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AANBESTEDING

Europese Commissie/Gemeente

Assen: verplichte aanbesteding

onder de drempelwaarde?

Op 4 april 2003 deed de Hoge Raad een uitspraak die veel aanbe-
stedingsrechtelijk stof deed opwaaien.1 De strekking van de des-
betreffende uitspraak is dat een aanbestedende dienst – bestuurs-
orgaan of niet – die ervoor kiest een opdracht in concurrentie te
gunnen in een op een aanbesteding gelijkende procedure, die pro-
cedure in overeenstemming met de algemene beginselen van aan-
bestedingsrecht dient in te richten. Het belang van het arrest is
erin gelegen dat voornoemd vereiste volgens de Hoge Raad in het
kader van de precontractuele goede trouw ook geldt voor
opdrachten die in waarde onder de in de richtlijnen genoemde

drempelwaarden blijven, of anderszins buiten de werking van de
richtlijn vallen. Dat oordeel gaat ver. Immers, de Hoge Raad
neemt bij de aanbesteding van een opdracht de toepasselijkheid
aan van normen die ten grondslag liggen aan de richtlijnen, ter-
wijl diezelfde richtlijnen de desbetreffende opdracht nu juist
bewust buiten hun eigen toepassingsbereik hadden geplaatst.
De Europese Commissie gaat deze uitspraak echter nog niet ver
genoeg. De Commissie heeft recent een met redenen omkleed
advies gezonden aan de Staat der Nederlanden betreffende de
onderhandse gunning van een opdracht tot de levering van huis-
vuilcontainers door de gemeente Assen. Een dergelijk ‘met rede-
nen omkleed advies’ vormt de tweede fase van de inbreukproce-
dure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Conform die procedure
kan de Commissie optreden tegen het niet, niet tijdig of niet juist
implementeren van EG-richtlijnen door lidstaten van de
Europese Unie. Indien de Staat der Nederlanden op genoemd
advies geen bevredigend antwoord heeft, kan de Commissie
Nederland voor het Europese Hof van Justitie dagen.

De situatie in Assen was als volgt. De gemeente wenste een aantal
huisvuilcontainers te betrekken voor het ophalen en verwerken van
huisvuil. De omvang van de benodigde levering was klaarblijkelijk
beperkt: de waarde ervan bleef onder de in de Richtlijn Leveringen
gestelde drempel. De gemeente gunde de opdracht dan ook onder-
hands aan een leverancier van haar keuze, zonder ook andere leve-
ranciers uit te nodigen tot het indienen van een offerte. Zij meende
daartoe gerechtigd te zijn. De Richtlijn Leveringen was immers
niet van toepassing op het onderhavige contract.

De Commissie stelde echter in haar met redenen omkleed advies dat
het feit, dat deze contracten rechtstreeks aan een leverancier waren
gegund zonder dat een voorafgaande aanbesteding had plaatsgevon-
den, een schending vormt van het algemeen beginsel van gelijke
behandeling. Dat beginsel vloeit op haar beurt voort uit het begin-
sel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit als neergelegd
in het EG-Verdrag. Op grond van die beginselen had de Gemeente
moeten zorgen voor enige publiciteit betreffende de opdracht, om
zo verschillende bedrijven in staat te stellen een offerte in te dienen.
Het contract zou daarna gegund moeten worden aan de leverancier
met de gunstigste offerte ‘ …om op die manier te garanderen dat
het overheidsgeld goed zou worden besteed’, aldus de Commissie.
Dat de geraamde waarde van de opdracht beneden de in de toepas-
selijke Richtlijn Leveringen gestelde drempel lag, doet daarbij vol-
gens de Commissie niet terzake. Anders dan de Hoge Raad in voor-
noemde uitspraak heeft geoordeeld, heeft dus niet het gunnen van
een opdracht in concurrentie door een aanbestedende dienst de toe-
passelijkheid van beginselen van aanbestedingsrecht als gevolg,
maar brengt, andersom, de toepasselijkheid van die beginselen de
plicht met zich tot het oproepen van concurrentie bij de plaatsing
van een opdracht door een aanbestedende dienst.

1 Zie hierover ook H.C. Leemreize, ‘Toepasselijkheid van de algemene begin-
selen van aanbestedingsrecht buiten de werkingssfeer van de Richtlijnen.
Een bespreking van HR 4 april 2003’, Contracteren 2003/3, p. 78.

2 De Commissie heeft Ierland, Italië en Duitsland voor het Europese Hof van
Justitie gedaagd, respectievelijk in verband met de uitbreiding van een
contract met de Ierse post voor de betalingen van sociale uitkeringen buiten
mededinging, de aankoop van helikopters door het Italiaanse
Staatsbosbeheer buiten mededinging en het niet-naleven van Europese
voorschriften bij de gunning van een contract voor afvalverwijdering in het
Duitse district Friesland. Naast Nederland heeft de Commissie ook
Griekenland en Zweden formeel verzocht hun bestaande praktijk te veran-
deren waar die inhield dat overheidsopdrachten werden gegund op een
wijze die, volgens de Commissie, strijdig is met het EU-Verdrag of de richtlij-
nen inzake overheidsopdrachten.
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De vingerwijzing van de Commissie aan het adres van de gemeen-
te Assen staat niet op zich. Ook in andere gevallen (in Italië,
Ierland, Duitsland, Griekenland en Zweden2) heeft de
Commissie recent besloten op te treden om, naar zij stelt, de EU-
wetgeving inzake overheidsopdrachten te doen naleven. In een
publicatie terzake3 stelt de Commissie dat de EU-regelgeving
onder meer als doel heeft te zorgen dat alle Europese bedrijven
een eerlijke kans krijgen om in te schrijven op overheidsopdrach-
ten. In dat kader zijn open en transparante aanbestedingsproce-
dures vereist, aldus de Commissie. Op die manier wordt immers
meer concurrentie bewerkstelligd, krijgt corruptie minder kans
en krijgen de belastingbetalers betere dienstverlening en meer
waar voor hun geld.

De gedachte hierachter lijkt te zijn dat de bepalingen van het EG-
Verdrag – waaronder die betreffende het vrij verrichten van dien-
sten en de vrijheid van vestiging – van toepassing zijn op alle over-
heidsopdrachten, dus ook op opdrachten waarop de communau-
taire aanbestedingsrichtlijnen niet van toepassing zijn, bijvoor-
beeld omdat de waarde van die opdrachten beneden de in de des-
betreffende richtlijn gestelde drempelwaarde ligt. Hetzelfde geldt
voor de eveneens in het EG-Verdrag neergelegde algemene begin-
selen van non-discriminatie, gelijke behandeling en transparantie.
Dit principe is in een beschikking van 3 december 2001 bevestigd
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.4 In
een arrest van 18 november 19995 heeft het Hof van Justitie daar-
bij expliciet bepaald dat voornoemd beginsel van non-discrimina-
tie op grond van nationaliteit aanbestedende diensten verplicht
tot transparant handelen. Die verplichting tot transparantie
houdt volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van 2 decem-
ber 20006 in dat aan elke potentiële inschrijver op een opdracht
een passende mate van openbaarheid wordt gegarandeerd zodat
de markt7 voor mededinging wordt geopend en aanbestedings-
procedures op onpartijdigheid kunnen worden getoetst.

Over de vraag hoe een aanbestedende dienst aan deze vereisten
vorm dient te geven in gevallen die niet door de Richtlijnen wor-
den bestreken, heeft het Hof van Justitie zich niet duidelijk uitge-
laten. De Commissie lijkt echter uit te gaan van de vooronderstel-
ling dat aan de beginselen van transparantie en gelijke behande-
ling slechts voldaan wordt door het houden van een openbare aan-
besteding.8 Consequent doorredeneren in de lijn van de
Commissie brengt derhalve met zich dat iedere opdracht, ook die
waarvan de waarde ver onder de in de richtlijnen gestelde drem-
pel blijft, in enige vorm openbaar moet worden aanbesteed.

Niet ter discussie staat dat een aanbestedende dienst zich te allen
tijde – dus ook bij de aanbesteding van een opdracht onder de
drempelwaarde – heeft te houden aan de bepalingen van het EG-
Verdrag. Zij heeft zich daarmee te onthouden van het plaatsen van
een opdracht op discriminatoire wijze. De conclusie van de

Commissie, dat dit uitgangspunt in alle gevallen gestalte dient te
krijgen door het houden van een openbare aanbesteding of een
procedure die daarop feitelijk neerkomt, voert naar wij menen
echter veel te ver. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
beheersen in Nederland zowel het publiek als civielrechtelijk han-
delen van overheidsopdrachtgevers9 en dwingen die laatsten daar-
mee eveneens steeds tot zorgvuldigheid, non-discriminatie en 
– daaruit voortvloeiend – transparantie. Noch uit die algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, noch uit de Algemene wet
bestuursrecht of enige andere wettelijke regeling, noch uit juris-
prudentie terzake volgt echter een onverkorte aanbestedings-
plicht voor overheidsopdrachten. Ook wanneer rechtstreeks
wordt onderhandeld met één of meer partijen over een opdracht,
omdat die de geldende drempelwaarde niet overstijgt, kan de
naleving van de beginselen van non-discriminatie en transparan-
tie klaarblijkelijk dus voldoende worden gewaarborgd.

Aan een aanbesteding zijn bovendien zowel voor de aanbesteden-
de dienst als voor de inschrijvers aanzienlijke kosten verbonden.
Die kosten zouden in de door de Commissie voorgestane lijn in
een wel heel scheve verhouding met de waarde van de te plaatsen
opdracht kunnen komen te staan. Juist ter voorkoming van die
situatie hanteren de richtlijnen drempelbedragen ter beperking
van hun eigen toepassingsbereik. De hoogte van die drempelbe-
dragen is weloverwogen en in breed overleg vastgesteld.10 Voor
het verlagen ervan heeft de Europese wetgever tot op heden klaar-
blijkelijk geen aanleiding gezien. De Commissie schiet in haar
mededingingsrechtelijk reveil haar doel – zoals zij zelf stelt: het
doelmatig besteden van belastinggelden – dan ook volkomen
voorbij.

De Commissie slaat hiermee een weg in die geheel tegengesteld is
aan de tendens die elders in het Europese mededingingsrecht zicht-
baar is. Zo gelden ook betreffende de vorming van kartels, het verle-
nen van staatssteun en het sluiten van verticale overeenkomsten
drempelbedragen.11 Overeenkomsten of financieringen met een
waarde beneden die drempel worden verondersteld de mededinging
in de desbetreffende markt niet merkbaar te beperken. Deze drem-
pels zijn de laatste jaren echter juist substantieel verhoogd.

De in de richtlijnen gestelde drempelwaarden dienen naar wij
menen dan ook maatgevend te blijven voor de vraag of een
opdracht verplicht openbaar dient te worden aanbesteed. Voor het
zover oprekken van het non-discriminatiebeginsel dat daaruit de
verplichting volgt voor aanbestedende diensten om ook opdrach-
ten onder de drempelwaarde openbaar aan te besteden, geven
noch de tekst en de bedoeling van het EG-verdrag, noch de prak-
tijk aanleiding.

Mr. R.J. Roks en mr. H.C. Leemreize, beide advocaten
bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam

3 IP/03/1037, 17 juli 2003.
4 HvJ EG, 3 december 2001, C-59/00, Vestergaard.
5 HvJ EG, 18 november 1999, c-275/98, Unitrom Scandinavia.
6 HvJ EG, 7 december 2000, c-324/98, Telaustria.
7 In casu de dienstenmarkt.
8 Zo meent ook prof. mr. J.M. Hebly in zijn bijdrage ‘Nieuwe zakelijkheid in

het aanbestedingsrecht’ in: Naar nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen in
de bouw’, Pre-advies voor de Vereniging van Bouwrecht nr. 31, Kluwer
2003, p. 99. Anders: Handboek Aanbestedingsrecht, p. 30/31.

9 Vgl. HR 22 maart 1991, ‘Amsterdam/Ikon’, NJ 1994/170 en HR 8 juli 1991,
Kunst- en Antiekstudio Lelystad, NJ 1991/691.

10 Anders prof. Hebly, (t.a.p. p. 100), die pleit voor een ondergrens van 
100.000,- voor de verplichting tot aanbesteding van alle overheidsopdrach-
ten.

11 Vgl. Bagatelbekendmaking staatssteun (‘de minimis’) 2001 C 368/07;
Commissieverordening Groepsvrijstelling Verticalen, nr. 2790/1999, 22
december 1999 (Pb 1999 L 336/21); Raadsverordening betreffende de con-
trole op concentraties van ondernemingen (EEG) nr. 4064/89, 21 december
1989 (Pb 1997 L 180/1); artikel 27 Mededingingswet.
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