
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 12
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 (joost.vandewetering@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

-      Ontwerp Aanbestedingsbesluit

-      Aanbestedingsreglement Werken 2012

-      Gids proportionaliteit

Mededingingsrecht en Staatssteun

-         Wet Markt & Overheid per 1 juli in werking getreden

-         NMa past boetebeleid in concentratiezaken aan

AANBESTEDINGSRECHT

Ontwerp Aanbestedingsbesluit

Op 10 juli 2012 heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het 

ontwerp Aanbestedingsbesluit naar de Eerste en de Tweede kamer gestuurd. Het 

Aanbestedingsbesluit regelt enkele onderwerpen van het wetsvoorstel Aanbestedingswet 

(Wetsvoorstel 32440). Het besluit bevat bepalingen betreffende:

- de gegevens die ten minste in de eigen verklaring moeten worden opgenomen;

- de wijze waarop de communicatie tussen de aanbestedende dienst of speciale-

sectorbedrijf en gegadigden dient plaats te vinden;

- de toezending en de middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen dan wel 

verzoeken tot deelneming;

- de misdrijven die worden meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag van een 

gedragsverklaring aanbesteden.
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Voorts worden in het Aanbestedingsbesluit twee richtsnoeren aangewezen: het 

Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) en de Gids Proportionaliteit. Op grond van 

de Aanbestedingswet dienen deze richtsnoeren te worden nageleefd. Afwijkingen van de 

voorschriften uit deze richtsnoeren moeten in de aanbestedingsstukken worden gemotiveerd.

De richtsnoeren worden hierna afzonderlijk besproken.

Het Aanbestedingsbesluit en de richtsnoeren zijn voorgelegd aan de Eerste en de Tweede 

kamer. Op 11 september 2012 wordt het wetsvoorstel Aanbestedingswet plenair behandeld in 

de Eerste Kamer. Het besluit en de richtsnoeren worden bij deze behandeling betrokken. Het is 

de bedoeling van de minister dat de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit per 

1 januari 2013 in werking treden.

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) is aangepast aan de 

Aanbestedingswet. Dit heeft geresulteerd in het ARW 2012. Op grond van artikel 1.22, lid 1 van 

de Aanbestedingswet is het ARW 2012 aangewezen als richtsnoer voor aanbestedingen van 

opdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarde (nationale aanbestedingen en 

meervoudig onderhandse aanbestedingen). Hierdoor zal voor deze opdrachten uniformiteit in 

de wijze van aanbesteden optreden. Naar aanleiding van de motie Schouten (Kamerstukken ΙΙ 

2010/11, nr. 55) is het ARW 2012 ook geschikt gemaakt voor het aanbesteden van aan Werken 

gerelateerde Leveringen en Diensten.

Het ARW 2012 bevat ook enkele wijzigingen ten opzichte van de ARW 2005 die niet 

rechtstreeks voortvloeien uit de Aanbestedingswet. Interessant is bijvoorbeeld dat het 

overleggen van een Model K-verklaring bij de inschrijving niet meer verplicht wordt gesteld in 

het ARW 2012. De aanbesteder dient dat voor te schrijven. Alleen dan leidt het ontbreken van 

de Model K-verklaring bij de inschrijving tot ongeldigheid. Voorts zijn de uitsluitingsgronden in 

nationale procedures in het ARW 2012 gelijk getrokken met de uitsluitingsgronden voor 

Europese procedures. Hierdoor  kan de Eigen Verklaring ook in nationale aanbestedingen 

worden toegepast.

Gids Proportionaliteit

In de nieuwsbrief van maart 2012 hebben wij kort aandacht besteed aan de Aanbestedingswet 

en de Gids Proportionaliteit. Omdat de Gids Proportionaliteit een zekere wettelijke status krijgt 

(het wordt een richtsnoer onder de Aanbestedingswet) is de Gids redactioneel en wetstechnisch 

aangepast. Aan de Gids zijn 21 voorschriften toegevoegd. Deze voorschriften dienen, aldus de 

opstellers, gelezen te worden in de context van de volledige tekst van de Gids. Op grond van de 

Aanbestedingswet dienen de voorschriften door aanbestedende diensten te worden nageleefd, 

of dienen afwijkingen van deze voorschriften in de aanbestedingsstukken te worden 

gemotiveerd (“comply or explain”).

Voor het overige is de Gids inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Wel rijst 

de vraag wat de status is van de overige tekst van de Gids (naast de voorschriften). De 

voorschriften dekken namelijk niet de gehele lading van de Gids. Ongetwijfeld zal daarover - en 

over het principe “comply or explain” - de nodige jurisprudentie verschijnen, wanneer deze 

“nieuwe vorm van wetgeving” in het aanbestedingsrecht werkelijkheid wordt.

Hieronder treft u ter illustratie een aantal van de 21 voorschriften uit de Gids Proportionaliteit.
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Voorschrift 3.4 A:

De aanbestedende dienst beziet per opdracht welke aanbestedingsprocedure

geschikt en proportioneel is, daarbij slaat hij in ieder geval acht op de volgende aspecten:

- omvang van de opdracht;

- transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;

- aantal potentiële inschrijvers;

- gewenst eindresultaat;

- complexiteit van de opdracht;

- type van de opdracht en het karakter van de markt.

Voorschrift 3.5 D:

1. De aanbestedende dienst verlangt geen zekerheidsstelling die niet samenhangt met het 

afdekken van risico's ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.

2. Indien zekerheidstelling wordt verlangd bedraagt deze ten hoogste 5% van de 

opdrachtwaarde.

3. De aanbestedende dienst verlangt geen dubbele zekerheidstellingen.

4. Het tweede lid is niet van toepassing indien betaling voorafgaand aan de prestatie 

onderdeel is van de overeenkomst.

5. De aanbestedende dienst verlangt geen cessie van verzekeringspenningen.

Voorschrift 3.5 G:

1. De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie.

2. De aanbestedende dienst vraagt niet dat referentieprojecten een waarde hebben van meer 

dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht.

Voorschrift 3.5 H:

De aanbestedende dienst stelt geen hogere eisen aan combinaties van inschrijvers 

(samenwerkingsverbanden) dan hij stelt aan een enkelvoudige inschrijver.

Voorschrift 3.7:

De aanbestedende dienst overweegt de inschrijvers toe te staan varianten voor te stellen, 

indien hij het gunningscriterium van economische meest voordelige inschrijving hanteert.

Voorschrift 3.9 A:

De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen 

of beïnvloeden.

Voorschrift 3.9 B:

De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de 

kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van 

de inkoopvoorwaarden.

Voorschrift 3.9 C:

In gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene 

voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal 

toe.



Voorschrift 3.9 D:

1.    De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier 

gelimiteerd is.

2.    Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de 

aanbestedende dienst in ieder geval acht op:

-         de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt;

-         de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende 

opdracht naar aard en omvang.

MEDEDINGINGSRECHT & STAATSSTEUN

Wet Markt & Overheid per 1 juli in werking getreden

Op 1 juli jongstleden is de wijziging van de Mededingingswet bekend als de Wet Markt & 

Overheid in werking getreden. In nieuwsbrief nr. 7 van september 2011 berichtten wij al over de 

inwerkingtredingsperikelen rondom deze wetswijziging. Door de wetswijziging wordt een aantal 

artikelen toegevoegd aan de Mededingingswet om iets te doen aan de zogenaamde “markt en 

overheid” problematiek. Als de lokale overheid zich op de markt  begeeft, dat wil zeggen 

economische activiteiten gaat uitoefenen, dan dient dat op een eerlijke manier te gebeuren 

zonder dat daarbij marktpartijen worden benadeeld. Om dit doel te verwezenlijken gaat de 

Mededingingswet een aantal ge- en verbodsbepalingen bevatten voor lokale overheden. Deze 

bepalingen komen kort gezegd op het volgende neer:

(i) overheden mogen - ongeacht de afnemer -  hun diensten of producten niet onder de 

kostprijs verkopen;

(ii) een overheid mag een overheidsbedrijf waar zij zelf bij betrokken is, niet bevoordelen

(zowel in financiële als in andere zin);

(iii) een overheid mag niet bepaalde gegevens voor zichzelf houden en daarmee tegelijkertijd  

economische activiteiten uitoefenen;

(iv) er mag geen functievermenging optreden, dat wil zeggen dat personen die belast zijn met 

publiekrechtelijke taken die betrekking hebben op economische activiteiten, niet tevens 

betrokken zijn bij de uitvoering van diezelfde economische activiteiten.

Deze regels golden al voor de nationale overheid op grond van beleidsregels, die op hun beurt 

de inspiratiebron vormden voor het oorspronkelijke wetsvoorstel Markt & Overheid. De wet 

heeft een zeer specifiek toepassingsbereik en geldt bijvoorbeeld niet voor een aantal bijzondere 

bestuursorganen die in de wet staan opgesomd. Ook bevat de wet specifiek overgangsrecht 

voor reeds bestaande economische activiteiten of reeds gesloten overeenkomsten. Overheden 

hebben ook de mogelijkheid van de wet af te wijken waar het gaat om economische activiteiten 

die plaats vinden in het algemeen belang. Hoe dit laatste begrip moet/mag worden 

geïnterpreteerd is nog niet geheel uitgekristalliseerd, maar men zou mogen verwachten dat in 

dit kader aansluiting moet worden gezocht bij het Europese recht. De NMa gaat belast worden 

met de handhaving van de nieuwe bepalingen en kan overheden die in overtreding zijn een last 

onder dwangsom opleggen. Of de bepalingen ook een bredere toepassing gaan vinden in 

bijvoorbeeld gerechtelijke procedures moet de toekomst gaan uitwijzen.

NMa past boetebeleid in concentratiezaken aan

In nieuwsbrief nr. 10 van maart 2012 maakten wij reeds melding van een uitspraak van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) waarin werd uitgemaakt dat de 

meldingsplicht voor concentraties niet (meer) geldt voor verkopende partijen, waar het gaat om 

exclusieve overnames (CBb 24 februari 2012, LJN: BV6874). Concentraties zijn transacties 
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waarbij er een verkrijging c.q. wijziging plaats vindt van de uitsluitende dan wel gezamenlijke 

zeggenschap in (een deel van) een onderneming. Het concentratiebegrip omvat in ieder geval 

de “standaard” fusies en overnames, maar is vaker van toepassing dan door menigeen wordt 

vermoed. Op grond van de Mededingingswet moeten dergelijke concentraties gemeld worden 

aan de NMa als zij van een bepaalde omvang zijn.

Dat het concentratietoezicht niet zo eenvoudig is als het lijkt, bleek wel toen de Nederlandse 

Staat een boete opgelegd kreeg van de NMa in mei 2010, omdat de Staat had nagelaten 

melding te maken van een concentratie waar zij bij betrokken was als verkopende partij. Toen 

was het nog staand beleid van de NMa om ook verkopende partijen een dergelijke boete op te 

leggen. De Nederlandse Staat maakte echter tijdig bezwaar tegen het besluit en voerde onder 

meer aan dat de meldingsplicht niet op haar rustte als verkopende partij. Hangende het 

bezwaar werd in een andere zaak de voornoemde uitspraak door het CBb gedaan. De NMa 

maakt nu bekend dat zij naar aanleiding van die uitspraak heeft besloten om haar beleid in dit 

soort zaken aan te passen en verkopende partijen niet langer te beboeten. Daarom heeft de 

NMa tevens de boete van de Staat kwijtgescholden.

Wel moet worden opgemerkt dat de uitspraak van het CBb en de beleidswijziging van de NMa 

alleen lijken te gelden voor transacties waarbij de verkopende partij zijn volledige aandeel in 

(een deel van) een onderneming verkoopt en dus geen zeggenschap meer uitoefent over de 

betreffende onderneming. De verkoper is dan geen bij de concentratie “betrokken partij” in de 

zin van de Mededingingswet. Dit kan anders zijn als de verkoper slechts een deel van zijn 

belang in een onderneming verkoopt en bijvoorbeeld samen met andere partijen gezamenlijke 

zeggenschap over de betreffende onderneming gaat uitoefenen.

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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