
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 13
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). 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

-      Behandeling Aanbestedingswet Eerste Kamer uitgesteld

-      Inkoopprocedure AWBZ-zorg 2013 Menzis in strijd met het aanbestedingsrecht
-      Afschaffing rode diesel per 1 januari 2013: hoe schrijft u in op aanbesteding?

Staatssteun

-      Publicatie handvatten toepassing Algemene groepsvrijstelling

AANBESTEDINGSRECHT

Behandeling Aanbestedingswet Eerste Kamer uitgesteld

In onze nieuwsbrief van juli 2012 hebben wij u bericht dat het voorstellen voor de 

Aanbestedingswet en het daaronder vallende Aanbestedingsbesluit (inclusief de Gids 

Proportionaliteit en het ARW 2012) op 11 september 2012 plenair behandeld zouden worden in 

de Eerste Kamer. Het was de bedoeling dat één en ander 1 januari 2013 in werking zou treden.

De behandeling in de Eerste Kamer is echter uitgesteld tot 30 oktober a.s. In onze volgende 

nieuwsbrief zullen wij - er van uit gaande dat de Eerste Kamer de wet dan wel heeft behandeld -

u berichten over de uitkomst hiervan.

Inkoopprocedure AWBZ-zorg 2013 Menzis in strijd met het aanbestedingsrecht

Specialisten van KienhuisHoving op het gebied van Aanbestedingsrecht en Gezondheidsrecht 

hebben onlangs een kleine Twentse zorgaanbieder bijgestaan in een geschil met Stichting 
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Zorgkantoor Menzis. Het geschil zag op de rechtmatigheid van enkele geschiktheids- en 

bekwaamheidseisen bij de Inkoopprocedure AWBZ-zorg 2013.

De procedure had succes. Bij vonnis van 8 augustus 2012 (gepubliceerd op 13 augustus 2012; 

LJN: BX4463) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem de Twentse 

zorgaanbieder in het gelijk gesteld en is Menzis het gebod opgelegd de omstreden eisen te 

laten vallen. Menzis heeft zich inmiddels aan de uitspraak geconformeerd.

De omstreden eisen waren als volgt geformuleerd:
- de zorgaanbieder realiseert in 2013 een AWBZ gerelateerde omzet (op basis van 

productieafspraken zorg in natura met Menzis) van minstens € 250.000;
- de zorgaanbieder heeft op 1 september 2012 minimaal 15 klanten in zorg of heeft over de 

periode van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012 aan minimaal 25 klanten zorg verleend;
- de zorgaanbieder beschikt op 31 juli 2012 over liquide middelen dan wel een bankgarantie 

van minimaal € 50.000 en blijft gedurende de duur van de overeenkomst aan deze 
voorwaarde voldoen.

Voor kleinere zorgaanbieders, zoals de Twentse zorgaanbieder, zijn deze eisen zodanig hoog 

dat op voorhand praktisch zeker is dat hieraan niet kan worden voldaan. Het effect van de eisen 

zou zijn dat kleinere zorgaanbieders per 2013 ineens categorisch worden uitgesloten van 

deelname aan de inkoopprocedure en dus niet meer voor zorg in natura worden 

gecontracteerd. Ook de Twentse zorgaanbieder, die enkele jaren geleden nog door Menzis was 

verwelkomd op de AWBZ-markt, zou per 2013 abrupt buiten spel zijn komen te staan. In het 

kort geding, dat nog lopende de inkoopprocedure is aangespannen, is verdedigd dat Menzis 

hiermee onrechtmatig handelt.

De voorzieningenrechter heeft dit standpunt gevolgd. De voorzieningenrechter acht de 

omstreden eisen discriminerend en buitenproportioneel hoog. Daarmee zijn de eisen in strijd 

met de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht. Bovendien is de abrupte wijze 

waarop Menzis met deze eisen haar inkoopbeleid ten nadele van kleinere zorgaanbieders 

wijzigt, jegens die zorgaanbieders onzorgvuldig en in strijd met de eisen van redelijkheid en 

billijkheid. Menzis houdt op die manier onvoldoende rekening met de sterke 

afhankelijkheidsrelatie van (met name kleinere) zorgaanbieders ten opzichte van haar.

De betreffende uitspraak heeft belangrijke gevolgen. Kleinere zorgaanbieders in de “Menzis-

regio’s” zijn alsnog voor een zorgcontract voor 2013 in aanmerking gekomen.

Verder is interessant dat de voorzieningenrechter met zoveel woorden oordeelt dat 

zorgkantoren bij de inkoop van AWBZ-zorg in een bijzondere (machts)positie verkeren, die 

maakt dat strengere normen gelden. Zorgkantoren moeten zich bij hun inkoopprocedures 

houden aan de aanbestedingsbeginselen. Bovendien wordt van hen meer verlangd in termen 

van zorgvuldigheid en een redelijke opstelling, zoals onder andere verwoord in de Gedragscode 

Goed Zorgverzekeraarschap.

Afschaffing rode diesel per 1 januari 2013: hoe schrijft u in op aanbesteding?

De Wet op de Accijns wordt per 1 januari 2013 gewijzigd, waardoor de teruggaaf van accijns 

verleend voor “rode diesel” (halfzware olie en gasolie) komt te vervallen. Dit vloeit voort uit de 

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (hierna: Wet fiscale maatregelen), 

die op 18 juli 2012 in werking is getreden. Dit kan voor bepaalde inschrijvers een omstandigheid 

zijn om rekening mee te houden bij het inschrijven op een aanbesteding.
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In plaats van het huidige verlaagde accijnstarief van EUR 258,86 per 1000 liter, zal per 1 januari 

2013 het reguliere tarief van halfzware olie en gasolie van EUR 430,80 (zwavelvrije producten) 

of EUR 441,72 per 1000 liter (niet zwavelvrije producten) gaan gelden. Overigens blijft het 

gebruik van halfzware olie en gasolie voor de scheepvaart vrijgesteld van accijns, met 

uitzondering van pleziervaartuigen.

Partijen die nu gebruik kunnen maken van “rode diesel” en nog dit jaar inschrijven op een 

aanbesteding voor een werk dat (deels) na 1 januari 2013 moet worden uitgevoerd, doen er 

verstandig aan in hun aanbieding al rekening te houden met de afschaffing van het verlaagde 

accijnstarief per 1 januari 2013. Inschrijvers kunnen namelijk reeds bekend worden geacht met 

de prijsstijging, aangezien de prijsstijging volgt uit de Wet fiscale maatregelen die op 17 juli 

2012 is gepubliceerd. Afhankelijk van de toepasselijke algemene voorwaarden en hetgeen in de 

overeenkomst is bepaald, kan de stijging van de brandstofprijzen dan voor rekening van de 

opdrachtnemer komen.

Inschrijvers kunnen de prijsstijging niet ondervangen door in te schrijven met het voorbehoud 

van het recht om hun prijzen te verhogen in het geval van prijsstijgingen, terwijl het bestek 

hierin niet voorziet. Dergelijke - voorwaardelijke - inschrijvingen zijn vanuit 

aanbestedingsrechtelijk perspectief namelijk ongeldig.

STAATSSTEUN

Publicatie handvatten toepassing Algemene groepsvrijstelling

De Europese Commissie is sinds medio 2012 bezig met het algeheel moderniseren van 

staatssteunregels. Daarbinnen pas ook de herziening van de Algemene groepsvrijstelling die de 

Europese Commissie onderhanden heeft. In dit verband publiceerde de Europese Commissie 

op 19 september 2012 handvatten over de toepassing van de Algemene groepsvrijstelling 

staatssteun in de praktijk. Deze Algemene groepsvrijstelling is geldig tot en met 31 december 

2013.

De Algemene groepsvrijstelling staatssteun heeft medio 2008 vijf specifieke groepsvrijstellingen 

vervangen. Onder bepaalde voorwaarden zijn steunmaatregelen ten behoeve van het MKB, het 

faciliteren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, de bescherming van het milieu, het 

stimuleren van de werkgelegenheid en regionale investeringen van de meldingsplicht 

vrijgesteld. Het doel van de Algemene groepsvrijstelling staatssteun was een versimpeling van 

de staatssteunregels, alsmede het verminderen van de administratieve lasten voor de 

voornoemde typen steunmaatregelen.

Over de toepassing van de Algemene groepsvrijstelling staatssteun bleken veel praktische 

vragen te bestaan. Dit was voor de Europese Commissie aanleiding om de toepasselijkheid van 

de groepsvrijstelling door middel van veelgestelde vragen per artikel toe te lichten. De Europese 

Commissie beoogt hiermee overheden en begunstigden beter bekend te maken met de 

Algemene groepsvrijstelling staatssteun. In de toelichting sorteert de Europese Commissie ook 

al vast voor op de aanstaande herziening.

De toelichting bevat veelgestelde vragen over onder meer de reikwijdte van de 

groepsvrijstelling, de gehanteerde definities, de voorwaarden voor vrijstelling, de steunintensiteit 

en de te subsidiëren kosten, wanneer in een individueel geval toch gemeld zou moeten worden 

en de cumulatie van verschillende maatregelen.
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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).

© 2012 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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