
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 14
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

 Studiemiddag “Nieuwe Aanbestedingswet”

 Aanbestedingswet aangenomen in Eerste kamer

 Begrip “wezenlijke wijziging” ook relevant in vrijwillige nationale aanbestedingscontext

 Gerecht beoordeelt aanbesteding van het HJ EU: onvoldoende gemotiveerd

Mededingingsrecht

 NMa wordt per 1 januari 2013 vermoedelijk Autoriteit Consument en Markt

 Ziekenhuisfusies akkoord bevonden door de NMa

Staatssteun

 Verkoop van gronden heeft niet altijd invloed op tussenstaatse handel

AANBESTEDINGSRECHT

Studiemiddag “Nieuwe Aanbestedingswet”

Er is lang op gewacht, maar nu is het zeker. De Aanbestedingswet komt, en wel naar 

verwachting al per 1 januari 2013!

Met de Aanbestedingswet wijzigt er veel voor aanbestedende diensten en marktpartijen. Zo 

krijgt u te maken met wettelijk verankerde aanbestedingsverplichtingen voor opdrachten onder 

de drempel, voorschriften met het oog op proportionaliteit en andere relevante zaken voor de 

dagelijkse aanbestedingspraktijk.
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Wij brengen u graag precies op de hoogte van de wijzigingen, zowel voor de klassieke sectoren

als de nutssectoren. Daarom nodigen wij u uit voor een studiemiddag op donderdag 13 

december 2012.

De advocaten Aanbestedingsrecht van KienhuisHoving nemen dan de meest in het oog 

springende onderdelen van de Aanbestedingswet met u door. Het spreekt uiteraard vanzelf dat 

daarbij de gevolgen van de Aanbestedingswet voor de dagelijkse praktijk centraal staan.

Tijd en locatie

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en wordt gehouden in de Grolsch Veste te Enschede. De 

middag wordt rond 17.15 uur afgesloten met een borrel.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar marketing@kienhuishoving.nl of door het 

invullen van het digitale aanmeldformulier. Aan de studiemiddag zijn geen kosten verbonden.

Wij ontmoeten u graag op donderdag 13 december aanstaande.

Aanbestedingswet aangenomen in Eerste kamer

De Aanbestedingswet is op 30 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 

8 november jl. gepubliceerd in het Staatsblad. “Den Haag” verwacht dat de Aanbestedingswet 

in werking zal treden op 1 januari 2013.

Het is de bedoeling dat de Aanbestedingswet tegelijkertijd met het Aanbestedingsbesluit in 

werking zal treden. In onze nieuwsbrief van juli 2012 hebben wij u bericht over het 

Aanbestedingsbesluit en de bijbehorende richtsnoeren: de Gids Proportionaliteit en het 

Aanbestedingsreglement Werken 2013 (omdat het nieuwe ARW pas in 2013 inwerking zal 

treden, wordt de eerdere titel ARW 2012 vervangen door ARW 2013). 

Op dit moment ligt het Aanbestedingsbesluit voor advies bij de Raad van State. De uiteindelijke 

inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit is afhankelijk van 

wanneer de Raad van State zijn advies geeft over het Aanbestedingsbesluit en wat de inhoud 

van dit advies is. Het advies van de Raad van State kan eventueel leiden tot wijzigingen in het 

Aanbestedingsbesluit. 

Indien u meer informatie wilt over de nieuwe Aanbestedingswet bent u van harte welkom op 

onze studiemiddag op  donderdag 13 december a.s. De aankondiging vindt u bovenaan deze 

nieuwsbrief.

Begrip “wezenlijke wijziging” ook relevant in vrijwillige nationale aanbestedingscontext

In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij u al over de gevolgen van een wezenlijke wijziging in 

een aanbestede overeenkomst. Zie bijvoorbeeld onze nieuwsbrief van 26 april 2010, waar het 

arrest HJEU Wall AG (13 april 2010, C-91/08) aan de orde was. Hierbij verwezen wij u ook naar 

de Europese arresten Pressetext (19 juni 2008, C-454/06) en Commissie/Frankrijk (5 oktober 

2000, C-337/98).

Kern van de boodschap: het wezenlijk wijzigen van een aanbestede overeenkomst brengt op 

grond van het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers, 

een verplichting mee om de overeenkomst opnieuw aan te besteden. Het achterwege laten van 

een nieuwe aanbesteding na een “wezenlijke wijziging” is onrechtmatig en zal aldus ook kunnen 
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leiden tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever. De arresten die wij tot nu toe bespraken, 

speelden allen in een Europese context. In alle gevallen was de opdrachtgever een 

aanbestedende dienst.

De gevolgen van het wezenlijk wijzigen van een overeenkomst die niet Europees, maar vrijwillig 

meervoudig onderhands - door een private partij - is aanbesteed, zijn in jurisprudentie nog niet 

aan de orde geweest. Dat maakt het tussenvonnis van de Haagse bodemrechter van 3 oktober 

2012 (LJN: BY0155) in een projectontwikkelingskwestie interessant.

In het voorliggende geschil is sprake van een private instelling - Stichting Het Raamwerk 

(“Stichting”) - die in 2008 een onderhandse aanbestedingsprocedure had uitgeschreven voor de 

realisatie van een nieuwe woonwijk op het terrein van het voormalig Rijnlands Zeehospitium te 

Katwijk. Er is geen sprake van een Europese aanbestedingsverplichting, zodat de Nederlandse 

wet- en regelgeving, waaronder het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao), en 

de Europese regelgeving op deze aanbesteding niet van toepassing zijn. Van Rhijn 

Projectontwikkeling (“Van Rhijn”) schreef in op de onderhandse procedure, maar viste achter 

het net. De Stichting sloot vervolgens voor kavel 6 van de opdracht een overeenkomst met 

VORM Ontwikkeling B.V. (“VORM”). Op enig moment ving Van Rhijn op dat de Stichting met 

VORM - ten opzichte van de aanbestede overeenkomst - lopende de rit soepelere voorwaarden 

zou zijn overeengekomen. Van Rhijn stelde Stichting Het Raamwerk in dit verband 

aansprakelijk en startte een bodemprocedure met als inzet de vergoeding van schade van Van 

Rhijn.

De rechtbank stelt voorop dat de keuze voor het uitschrijven van een onderhandse 

aanbestedingsprocedure betekent dat de Stichting zich diende te gedragen overeenkomstig de 

geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de precontractuele fase. Aanbieders 

mogen erop rekenen dat bij die aanbesteding de algemene beginselen van het 

aanbestedingsrecht zoals het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het 

vertrouwensbeginsel in acht worden genomen. Dit betekent volgens de rechtbank ook dat een 

private aanbesteder de opdracht in de gunningsfase, dan wel daarna, niet wezenlijk mag 

wijzigen. De maatgevende Europese arresten (hiervoor aangehaald) worden naar analogie 

toepasbaar geacht.

De rechtbank stelt verder vast dat het alsnog opnemen van een 70%-voorverkoop voorwaarde 

in een reeds gegunde opdracht, terwijl een dergelijke voorwaarde niet van toepassing was in de 

overeenkomst die is aanbesteed, een niet-toelaatbare wezenlijke wijziging van de opdracht 

oplevert. Of het gewraakte voorverkooppercentage tussen de Stichting en VORM ook 

daadwerkelijk overeengekomen is, is in het vonnis niet vast komen te staan. Van Rhijn wordt 

toegelaten in dit verband nader bewijs te leveren.

Les uit dit vonnis is dat private partijen door vrijwillig aan te besteden, meer verplichtingen naar 

zich toe kunnen halen dan vooraf wellicht ingeschat. Wees dus op uw hoede.

Gerecht beoordeelt aanbesteding van het HJ EU: onvoldoende gemotiveerd

Op 16 oktober 2012 moest het Gerecht van Eerste Aanleg (“het Gerecht”) van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie oordelen over een aanbestedingsprocedure die ten behoeve van 

dat zelfde Hof was georganiseerd (zaak T-447/10, vooralsnog niet beschikbaar in het 

Nederlands). Op aanbestedingen van Europese instellingen zijn niet de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen van toepassing, maar twee bijzondere titels uit twee Verordeningen: 

(EG, Euratom) 1605/2002 (“Financieel Reglement”) en (EG, Euratom) 2342/2002 
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(“Uitvoeringsvoorschriften”). Hoewel die voorschriften niet precies hetzelfde zijn als de 

Europese aanbestedingsrichtlijnen, vertonen zij wel veel gelijkenissen met die richtlijnen. De 

manier waarop het Gerecht deze aanbestedingsprocedure beoordeelt, is dus ook relevant voor 

aanbestedingsprocedures waarop de richtlijnen wel van toepassing zijn.

De opdracht in kwestie betrof het onderhoud, de ontwikkeling en de ondersteuning van 

computerapplicaties en was onderverdeeld in twee percelen. De Griekse IT onderneming 

Evropaïki Dynamiki (“Evropaïki”) schreef in, maar werd voor geen van beide percelen 

uitgekozen. Zij stelde vervolgens beroep in tegen deze beslissing bij het Gerecht. Twee van 

haar bezwaren worden inhoudelijk behandeld. Beide aspecten zijn ook relevant voor de 

Nederlandse aanbestedingspraktijk.

Allereerst stelde Evropaïki zich op het standpunt dat het Hof (in haar rol van aanbestedende 

dienst) ten onrechte geschiktheidseisen en gunningscriteria door elkaar had gehaald. 

Geschiktheidseisen zijn bedoeld om de geschiktheid van de inschrijvende onderneming te 

beoordelen en zien op de beroepsbekwaamheid, ervaring en financiële draagkracht van de 

inschrijvende onderneming (oftewel de inschrijver). Gunningscriteria worden juist gebruikt om 

vast te stellen welke inschrijving de economisch meest voordelige is en moeten daarom zien op 

het voorwerp van de opdracht (oftewel de inschrijving). In de Nederlandse jurisprudentie wordt 

er al een aantal jaren uitzonderingen gemaakt op deze hoofdregel daar waar het gaat om 

opdrachten voor intellectuele diensten, zoals bijvoorbeeld architectendiensten, waarbij de 

kwaliteiten van de inschrijver direct gerelateerd zijn aan het voorwerp van de opdracht en de 

kwaliteit van de inschrijving.

In de onderhavige aanbesteding moesten inschrijvers onder meer een opgave doen van het 

team van IT-specialisten dat de opdracht uit zou gaan voeren. Daarbij zouden de c.v.’s van de 

betreffende specialisten beoordeeld worden door de aanbestedende dienst, zowel in het kader 

van de geschiktheid van  de inschrijvende ondernemingen als in het kader van de 

gunningscriteria.

Het Gerecht overweegt allereerst dat ook bij aanbestedingen van instellingen van de EU het 

onderscheid tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria wordt gemaakt (zie de artikelen 93, 

94, 96 en 97 van het Financieel Reglement en de artikel 137 en 138 van de 

Uitvoeringsvoorschriften) en dat het niet is toegestaan om dergelijke criteria zo maar te 

vermengen. Zij overweegt echter vervolgens - onder verwijzing naar een eerder arrest van het 

Gerecht in zaak T-461/08) - dat niet alle gunningscriteria van “kwantitatieve” aard hoeven te 

zijn. Zij kunnen ook zien op de ervaring van de inschrijvende partij.

Nu de onderhavige opdracht een raamovereenkomst voor diensten met een hoog technisch 

gehalte betreft waarbij de precieze aard van de te verlenen diensten gaandeweg de uitvoering 

van de opdracht wordt vastgesteld, acht het Gerecht het logisch dat de vaardigheden en 

ervaring van het opgegeven team invloed hebben op de kwaliteit van de te verlenen diensten 

en daarmee de economische waarde van de aanbieding. De twee manieren waarop het Hof de 

ervaring van inschrijvers heeft beoordeeld, wordt door het Gerecht dan ook toegestaan. De 

klachten van Evropaïki worden op dit punt afgewezen. Daarmee bevestigt dit arrest de lijn die 

Nederlandse rechters al eerder hadden ingezet.

Als tweede argument voerde Evropaïki aan dat het Hof haar verplichting had geschonden om 

de redenen mee te delen van haar beslissing om Evropaïki af te wijzen (artikel 100 lid 2 van het 

Financieel Reglement). Een soortgelijke motiveringsplicht geldt voor Nederlandse
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aanbestedende diensten op grond van artikel 6 van de Wira, met als verschil dat een Europese 

instelling pas de naam van de winnende inschrijver en de relatieve kenmerken en voordelen 

van die inschrijving hoeft mede te delen op het moment dat daartoe een schriftelijk verzoek 

wordt ingediend door één van de andere inschrijvers.

In de onderhavige zaak had het Hof Evropaïki in een eerste brief alleen medegedeeld dat haar 

inschrijving op geen van de percelen de beste was en dat Evropaïki meer informatie kon 

opvragen als zij daar behoefte aan had, hetgeen Evropaïki vervolgens ook deed. Het Hof 

antwoordde hierop met een tweede brief waarin voor de twee percelen scoringstabellen waren 

opgenomen, die de punten bevatten op alle gunningscriteria (kwaliteit en prijs) van Evropaïki en 

de winnaar van het betreffende perceel. Verder gaf het Hof in die brief aan dat de hoofdredenen 

voor de lagere kwalitatieve beoordeling van Evropaïki waren gelegen in “het ontbreken van 

concrete elementen voor het toepassen van de voorgestelde middelen”, “de beperkte indicatie 

van het functionele competentiemanagement in het beroep van het Hof”, “de relatieve zwakte 

van de procedure die de overgang van ontwikkeling naar onderhoud moest garanderen” en “de 

beperkte elementen die de stabiliteit van het team garandeerden”. Ook gaf het Hof de redenen 

op voor de betere beoordeling van de winnaars van de twee percelen: “een efficiënt 

schemamanagement” en “de kwaliteit van de verlening van de gevraagde diensten”, 

respectievelijk de “concrete presentatie van de procedures en methodes” en “de details die 

garanderen dat de inschrijver de diensten optimaal zal verrichten”. Tot slot besloot het Hof - na 

een verzoek daartoe van Evropaïki - ook nog het beoordelingsrapport aan Evropaïki toe te 

sturen.

Het Gerecht acht dit alles een onvoldoende motivering van de gunningsbeslissing. De scores 

op de verschillende gunningscriteria kunnen volgens het Gerecht niet de redenen voor de 

relevante gunningsbeslissing vormen. De opgaaf van redenen die het Hof in haar tweede brief 

doet, wordt door het Gerecht gekwalificeerd als te vaag of te algemeen om Evropaïki in de 

gelegenheid te stellen om te beoordelen of haar beoordeling terecht is geweest en voldoet dus 

evenmin aan de motiveringsverplichting die op het Hof rust. Het Gerecht vernietigt daarom de 

beslissing van het Hof om Evropaïki af te wijzen.

De schadevergoeding die Evropaïki in de procedure had gevorderd kan echter (nog) niet 

worden toegewezen. Weliswaar is de motivering van de beslissing onvoldoende geweest, maar 

dat wil niet automatisch zeggen dat Evropaïki de winnaar van de procedure was geworden bij 

een goed gemotiveerde beslissing. Wellicht dat het Gerecht zich ook moreel enigszins verplicht 

voelde om een aanbestedingsprocedure van haar eigen Hof extra zorgvuldig onder de loep te 

nemen, maar het arrest illustreert in ieder geval het belang van een goede motivering. Te 

algemeen geformuleerde motiveringen zijn onvoldoende en ook het verstrekken van 

scoringstabellen is niet altijd voldoende.

MEDEDINGINGSRECHT

NMa wordt per 1 januari 2013 vermoedelijk Autoriteit Consument en Markt

Op 1 januari 2013 zullen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”), de Onafhankelijke 

Post en Telecommunicatie Autoriteit (“OPTA”) en de Consumentenautoriteit waarschijnlijk 

samengaan in de nieuwe Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). Op het moment van schrijven 

van dit nieuwsbericht is het wetsvoorstel (“de Instellingswet”) dat moet leiden tot de instelling 

van de ACM nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Voormalig minister Verhagen van 

Economische Zaken en bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de NMa (die ook voorzitter van de 

ACM zal worden) hebben echter beiden de verwachting uitgesproken dat die behandeling tijdig 



wordt afgerond om een fusie op 1 januari 2013 mogelijk te maken. Als de Instellingswet 

eenmaal in werking is getreden moet er nog een Stroomlijningswet worden aangenomen die de 

verschillende bevoegdheden, procedures en termijnen van de voorheen verschillende 

autoriteiten zoveel mogelijk moet stroomlijnen en uniformeren. Één van de voornemens is om 

de bezwaarfase in mededingingsrechtelijke zaken af te schaffen. Deze Stroomlijningswet zal 

naar verwachting echter op zijn vroegst op 1 januari 2014 in werking kunnen treden. Veel blijft 

dus nog (even) bij het oude. Chris Fonteijn heeft echter wel reeds aangekondigd dat de nieuwe 

ACM - daar waar mogelijk en gepast - vaker toezeggingsbesluiten en marktscans zal inzetten: 

instrumenten die de NMa nu al tot haar beschikking heeft, maar waar zij nog relatief weinig 

gebruik van maakt.

Ziekenhuisfusies akkoord bevonden door de NMa

Onlangs kondigde de NMa aan dat zij haar goedkeuring heeft verleend aan een viertal 

ziekenhuisfusies, te weten de fusies tussen Scheper-Bethesda (Hoogeveen en Emmen) en 

Refaja (Stadskanaal); Atrium (Heerlen) en Orbis (Sittard); Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp) en 

Kennemer Gasthuis (Haarlem); en TweeSteden en St. Elizabeth (beiden in Tilburg). Van de drie 

laatstgenoemde fusies zijn de besluiten van de NMa inmiddels gepubliceerd (respectievelijk 

zaken 7236, 7332 en 7295). Bij alle drie deze fusies komt de NMa tot de conclusie dat de 

fuserende partijen momenteel belangrijke concurrentiedruk van elkaar ondervinden. Deze druk 

zou komen te vervallen op het moment dat de fusies tot stand zouden komen, waarbij de 

gefuseerde partij met afstand het grootste marktaandeel op de betreffende geografische markt 

zou verkrijgen. De NMa heeft ook advies ingewonnen bij de NZa, die in alle drie de gevallen 

een stijging van de prijzen verwacht. Voldoende redenen om de fusies te verbieden, zou 

gedacht kunnen worden, maar het eindoordeel van de NMa luidt anders.

De NMa heeft namelijk ook de zorgverzekeraars geraadpleegd, die mogelijk tegenwicht kunnen 

bieden tegen de economische machtspositie die de gefuseerde ziekenhuizen waarschijnlijk 

zouden gaan bekleden. Onder meer door de wijzigingen die in 2012 zijn doorgevoerd in de 

financiering en bekostiging van medisch specialistische zorg, verwachten de zorgverzekeraars 

dat zij scherper kunnen inkopen. Als de gefuseerde ziekenhuizen te hoge prijzen dreigen te 

vragen, denken de zorgverzekeraars dit gedrag te kunnen disciplineren, bijvoorbeeld door te 

dreigen met het verschuiven van patiëntenstromen naar een concurrent. De zorgverzekeraars 

zijn van mening dat zij steeds meer sturend op kunnen treden ten aanzien van patiënten. De 

geografische reikwijdte van de markt zou dan ook ruimer zijn dan de reikwijdte waar de NMa in 

beginsel van uitgaat. De NMa hecht blijkbaar veel waarde aan de mening van de 

zorgverzekeraars, want op mede basis van deze mening heeft zij besloten de fusies toe te 

staan. De verwachtingen van de zorgverzekeraars zijn echter slechts gebaseerd op de beperkte 

ervaring die zij hebben opgedaan met de sturingsmiddelen in het overgangsjaar 2012. Daarom 

is de NMa er niet helemaal gerust op dat prijsstijgingen uit zullen blijven door disciplinerend 

optreden van de zorgverzekeraars. In de besluiten heeft de NMa dan ook zekerheidshalve 

prijsplafonds opgelegd aan de gefuseerde ziekenhuizen, zodat de door haar gevreesde 

prijsstijgingen worden voorkomen of in ieder geval beperkt. De ziekenhuizen zullen zich aan 

deze prijsplafonds moeten houden tot in ieder geval 1 januari 2016. Dan zou de transitiefase in 

de ziekenhuiszorg afgerond moeten zijn. De NMa zal ruim voor die tijd (uiterlijk 1 juli 2015) 

bezien of het handhaven van een prijsplafond nog nodig is.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340367686E031460660E101C73051E610C03677A6714767F6F1B0B05060D7D080E09061A602F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.nma.nl/images/7236BCV22-203239.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340367686E031460660E101C73051E610C03677A6714767F6F1B0B05060D7D080E09061A602F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.nma.nl/images/7332BCV22-203235.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340367686E031460660E101C73051E610C03677A6714767F6F1B0B05060D7D080E09061A602F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.nma.nl/images/7295BCV22-203238.pdf


STAATSSTEUN

Verkoop van gronden heeft niet altijd invloed op tussenstaatse handel

De Europese Commissie heeft op 7 november 2012 een interessante beschikking afgegeven 

naar aanleiding van een staatssteunklacht van twee agrariërs tegen de gemeente Sliedrecht. 

De gemeente was voornemens een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. In het plangebied was een 

manegebedrijf gevestigd dat moest worden verplaatst omdat de manege anders pal naast de 

geplande woonwijk zou komen te liggen, hetgeen om “juridische redenen” niet mogelijk was 

(deze redenen worden in de beschikking van de Commissie niet genoemd). Daarom kocht de 

gemeente een stuk landbouwgrond van een projectontwikkelaar en verkocht zij dat vervolgens 

tegen dezelfde prijs door aan de manege. Dit alles onder de voorwaarde dat de bestemming 

van de grond gewijzigd zou worden van agrarisch in recreatief gebruik, zodat de manege daar 

kon worden voortgezet. De klagers betoogden dat zowel de projectontwikkelaar als de manege 

door deze transacties bevoordeeld werden, omdat de Gemeente de grond tegen een te hoge 

prijs aankocht en tegen een te lage prijs verkocht.

De Commissie wijst de klachten echter af. Allereerst, omdat klagers volgens haar geen 

deugdelijke onderbouwing hebben aangeleverd voor hun stelling dat de inkoop- en verkoopprijs 

respectievelijk hoger en lager zouden liggen dan de marktwaarde. Het feit dat de grond 

oorspronkelijk een agrarische bestemming had, wil niet zeggen dat niet met andere factoren 

rekening mag worden gehouden bij het bepalen van de waarde van die grond. Bovendien 

kunnen de koop en verkoop niet los van elkaar worden gezien volgens de Commissie. Beide 

transacties houden juist verband met hetzelfde doel, namelijk de verplaatsing van de manege 

met het oog op de bouw van een nieuwe woonwijk. Dan is het niet verwonderlijk dat de 

gemeente bij de aankoop en verkoop dezelfde waarde hanteert. Tot slot merkt de Commissie 

nog op dat zij van mening is dat de grondtransacties geen ongunstige beïnvloeding van de 

handel tussen lidstaten tot gevolg kan hebben, hetgeen een voorwaarde is voor het kwalificeren 

van een maatregel als staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU. De aard van de 

diensten die de manege verricht hebben een dusdanig plaatselijk karakter dat van een 

dergelijke beïnvloeding geen sprake kan zijn, aldus de Commissie. Deze overweging van de 

Commissie illustreert dat het niet zonder meer vast staat dat een grondtransactie invloed heeft 

op de tussenstaatse handel, maar dat per individuele transactie beoordeeld moet worden of 

deze voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie als staatssteun.

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).

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340367686E031460660E101C73051E610C03677A6714767F6F1B0B05060D7D080E09061A602F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246164/246164_1374341_66_1.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340412196F041314190E161872741E610B0F117A1F1303096F180C057C777F0B0F7E751F6B2F&gegevens_rg=3477621E6F756567190E631D71091E617806647A1C6974086F680F007C77097A7E7F7719612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/
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