgrefurl=http://www.usa-car-import.com/nl/meestgestelde-vragen.html&usg=__CFzT707UaAw83pFdauRrvz6bd8M=&h=260&w=372&sz=12&hl=nl&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=le-f_RELZkh8UM:&tbnh=85&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Deuropese%2Bvlag%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3406116C1B0012156F0E161E74091E617D06607A6760747C6F6D7972047A7B7D7C0E001E6A2F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340412196F041314190E161872741E610B0F117A1F1303096F180C057C777F0B0F7E751F6B2F&gegevens_rg=340B666E1A706F601E0E6C6802711E610A726C7A1C68767C6F680900700F7A7B0A7E70186A2F&email=2A1D41715120333B3A4D36483257733E27523A3F2B3946522D2B512D22602122&link=http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.usa-car-import.com/cms/upload/media/Europese%2520vlag.jpg&imgrefurl=http://www.usa-car-import.com/nl/meestgestelde-vragen.html&usg=__CFzT707UaAw83pFdauRrvz6bd8M=&h=260&w=372&sz=12&hl=nl&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=le-f_RELZkh8UM:&tbnh=85&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Deuropese%2Bvlag%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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Naast deze actualiteiten bieden wij u een tweetal - op de praktijk toegesneden - workshops aan. 

U wordt onderhouden over (on)mogelijkheden van het meedingen naar opdrachten in 

(Europese) aanbestedingen door een partij die al eerder aan tafel zat bij de voorbereiding van 

de opdracht, bijvoorbeeld ontstaan uit een “unsolicited proposal”, zittende dienstverlener, of 

partijen die anderszins een kennisvoorsprong (lijken te) hebben. Verder willen wij u aan de 

hand van praktijk- en jurisprudentievoorbeelden laten zien op welke wijze inschrijvers aan

geschiktheidseisen kunnen voldoen en op welke wijze inschrijvingen daarvoor moeten worden 

ingericht.

De studiemiddag zal voor overheden/opdrachtgevers plaatsvinden op maandag 11 juni 2012. 

De bijeenkomst zal rond het middaguur van start gaan en wordt gehouden in de Grolsch Veste 

te Enschede.

Op donderdag 14 juni 2012 organiseren wij dezelfde studiemiddag voor projectontwikkelaars, 

aannemers en bouwgerelateerde bedrijven. Deze bijeenkomst zal vanaf ongeveer 13.30 uur 

plaatsvinden in Restaurant ’t  Brodshoes  te  Rijssen. 

Tot slot vindt op maandag 18 juni 2012 de studiemiddag plaats voor ondernemingen buiten de 

bouwsector (sectoren diensten en leveringen). Deze bijeenkomst vindt vanaf ongeveer 13.30 

uur plaats in de Grolsch Veste te Enschede.

Noteert u deze data alvast in uw agenda! Indien u interesse heeft in het bijwonen van één van 

de studiemiddagen, kunt u dit kenbaar maken via een e-mailbericht aan 

marketing@kienhuishoving.nl. U ontvangt dan binnenkort van ons het programma en een 

inschrijfformulier.

Drempelbedragen 2012 en 2013 

In onze vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de gewijzigde drempelbedragen voor 2012 

en 2013. Per abuis is daarin een fout geslopen. Daarom bij deze alsnog de juiste 

drempelbedragen. Voor  overheidsopdrachten met een geraamde waarde exclusief BTW, 

gelegen op of boven deze drempelbedragen, geldt op grond van de hieronder genoemde 

richtlijnen een Europese  aanbestedingsplicht.

Centrale overheid Decentrale overheid

Richtlijn 2004/18/EG (Bao) 

voor overheidsopdrachten

Voor werken 5.000.000 Euro 5.000.000 Euro

Voor diensten    130.000 Euro    200.000 Euro

Voor leveringen    130.000 Euro    200.000 Euro

Richtlijn 2004/17/EG (Bass) 

voor speciale sectoren

Voor werken 5.000.000 Euro

Voor diensten   400.000 Euro

Voor leveringen    400.000 Euro

Aanbestedingswet aangenomen door Tweede Kamer

Op 14 februari 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Aanbestedingswet 

(Wetsvoorstel 32.440) aangenomen. De Aanbestedingswet is bedoeld ter vervanging van de 

Raamwet EEG-voorschriften aanbesteding, het Bao, het Bass en de Wira. In deze nieuwsbrief 
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bespreken wij niet het integrale wetsvoorstel, maar benoemen wij kort een aantal interessante 

amendementen dat door de Tweede Kamer is aangenomen.

Er is sprake van een aantal amendementen dat uitgaat van het principe “comply or explain”. Zo 

is uitgangspunt dat:
- wordt gegund op basis van “de economisch meest voordelige inschrijving” en niet op basis 

van “de laagste prijs”,
- opdrachten niet onnodig worden samengevoegd,
- opdrachten worden opgedeeld in percelen,
- ten aanzien van proportionaliteit met betrekking tot eisen, criteria, etc. een “richtsnoer” 

wordt nageleefd (lees: de Gids Proportionaliteit, zie hieronder),
- geen omzeteisen worden gesteld.

Dit zijn uitgangspunten die het wetsvoorstel formuleert. Daarvan mag afgeweken worden, mits 

gemotiveerd.

Meerdere van deze wijzigingen hebben tot doel de kansen van het MKB te vergroten. 

Aangezien gemotiveerd afwijken mag, is het afwachten of dit doel behaald wordt. Wellicht zal 

één en ander juridisch niet altijd afdwingbaar zijn, maar zullen aanbestedende diensten in de 

praktijk geneigd zijn waar mogelijk de uitgangspunten te volgen.

Kort nog iets over de Gids Proportionaliteit. Deze gids dateert van augustus 2011 en is 

opgesteld door een schrijfgroep van vier personen waarin aanbesteders en marktpartijen zijn 

vertegenwoordigd. Doel van het amendement dat hierop betrekking heeft, is dat de Gids 

Proportionaliteit als richtsnoer wordt aangewezen. De gids tracht te beschrijven hoe in elke fase 

van het aanbestedingsproces een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden ten aanzien van 

proportionaliteit. Dit betreft bijvoorbeeld de keuze voor welke aanbestedingsprocedure, het al 

dan niet clusteren van opdrachten, de te stellen eisen in verhouding tot de aard en de omvang 

van de opdracht, etc.

Tot slot zij opgemerkt dat het wetsvoorstel van de Aanbestedingswet gebaseerd is op de 

huidige Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Nu Europa met voorstellen is gekomen voor nieuwe 

Europese aanbestedingsrichtlijnen met noemenswaardige veranderingen (zie ook onze 

nieuwsbrief van januari), is het zeer de vraag of het huidige wetsvoorstel Aanbestedingswet 

daadwerkelijk de eindstreep zal halen. De Tweede Kamer wil niet wachten op invoering van 

nieuwe Europese richtlijnen. Het is afwachten of de Eerste Kamer hierover hetzelfde denkt. 

Voorstel voor nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn concessies

In onze nieuwsbrief van januari jl. zijn enkele opvallende wijzigingen in de conceptrichtlijn 

COM(2011)896 inzake de klassieke overheid ten opzichte van het huidige regime besproken 

(hierna: de algemene aanbestedingsrichtlijn). In deze nieuwsbrief bespreken wij in het kort de 

conceptrichtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten (hierna, de concessierichtlijn, 

COM(2011)897). Dit betreft een geheel nieuwe richtlijn. Onder het huidige regime is geen 

sprake van een concessierichtlijn. We beperken ons in deze nieuwsbrief tot enkele in het oog 

springende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

Wat de huidige situatie betreft, zij het volgende opgemerkt. De huidige algemene 

aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG) bevat geen regels voor concessies voor diensten en 

slechts beperkt voor concessies voor werken. Blijkens Europese jurisprudentie geldt wel voor 

beide dat op grond van het EU-werkingsverdrag bij een “duidelijk grensoverschrijdend belang” 

een passende oproep tot mededinging dient plaats te vinden.
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Het voorstel van de concessierichtlijn brengt hierin verandering. Kern van de richtlijn is dat 

concessies voor werken en diensten waarvan de waarde € 5 miljoen (excl. BTW) of meer 

bedraagt, vooraf Europees bekendgemaakt dienen te worden (artikel 5 jo. 26 e.v.). Voor 

dienstenconcessies tussen de € 2,5 en € 5 miljoen geldt een andere verplichting: uiterlijk 48 

dagen na gunning dient de gunning Europees bekendgemaakt te worden. De concessierichtlijn 

geldt overigens ook voor de nutssectoren. Eén en ander laat onverlet dat voor kleinere 

concessies bij een “duidelijk grensoverschrijdend belang” een passende oproep tot 

mededinging dient plaats te vinden.

In tegenstelling tot de algemene aanbestedingsrichtlijn, kent de concessierichtlijn geen vaste 

lijst met gunningsprocedures. Zodoende is sprake van meer flexibiliteit en bijvoorbeeld meer 

ruimte om een procedure van gunning door onderhandelingen toe te passen. Wel dient sprake 

te zijn van een transparante procedure waarbij de gelijke behandeling van de inschrijvers 

gewaarborgd is.

De concessierichtlijn bevat ook uitzonderingen op de “aanbestedingsplicht”. Deze komen deels 

overeen met de uitzonderingen die zijn opgenomen in de algemene aanbestedingsrichtlijn.

Ten slotte zij op deze plaats opgemerkt dat de duur van de concessie beperkt wordt tot de 

termijn die naar schatting noodzakelijk is voor de concessiehouder om de gedane investeringen 

met een redelijk rendement terug te verdienen (artikel 16).

Gunning aan nr. 2 na ontbinding overeenkomst met nr. 1?

Op 24 januari jl. heeft de Rechtbank Den Haag vonnis gewezen (LJN: BV1638) over een 

interessant, praktisch vraagstuk.

Het betrof de aanbesteding voor levering en onderhoud van politiepistolen, een 

raamovereenkomst met een maximale duur van 25 jaar. Geen van de aangeboden pistolen 

voldeed volgens de politie (aanbesteder) aan de gestelde eisen. Daarop is de politie 

overgegaan op de onderhandelingsprocedure. Na een kort geding over het resultaat daarvan is 

uiteindelijk gegund aan SIG-Sauer. Echter, na diverse negatieve testresultaten besluit de politie 

6 á 7 maanden later de overeenkomst met SIG-Sauer te ontbinden. Vervolgens wendde de 

politie zich tot de nummer 2 uit de aanbesteding, Heckler&Koch. Deze geeft desgevraagd aan 

haar inschrijving ongewijzigd en onvoorwaardelijk gestand te doen, waarna de politie het 

voornemen uit de raamovereenkomst aan haar te gunnen. Hiertegen maakt een derde partij, 

Beretta, bezwaar en vordert heraanbesteding.

De Rechtbank Den Haag stelt Beretta in het gelijk. De rechtbank is van oordeel dat wijziging 

van opdrachtnemer een wezenlijke wijziging is van de opdracht. De rechtbank verwijst daarbij 

naar het Pressetext-arrest (HJEU 19-06-2008, C-454/06) en de toekomstige codificatie daarvan 

in artikel 72 van het concept van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (COM(2011)896). De 

rechtbank overweegt in dit verband onder meer, dat:
- de politie de mogelijkheid om alsnog aan de nummer 2 te gunnen niet in de 

aanbestedingsdocumenten heeft opgenomen,
- in de aanbestedingsdocumenten geen wachtkamerbepaling heeft opgenomen (inhoudende 

dat inschrijvers hun inschrijving gestand moeten doen gedurende de “proof of concept” van 
de winnende inschrijver),

- wijziging van contractpartner tevens wijziging van het type pistool en de prijs meebrengt,
- de politie door definitieve gunning aan de nummer 1, de aanbiedingen van de overige 

inschrijvers impliciet heeft verworpen en bovendien de gestanddoeningstermijnen reeds 
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verstreken waren. Door de aanbieding van de nummer 2 alsnog te aanvaarden, heeft de 
politie de nummer 2 in feite de gelegenheid geboden een nieuw aanbod te doen.

Kortom, de politie wordt veroordeeld de opdracht opnieuw aan te besteden (voor zover zij de 

opdracht alsnog wenst te gunnen).

Les hieruit is dat het onder omstandigheden raadzaam kan zijn voor aanbesteders om een 

regeling in het bestek op te nemen die gunning aan de nummer 2 alsnog mogelijk maakt 

wanneer de nummer 1 niet slaagt in zijn proof of concept. Of een dergelijke opzet slaagt, blijkt 

tot op heden niet uit de jurisprudentie. Bovenstaand vonnis van de Rechtbank Den Haag lijkt 

ruimte te bieden voor deze aanpak.

MEDEDINGINGSRECHT

Verkoper bij exclusieve overname heeft geen plicht tot melding van concentratie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) heeft een interessante uitspraak gedaan 

op het gebied van het concentratietoezicht (CBb 24 februari 2012, LJN: BV6874). De 

onderneming A had haar aandelen in de onderneming E verkocht aan onderneming D, 

waardoor D uitsluitende zeggenschap over E verkreeg. Deze transactie vormde een 

zogenaamde concentratie in de zin van de Mededingingswet, die vanwege haar financiële 

omvang aan de NMa had moeten worden gemeld. Een dergelijke aanmelding was echter niet 

verricht en de NMa legde daarom aan A en F (de moederonderneming van D) boetes op 

vanwege overtreding van artikel 34 van de Mededingingswet (“Mw’): het niet melden van een 

meldingsplichtige concentratie. Nadat beide ondernemingen bezwaar hadden aangetekend 

verlaagde de NMa de boetes voor A en F van respectievelijk € 92.000 en € 315.000 naar € 

22.500 voor elk van de beide ondernemingen. A stelde tegen dit besluit beroep in, omdat zij van 

mening was dat de verplichting om een concentratie te melden niet op de verkopende partij 

berust en dat aan een dergelijke partij daarom ook geen boete kan worden opgelegd. De 

rechtbank Rotterdam ging hier in mee (Rb Rotterdam 13 januari 2011, LJN: BP0781), waarop 

de NMa vervolgens hoger beroep instelde tegen de uitspraak van de rechtbank bij het CBb.

Het CBb volgt de lijn van de rechtbank. Het klopt dat in de Mededingingswet zelf niet expliciet is 

bepaald op wie de aanmeldingsplicht rust voor een concentratie, terwijl de Europese 

Verordening (EG) nr. 139/2004 inzake concentraties wel duidelijk vermeldt dat deze verplichting 

- in geval van de verkrijging van uitsluitende zeggenschap - exclusief berust bij de partij die de 

zeggenschap verwerft. Uit de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet blijkt volgens 

het CBb echter dat artikel 34 Mw zich richt tot de partijen die de concentratie tot stand brengen 

en dat zijn de bij de concentratie “betrokken ondernemingen”. Dit begrip wordt met name 

gebruikt om de omvang van concentraties te bepalen om te beoordelen of een specifieke 

concentratie bij de NMa moet worden aangemeld. In het geval van een verkoop van aandelen 

zoals de onderhavige, wordt de verkoper van die aandelen niet als betrokken onderneming 

aangemerkt en daarom komt het CBb tot de conclusie dat op de verkoper niet de verplichting 

rust om de voorgenomen concentratie aan de NMa te melden en aan haar dus ook geen boete 

kon worden opgelegd. Het hoger beroep van de NMa wordt dan ook afgewezen.

STAATSSTEUN

Staatssteun verdient nog steeds aandacht in bestemmingsplannen

Onlangs deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) uitspraak 

(AB RvS, 15 februari 2012, LJN: BV5119) in een procedure inzake het bestemmingsplan “De 
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Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat Grubbenvorst” dat was vastgesteld door de gemeenteraad 

van de gemeente Horst aan de Maas (“de gemeente”). De uitspraak is interessant vanwege het 

oordeel van de Afdeling inzake de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in 

verband met mogelijke staatssteunelementen die in de ontwikkeling besloten zouden liggen.

In de context van bestemmingsplanprocedures spelen staatssteunargumenten een indirecte rol. 

De bestuursrechter betrekt die argumenten namelijk enkel bij de beoordeling van de financiële 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, maar oordeelt niet over de rechtmatigheid van 

bijvoorbeeld onderliggende samenwerkingsovereenkomsten. Het onderhavige 

bestemmingsplan voorzag in de verplaatsing van de lokale supermarkt in Grubbenvorst, 

inclusief de bouw van 17 appartementen boven de nieuwe supermarkt, een ondergrondse 

parkeergarage en een parkeerterrein tegenover de nieuwe supermarkt. De appellant betoogde 

onder meer dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet voldoende zou zijn geborgd 

omdat sprake zou zijn van staatssteun. De staatssteun verleend aan de betrokken 

projectontwikkelaar Suyderland zou volgens de appellant besloten liggen in de niet-

marktconforme verkoop van gronden en de aanleg van de openbare parkeerplaatsen. De 

gemeente stelde zich op het standpunt dat van staatssteun geen sprake was en voor zover dit 

toch het geval zou zijn, verklaarde Suyderland bovendien dat zij het plan hoe dan ook zou 

realiseren, zelfs als er eventueel ontvangen staatssteun terug betaald zou moeten worden en zij 

daardoor een verlies op het project zou leiden.

Dat er sprake was van staatssteun achtte de Afdeling in ieder geval aannemelijk: álle gronden 

waren door de gemeente aan Suyderland verkocht voor een bedrag van € 700.000, terwijl de 

gemeente zelf een aantal jaren geleden een deel van die gronden had gekocht voor € 845.000. 

Bovendien moest circa driekwart van de gronden nog van de Rabobank worden gekocht ten 

tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de gemeente ook niet kon vertellen 

hoeveel zij uiteindelijk voor deze gronden betaald had. Daarnaast werden de gronden op kosten 

van de gemeente bouwrijp gemaakt en tot slot had de gemeente verklaard dat de te realiseren 

openbare parkeerplaatsen met name werden aangelegd ten behoeve van de supermarkt, 

hetgeen ook mogelijk staatssteun zou kunnen inhouden volgens de Afdeling.  Naar het oordeel 

van de Afdeling konden voorts de gebruikelijke “escapes” die voorhanden zijn in het geval van 

staatssteun in de onderhavige zaak niet worden toegepast. De gronden waren niet vooraf 

getaxeerd door een onafhankelijke deskundige en vervolgens tegen die waarde verkocht en 

evenmin waren de gronden verkocht door middel van een openbare en onvoorwaardelijke 

biedprocedure.

Volgens de Afdeling was het voldoende aannemelijk dat een aanzienlijk bedrag aan 

onrechtmatige staatssteun teruggevorderd zou kunnen worden. Ook was het aannemelijk dat er 

geen andere marktpartij bereid zou kunnen worden gevonden om het project uit te voeren, 

omdat Suyderland ter zitting had verklaard dat terugbetaling van de steun zou leiden tot een 

rendementsverlies op het plan en het plan weinig ruimte bood voor een andere vormgeving van 

het project. Nu de gemeente totaal geen inzicht kon bieden in de omvang van het steunbedrag 

en evenmin blijk had gegeven kennis te hebben van de financiële positie van Suyderland, is de 

verklaring van Suyderland onvoldoende om de financiële uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan te garanderen. Van de appellant kon op dit punt niet meer bewijs worden 

gevraagd dan reeds was geleverd. De Afdeling past uiteindelijk de zogenaamde “bestuurlijke 

lus” toe van artikel 8:51a Awb, dat wil zeggen dat de Afdeling weliswaar gronden ziet om het 

besluit te vernietigen, maar dat zij de gemeente door middel van een tussenuitspraak in de zin 

van artikel 8:80a Awb alsnog in de gelegenheid stelt om binnen zestien weken de gebreken te 

herstellen die aanleiding geven tot die vernietiging.



De uitspraak in de Grubbenvorst zaak is de eerste van de Afdeling na de uitspraak in “Centrum 

Haaren” (zie onze nieuwsbrief, nr. 5 van 2011), waarbij een staatssteunargument succesvol 

wordt aangevoerd in een bestemmingsplanprocedure. Na de “Centrum Haaren”-uitspraak leek 

het erop dat dergelijke argumenten nog maar weinig kans van slagen hadden. De uitspraak 

Grubbenvorst toont echter aan dat gemeenten ook op dit gebied nog steeds aandacht dienen te 

besteden aan het onderwerp staatssteun, omdat zij anders het risico lopen door de 

bestuursrechter te worden teruggefloten.
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