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Op 10 december 2012 is de Raad voor Concurrentievermogen

akkoord gegaan met de algemene oriëntatie van een pakket

van drie richtlijnvoorstellen op het gebied van aanbesteden

(klassieke sectoren, speciale sectoren en concessies van 21 de-

cember 2011). Aanleiding om in deze bijdrage kritisch te be-

zien op welke wijze vaste rechtspraak van het Hof van Justitie

EU zal worden gecodificeerd.

1. Inleiding

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie
voorstellen gepresenteerd voor een nieuw Europees
aanbestedingswetgevingspakket.1Richtlijn 2011/438 voor
‘klassieke’ overheidsopdrachten (werken, leveringen en
diensten, hierna: Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren)
zal de huidige Richtlijn 2004/18/EG vervangen.2Richtlijn
2011/439 op het gebied van overheidsopdrachten in
nutssectoren vervangt Richtlijn 2004/17/EG.3 Met een

geheel nieuwe Richtlijn 2011/437 op het gebied van con-
cessies beoogt de Commissie demarkt voor concessieop-
drachten te reguleren (hierna: Richtlijnvoorstel voor
concessies).4 Opvallend is dat, anders dan bij de vorige
herziening in 2004,5 ervoor is gekozen om op grote
schaal in rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna:
het Hof) ontwikkelde aanbestedingsrechtelijke notities
te codificeren. Dit lijkt verband te houdenmet de bijzon-
der grote rechtsontwikkeling die het Europees aanbeste-
dingsrecht het afgelopen decenniumheeft doorgemaakt.6

De rechtspraak van hetHof is voor de aanbestedingsrech-
telijke praktijk keer op keer maatgevend geweest. Het is
daarom van belang om te bezien in hoeverre de jurispru-
dentie overeind blijft in het nieuwe wetgevingspakket.
Arresten van het Hof over gemengde opdrachten7 en
(sub)gunningscriteria8 zijn in ieder geval opgenomen in
de voorstellen en ook het proportionaliteitsbeginsel is

*
Mr. Hélène Stergiou en mr. Diederik Wolters Rückert zijn beiden advocaat op de sectie bouw- en aanbestedingsrecht van Pels Rijcken & Droog-
leever Fortuijn. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

*

Voorafgaand aan de Richtlijnvoorstellen heeft een consultatie plaatsgevonden, zie: ‘Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid
inzakeoverheidsopdrachten.Naar eenmeer efficiënteEuropese aanbestedingsmarkt’, COM(2011)15 def.Opdewebsite vandeEuropeseCommissie

1

is een samenvatting van de uitkomsten van de consultatie beschikbaar: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_
rules/reform_proposals_en.htm.
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, PbEU 2004, L 134/114, in Nederland geïmplementeerd in het Besluit van 16 juli

2

2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, Stb 2005, 408.
Per 1 april 2013 zal de Aanbestedingswet van 1 november 2012 in werking treden, Stb. 2012, 542.
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, in Nederland geïmplementeerd in het Besluit van 16 juli

3

2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en
postdiensten. Per 1 april 2013 zal de Aanbestedingswet van 1 november 2012 in werking treden, Stb. 2012, 542.
In 2012 hebben onderhandelingen in de Raadswerkgroepen plaatsgevonden en die hebben geleid tot door de Raad van Concurrentievermogen
aangenomen ‘compromisvoorstellen’ van 30 november 2012 en 20 december 2012. Eerste lezing in het Europees Parlement van beide voorstellen

4

staat gepland voor september 2013. In dit artikel wordt uitgegaan van de versies van 30 november 2012 (Richtlijnvoorstel klassieke sector) en
20 december 2012 (Richtlijnvoorstel concessies), die ten tijde van het schrijven van dit artikel uitsluitend in een Engelse taalversie beschikbaar
waren.
Voorstel tot Richtlijn 2004/18/EG, PbEG 2001, C 29 E/2, p. 11 en PbEG 2002, C 203 E/32, p. 210.5
Waar in 2002 de Commissie slechts acht inbreukprocedures startte, kenden de achtereenvolgende jaren een gemiddelde van circa twintig tot
dertig aanbestedingsrechtelijke infracties. Ook het aantal prejudiciële verwijzingen is toegenomen. Ter illustratie: in de periode 2010 tot 2012

6

werden 68 aanbestedingsrechtelijke conclusies en arresten gewezen. Veel arresten zien op het toepassingsbereik van de Europese aanbestedings-
richtlijnen.
Artikel 3 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren. HvJ EG 24 september 1998, zaak C- 76/97, Jur. 1998, p. I-05357 (Tögel).7
Artikel 66 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren. HvJ EG 24 november 2005, zaak C- 331/04, Jur. 2005, p. I-10109 (ATI EAC).8
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vastgelegd.9Dit artikel bespreekt op onderdelen bepalin-
gen van de Richtlijnvoorstellen over dienstenconcessies
(2), de werkendefinitie (3), ‘quasi in-house’-situaties en
publiek-publieke samenwerking (4) en het begrip ‘wezen-
lijke wijziging’ (5). Per onderdeel zal worden bezien of
de voorgestelde richtlijnbepalingen overeenkomen met
rechtspraak en op welke onderdelen is afgeweken.

2. Richtlijnvoorstel concessies

2.1 Het begrip dienstenconcessie

2.1.1 Inleiding
Sinds Richtlijn 2004/18/EG heeft een concessieopdracht
voor diensten een communautaire definitie. Artikel 1 lid
4 luidt als volgt: ‘een concessieovereenkomst is een
overeenkomstmet dezelfde kenmerken als een overheids-
opdracht voor dienstenmet uitzondering van het feit dat
de tegenprestatie voor de te verlenen diensten bestaat uit
hetzij uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij
uit dit recht, gepaard gaande met een prijs’. Klassieke
voorbeelden van een dienstenconcessie zijn het in beheer
geven van een parkeergarage of het verlenen van een
openbaarvervoerconcessie. Er zijn echter situaties waarin
het onderscheid tussen een overheidsopdracht voor
diensten en een dienstenconcessie niet helder is, terwijl
dit voor de toepassing van de Richtlijn doorslaggevend
is. De vraag of dan sprake is van een dienstenconcessie
of een overheidsopdracht voor diensten is veelvuldig aan
het Hof voorgelegd.10 Dit heeft geresulteerd in jurispru-
dentie waarin het Hof nader heeft uitgewerkt op welke
andere kenmerkende elementen een dienstenconcessie
zich van een dienstenopdracht onderscheidt.

2.1.2 Jurisprudentie
Het is niet in de definitie van de dienstenconcessie tot
uitdrukking gebracht, maar het Hof heeft in Telaustria
(2000)11 en in Parking Brixen (2005)12 aangenomen dat
inherent aan de wijze van ‘betalen’ is dat de concessie-
houder zelf het economische risico draagt dat is verbon-
den aan de verrichting van de dienst. De concessiehouder
draagt het exploitatierisico, nu hij een deel van zijn in-
komsten moet halen uit datgene wat derden voor de ge-
leverde dienst betalen.

‘In de in de eerste vraag bedoelde situatie [dienstencon-
cessie], wordt de dienstverlener echter niet door de be-

trokken overheidsinstantie vergoed, maar uit voor het
gebruik van de parkeerplaats door derden betaalde bedra-
gen. Deze vergoedingswijze houdt in dat de dienstverle-
ner het exploitatierisico van de betrokken diensten draagt,
hetgeen kenmerkend is voor een openbare dienstencon-
cessie. Een situatie als die in het hoofdgeding betreft
derhalve niet een overheidsopdracht voor dienstverlening
maar een concessie voor openbare diensten’.13

Door het toekennen van een exploitatierecht als tegen-
prestatie voor de verleende diensten ontstaat een taak-
en risico-overdracht die bij een overheidsopdracht voor
diensten niet aan de orde is, zo oordeelde het Hof. Bij
een overheidsopdracht voor diensten voert de opdracht-
nemer ‘slechts’ de opdracht uit die door de aanbestedende
dienst is geformuleerd. Hij krijgt zijn diensten volledig
door de aanbestedende dienst vergoed en er worden geen
transacties met derden gesloten. In geval van een op
voorhand vaste of bepaalbare vergoeding is in ieder geval
geen sprake van een concessieovereenkomst, maar van
een aanbestedingsplichtige dienstenopdracht. Dit volgt
uit het arrest Commissie/Italië (2007):14

‘In casu is het duidelijk dat de tegenprestatie die de
marktdeelnemer verkrijgt voor de door de gedelegeerde
commissaris gevraagde dienstverrichting, te weten de
verwerking van het afgegeven afval met terugwinning
van energie, in hoofdzaak bestaat in de betaling van het
bedrag van de vergoeding door de gedelegeerde commis-
saris.’15

Aangezien een reguliere overheidsopdracht voor diensten
eveneens kan bestaan uit het recht om vergoedingen van
derden te innen zonder dat dit een concessie oplevert,
heeft het Hof in een reeks van prejudiciële verwijzingen
het vereiste van een aanwezig exploitatierisico nader ge-
preciseerd. Om te beginnen heeft het Hof in het arrest
Eurawasser (2009)16 bepaald dat het niet noodzakelijk is
dat het exploitatierisico van een bepaalde minimale om-
vang is om van een dienstenconcessie te kunnen spreken.
Ook wanneer het risico dat een concessiehouder op zich
neemt beperkt is, kan sprake zijn van een dienstencon-
cessie, indien het op de aanbestedende dienst rustende
risico geheel of voor een aanzienlijk deel wordt overgeno-
men. In Eurawasser ging het om de vraag of het geduren-
de 20 jaar voorzien in een drinkwatervoorziening en de
afvoer van afvalwater kwalificeert als een overheidsop-
dracht of een dienstenconcessie. Aangezien de concessie-
houder het recht heeft om vergoedingen van derden te
innen, werd het Hof de vraag voorgelegd of hierdoor het

Artikel 15 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren.9
Het Hof heeft sinds het Telaustria-arrest 25 arresten gewezen over dienstenconcessies. 13 hiervan hadden betrekking op het begrip dienstencon-
cessie. Zie: Commission Staff Working Paper, ‘Impact Assessment of an initiative on concessions accompanying the document Proposal for a

10

Directive of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts’, 20 december 2011, COM(2011)897 final en
SEC(2011)1589 final, p. 12.
HvJ EG 7 december 2000, zaak C-324/98, Jur. 2000, p. I-10745, r.o. 58 (Telaustria en Telefonadress).11
HvJ EG 13 oktober 2005, zaak C- 458/03, Jur. 2005, p. I-8612 (Parking Brixen).12
Parking Brixen, r.o. 40.13
HvJ EG 18 juli 2007, zaak C-382/05, Jur. 2007, p. I-6657 (Commissie/Italië). Zie ook HvJ EG 26 april 1994, zaak C-272/91, Jur. 1994, p. I-1409
(Lottomatica).

14

Commissie/Italië, r.o. 39 en 40.15
HvJ EG 10 september 2009, zaak C-206/08, Jur. 2009, p. I-08377 (Eurawasser).16
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risico niet zodanig wordt beperkt dat geen sprake meer
is van een dienstenconcessie. Het Hof oordeelde:

‘Anderzijds moet het te goeder trouw handelende aanbe-
stedende diensten voortaan vrijstaan omde dienstverrich-
ting doormiddel van een concessie te verzekerenwanneer
zij van mening zijn dat zulks de beste manier is om de
betrokken openbare dienst te verzekeren, zelfs wanneer
het aan de exploitatie verbonden risico erg beperkt is.’17

In het arrest Privater Rettungsdienst (2011)18 boog het Hof
zich over de vraag of een dienst voor het verrichten van
medische spoedhulp kwalificeert als een dienstenconces-
sie of een reguliere dienstenopdracht. In Duitsland dra-
gen de Landkreise de verantwoordelijkheid voor het
aanbieden van medische spoedhulp. Ambulancedienst
Stadler kwam op tegen het voornemen van het gemeen-
telijke samenwerkingsverband Passau om deze dienst
buiten aanbesteding te vergeven aan concurrenten. Het
Hof stelde voorop dat een economisch exploitatierisico
moet worden opgevat als:

‘(…) het risico van blootstelling aan de grillen van de
markt (…), dat zijn neerslag kan vinden in het gevaar voor
mededinging van andere marktdeelnemers, het gevaar
voor wanverhouding tussen vraag en aanbod van dien-
sten, het risico van insolventie van degenen die de ver-
richte dienstenmoeten betalen, het risico dat de exploita-
tiekosten niet volledig door de inkomsten worden gedekt
of ook het risico van aansprakelijkheid voor schade we-
gens gebrekkige dienstverlening.’19

Slecht beheer of beoordelingsfouten van demarktdeelne-
mer zijn niet bepalend voor deze kwalificatie, aldus het
Hof.20 Vervolgens loopt het Hof nauwgezet de wijze van
vergoeding en het Duitse wettelijke kader na en stelt in
de eerste plaats vast dat de hoogte van de vergoedingen
het resultaat is van jaarlijkse onderhandelingen tussen
de uitvoerder en de verzekeraars.21 De uitvoerders lopen
het gevaar dat deze vergoedingen niet zijn exploitatiekos-
ten dekken. Evenmin volgt uit de wet een garantie voor

volledige vergoeding van de kosten. Blijkbaar fluctueert
de vraag en is verlies niet uitgesloten.22 Op grond van
een debiteurenrisico van niet-verzekerden en particulier
verzekerden in combinatie met de constatering dat niet
is uitgesloten dat meerdere marktdeelnemers wordt toe-
gestaan om in hetzelfde gebied hun diensten aan te bie-
den, oordeelde het Hof dat de opdracht kwalificeerde als
een dienstenconcessie.23 InNorma-A Dekom (2011)24 heeft
het Hof hieraan toegevoegd dat in geval van dekking van
verliezen uit een staatsbegroting geen overdracht van een
exploitatierisico plaatsvindt. De vraag stond centraal of
een Litouwse busvervoersdienst diende te worden aange-
merkt als een dienstenconcessie. Deze vraagwas ontstaan
omdat de dienstverlener onder het toepasselijke Litouwse
recht aanspraak kan maken op de vergoeding van verlie-
zen en er overigens sprake is van een beperkt exploitatie-
risico. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak gaf het
Hof in overweging aan de nationale rechter dat de op-
dracht daarom ‘kenmerken vertoont van een opdracht
voor diensten.’25

2.1.3. Richtlijnvoorstel voor concessies
De definitie van een dienstenconcessie in het Richtlijn-
voorstel wijkt niet af van de huidige definitie van Richtlijn
2004/18/EG.26Wel is het in rechtspraak tot ontwikkeling
gekomen element van exploitatierisico opgenomen in
artikel 2 lid 2 van het Richtlijnvoorstel, waarin is bepaald
dat het recht om diensten te exploiteren de overdracht
van het ‘operationeel risico’ inhoudt.27 Het is op zijn
minst genomen opvallend dat de wetgever niet aansluit
bij de letterlijke bewoordingen van de in rechtspraak
ontwikkelde notie en invulling van het begrip ‘(econo-
misch) exploitatierisico’. In plaats hiervan wordt het ele-
ment van ‘operationeel risico’ geïntroduceerd. Het is
onduidelijk of hiermee hetzelfde wordt bedoeld. Het Hof
heeft exploitatierisico’s tot dusver breed afgebakend.
Daaronder valt bijvoorbeeld het risico van blootstellen
aan de grillen van de markt en het risico van insolventie.
Het begrip ‘operationeel risico’ roept de vraag op of alle
door het Hof erkende exploitatierisico’s hieronder vallen.
De term suggereert dat alle overige risico’s die verband

Eurawasser, r.o. 74.17
HvJ EU 10 maart 2011, zaak C-274/09, Jur. 2011, p. I-01335 (Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband fr Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Passau).

18

Privater Rettungsdienst, r.o. 37.19
Privater Rettungsdienst, r.o. 38.20
Privater Rettungsdienst, r.o. 39.21
Privater Rettungsdienst, r.o. 42-43.22
Privater Rettungsdienst, r.o 48: ‘Bijgevolg moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat wanneer de gekozen marktdeelnemer integraal
wordt vergoed door andere subjecten dan de aanbestedende dienst die de overeenkomst inzake diensten van medische spoedhulp heeft gegund

23

en diemarktdeelnemer een, zij het erg beperkt, exploitatierisico loopt, in het bijzonder wegens het feit dat de hoogte van de gebruiksvergoedingen
voor de betrokken diensten afhangt van de uitkomst van jaarlijkse onderhandelingen met derden en hij niet is verzekerd van integrale dekking
van de kosten die worden gemaakt in het kader van het beheer van zijn werkzaamheden conform de naar nationaal recht geformuleerde begin-
selen, die overeenkomst moet worden gekwalificeerd als “concessieovereenkomst voor diensten” in de zin van artikel 1, lid 4, van Richtlijn
2004/18.’
HvJ EU 10 november 2011, zaak C-348/10 (Norma-A SIA Dekom SIA/Latgales planosanas regions), n.n.g.24
Norma-A Dekom, r.o. 58.25
Artikel 2 lid 1 sub 4 van het Richtlijnvoorstel klassieke sectoren.26
In eerdere versies van het Richtlijnvoorstel werd uitgegaan van een ‘wezenlijk operationeel risico’. De aanduiding ‘wezenlijk’ veronderstelt dat
het risico van een bepaalde omvang dient te zijn, hetgeen door het Hof genunanceerder is ingevuld, onder meer in Eurawasser. Daarin heeft het

27

Hof juist uitgemaakt dat van belang is dat de concessiehouder het op de aanbestedende dienst rustende risico geheel (hoe gering ook) of ‘althans
voor een aanzienlijk deel’ (in relatieve termen) overneemt en niet dat het een op voorhand majeur kwantificeerbaar risico moet inhouden. Ook
in Norma-A Dekom heeft het Hof bevestigd dat deze ‘van meet af aan erg beperkt zijn’. Mogelijk is dat aanleiding geweest voor de Commissie
om het risico niet te substantiëren.
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houden met het houden van een concessie (initiële risi-
co’s, investeringsrisico’s etc.) geen risico’s opleveren in
de zin van een dienstenconcessie.
Artikel 2 lid 2 bepaalt verder dat de concessiehouder
wordt geacht het ‘operationeel risico’ op zich te nemen
wanneer er geen garantie voorhanden is dat de gedane
investeringen of de kosten die gemaakt zijn bij het exploi-
teren van de werken of diensten die het voorwerp van de
concessie vormen, kunnen worden terugverdiend. Nog
daargelaten dat onduidelijk is wat met een ‘garantie’
wordt bedoeld (een bankgarantie, andere vorm van
(voor)financiering, gegarandeerde afnamevolumes) heeft
het Hof dit tot dusver niet maatgevend geacht voor het
aannemen van een dienstenconcessie. Het Hof heeft in
Eurawasser uitgemaakt dat een op voorhand vaste of be-
paalbare vergoeding wijst op een overheidsopdracht voor
diensten. In Norma-A Dekom spreekt het Hof evenmin
van een ‘garantie’, maar oordeelt dat een vergoeding van
verliezen a fortiori in de weg staat aan het aannemen van
een dienstenconcessie. Het is een gemiste kans dat de
invulling van het begrip ‘economische exploitatierisico’s’
als ontwikkeld in Privater Rettungsdienst niet is overgeno-
men in de Richtlijn. Het is opmerkelijk dat de Commissie
zich bij het initiëren van de richtlijn op dit punt geen re-
kenschap heeft gegeven van dit arrest. Gelijktijdig met
het Richtlijnvoorstel heeft de Commissie een ‘impact
assessment’ gepubliceerd waarin de Commissie inventa-
riseert wat de gevolgen zijn van het Europees aanbeste-
dingsrecht en welke verbeteringen en aanpassingen
moeten worden aangebracht in bestaande wetgeving. Uit
een ‘impact assessment’ kunnen vaak ook bepaalde wet-
gevingsbeslissingen worden afgeleid. In de ‘impact
assessment’ over concessies wordt enkel onder verwijzing
naar Eurawasser het volgende vastgesteld:

‘Although the case law of the Court shed some light on
this definition, fundamental elements, such as the level
and types of risk, still remain unclear.’28

Het niet-limitatief neerleggen in het Richtlijnvoorstel
voor concessies van de voorbeelden van exploitatierisico’s
als ontwikkeld in Privater Rettungsdienst zou juist hebben
geleid tot de door de Commissie zo beoogde en gewenste
duidelijkheid en rechtszekerheid. Niet is uitgesloten dat
wanneer de definitie in deze vorm standhoudt de discus-
sie in rechte opnieuw zal worden gevoerd.

2.2 Aanbestedingsregime dienstenconcessies

2.2.1 Inleiding
Anders dan reguliere overheidsopdrachten voor diensten
zijn dienstenconcessies in artikel 17 van de huidige
Richtlijn 2004/18/EG uitgezonderd van aanbestedings-
plicht. Dit houdt in dat dienstenconcessies in uitgangs-
punt onderhands kunnen worden verleend aan een con-
cessiehouder van voorkeur. Naar aanleiding van recht-
spraak van het Hof is deze uitzondering nader gecondi-
tioneerd. In een reeks arresten van het Hof is een trans-
parantieverplichting ontwikkeld mede ten aanzien van
dienstenconcessies met een ‘duidelijk grensoverschrij-
dend belang.’ Dit komt er de facto op neer dat een dien-
stenconcessie waarvoor buitenlandse interesse bestaat
op voorhand moet worden aangekondigd.29

2.2.2 Jurisprudentie
In Unitron (1999)30, Telaustria (2000), Coname (2005)31

en Parking Brixen (2005) heeft het Hof geoordeeld dat
op grond van het Verdragsrecht en primaire beginselen
het verstrekken van een concessie op enige wijze kenbaar
dient te worden gemaakt. In Unitron heeft het Hof voor
het eerst bepaald dat het buiten mededinging opdragen
van een concessie strijd opleverdemet de beginselen van
non-discriminatie, gelijkheid en transparantie.32 In het
Telaustria-arrest heeft het Hof het transparantiebeginsel
nader ingevuld door te overwegen:

‘ (…) dat aan elke potentiële inschrijver een passende
mate van openbaarheid wordt gegarandeerd, zodat de
dienstenmarkt voor mededinging wordt geopend en de
aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen
worden getoetst.‘33

Het Hof heeft in het arrest Coname (concessie voor het
beheer van gasdistributie in Italië) verduidelijkt dat de
verplichting tot transparantie geen verplichting tot het
houden van een aanbestedingsprocedure omvat:

‘(...) een onderneming in een andere lidstaat dan de Ita-
liaanse Republiek met name in staat moeten stellen,
toegang te krijgen tot alle relevante informatie betreffende
deze concessie vóór de toewijzing ervan, zodat deze on-
derneming, indien zij dat zou hebben gewild, haar inte-
resse voor deze concessie had kunnen tonen.’34

Niettemin oordeelde het Hof in Parking Brixen dat nale-
ving van ‘passende mate van openbaarheid’ een oproep
tot mededinging inhield. Het Hof overwoog:

Zie: Commission Staff Working Paper, ‘Impact Assessment of an initiative on concessions accompanying the document Proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts’, 20 december 2011, COM (2011)897 final en SEC(2011)1589
final, p. 12 en in het bijzonder voetnootnummer 60.

28

Zie: A. Prechal, ‘De emancipatie van “het algemene transparantiebeginsel”’, SEW 2008-9, p. 316-322. H.M. Stergiou, ‘Het Hof van Justitie: En-
gelbewaarder van het transparantiebeginsel: een bespreking van het arrest Engelmann (zaak C-64/08) en tien jaar transparantierechtspraak van
het Hof van Justitie’, NTER 2011, nr. 3, p. 77-87.

29

HvJ EG 18 november 1999, zaak C- 275/98, Jur. 1999, p. I-8291 (Unitron Scandinavia and 3-S).30
HvJ EG 21 juli 2005, zaak C-231/03, Jur. 2005, p. I-7287 (Coname).31
Unitron, r.o. 30-31.32
Telaustria, r.o. 60-62.33
Coname, r.o. 21.34

– 207 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

5
•

M
E

I
2
0
1
3



‘De op deze overheidsinstantie rustende transparantiever-
plichting houdt in, dat aan elke potentiële inschrijver een
passende mate van openbaarheid wordt gegarandeerd,
zodat de dienstenconcessie voor mededinging openstaat
en de aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kun-
nen worden getoetst.’35

Het Hof heeft in An Post (deze zaak betrof andere, uitge-
zonderde overheidsopdrachten) een verregaande toepas-
sing van het transparantiebeginsel een halt toegeroepen.
Toepassing is slechts vereist bij opdrachten die van ‘een
duidelijk grensoverschrijdend belang’ zijn.36 Dit is vol-
gens hetHof in SECAP en Santorso bijvoorbeeld het geval
wanneer ‘wegens de geraamde waarde ervan, samenmet
de technische aard ervan of de uitvoering van de werken
op een plek die voor buitenlandsemarktdeelnemers inte-
ressant zou kunnen zijn.’37

Deze rechtspraak heeft tot onduidelijkheid geleid over
de vraag welke concrete verplichtingen op grond van het
transparantiebeginsel gelden bij het verstrekken van
dienstenconcessies. In de ‘impact assessment’ over con-
cessies wordt in dat verband geconcludeerd:

‘The legal uncertainty regarding the definition of conces-
sions is compounded by doubts regarding the content
and application of the obligations of transparency and
non-discrimination arising from the Treaty which guide
the award of concessions. This problem affects all types
of concession when it comes to the rules regulating the
award. Although the Court confirmed in Telaustria the
CAEs [contracting authorities] which award concessions
are bound to comply with the fundamental rules of the
Treaty, it did not sufficiently explain the content of those
rules. Thus it is not easy to Judge the adequacy of meas-
ures aimed at ensuring compliance with the principles
of equal treatment, non-discrimination of transparency.’38

De Commissie beoogt met het Richtlijnvoorstel voor
concessies deze rechtsonzekerheid op te heffen.

2.2.3 Richtlijnvoorstel voor concessies
Het Richtlijnvoorstel voor concessies is van toepassing
op concessieopdrachtenmet eenwaarde van € 5 000 000
en hoger.39 Deze drempel is gebaseerd op de huidige
drempel voor concessies voor werken. Uit de toelichting
op het richtlijnvoorstel en de considerans volgt dat de

Commissie een concessiemet een dergelijke waarde van
‘duidelijk grensoverschrijdend belang’ acht.40 Waar het
Hof de toepassing van de beginselen tot dusver koppelde
aan het daadwerkelijk aanwezig zijn van buitenlandse
interesse voor de concessies in kwestie, wordt deze geacht
vanaf € 5 000 000 aanwezig te zijn. Dit is een breukmet
de jurisprudentie van het Hof, op basis waarvan tot dus-
ver verschillende parameters gelden (omvang opdracht,
locatie van uitvoering) bij de vraag of een opdrachtmoge-
lijk buitenlandse gegadigden interesseert. De keuze voor
het hanteren van een drempelwaarde wordt in de ‘impact
assessment’ als volgt toegelicht:

‘The appropriate threshold for service concessions should
therefore reflect the extent to which economic operators
located in other Member States are interested in such
concessions. Note, however, that such interest depends
not only on the value of the concession but also on its
geographic location, the sector concerned, differences in
economic wealth, the rate at which concessions are used,
costs (including labour costs), etc. To assess the cross-
border interest would mean gathering data on the actual
participation of non-domestic companies in bidding
procedures for concessions of different values. However,
(…), accessing such information is extremely difficult if
not impossible, given the existing lack of transparency.
(This is particularly true of information on concessions
advertised and awarded).’41

Het Richtlijnvoorstel beoogt ‘minimale coördinatie van
de nationale procedures voor de gunning van dergelijke
opdrachten op basis van de beginselen van het Verdrag,
om te garanderen dat concessies aan concurrentie en
toereikende rechtszekerheid onderhevig zijn.’42Niettemin
bestaat het toepasselijke regime uit naleving van een
aantal procedurele waarborgen, die ook onder een Euro-
pese aanbesteding gelden. Zo wordt, op enkele in het
voorstel expliciet opgenomen uitzonderingen na, aankon-
diging van een concessie in het Publicatieblad van de EU
voortaan verplicht gesteld.43 In de aankondiging dient
een aanbesteder een omschrijving te geven van de betref-
fende opdracht, de toepasselijke minimumeisen en
gunningscriteria.44Concessies dienen te worden gegund
op basis van ‘objectieve criteria die ervoor zorgen dat de
beginselen van transparantie, niet-discriminatie en gelijke
behandeling in acht worden genomen en inschrijvingen
onder voorwaarden van daadwerkelijke mededinging

Parking Brixen, r.o. 49.35
HvJ EG 13 november 2007, zaak C-507/03,Jur. 2007, p. I-9777 (Commissie/Ierland, An Post).36
HvJ EG 15 mei 2008, gevoegde zaken C-147/06 en C-148/06, Jur. 2008, p. I-3565, r.o. 24 (SECAP en Santorso).37
Zie: Commission Staff Working Paper, ‘Impact Assessment of an initiative on concessions accompanying the document Proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts’, 20 december 2011, COM(2011)897 final en SEC(2011)1589
final, p. 12-13.

38

Artikel 5 lid 1 Richtlijnvoorstel voor concessies.39
P. 7 en considerans 18 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.40
Zie: Commission Staff Working Paper, ‘Impact Assessment of an initiative on concessions accompanying the document Proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts’, 20 december 2011, COM(2011)897 final en SEC(2011)1589
final, p. 27.

41

Considerans 4, artikel 44 en 45 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.42
Artikel 26 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.43
Artikel 35 lid 2 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.44
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worden beoordeeld.’45 Eisen ten aanzien van selectie en
kwalitatieve beoordeling van inschrijvers zijn uitgebreid
vastgelegd. Ook zijn de verplichte en facultatieve uitslui-
tingsgronden uit Richtlijn 2004/18/EG overgenomen.46

Tot slot kunnen inschrijvers op grond van de Rechtsbe-
schermingsrichtlijnen opkomen tegen gunningsvoorne-
mens.47Hierdoor ontstaat een Europees regulerend kader
voor de verlening van concessies, hetgeen tot dusver niet
uit rechtspraak van het Hof volgde.

3. Het begrip overheidsopdrachten voor
werken

3.1 Inleiding

Een ander belangrijk debat heeft plaatsgevonden over de
invulling van de definitie van overheidsopdrachten voor
werken in artikel 1 lid 2 sub b van Richtlijn 2004/18/EG:

‘“Overheidsopdrachten voor werken” zijn overheidsop-
drachten die betrekking hebben op hetzij de uitvoering,
hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van werken in
het kader van een van de in bijlage I vermelde werkzaam-
heden of van een werk, dan wel het laten uitvoeren met
welke middelen dan ook van een werk dat aan de door
de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een
“werk” is het product van een geheel van bouwkundige
of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zoda-
nig een economische of technische functie te vervullen.’

Deze definitie is meermaals aanleiding geweest om pre-
judiciële vragen te stellen aan het Hof. Vragen hebben
in het bijzonder betrekking op de bezwarende titel en de
uitleg van de zinsnede ‘werk dat aan de door de aanbeste-
dende dienst vastgestelde eisen voldoet.’ Geruime tijd is
onduidelijk geweest wanneer overheden ‘eisen’ aan een
werk of gebiedsontwikkeling stellen waardoor er sprake
is van een overheidsopdracht voor werken in de zin van
de richtlijn.

3.2 Jurisprudentie

Het Hof heeft toegelicht wat in relatie tot een overheids-
opdracht voor werken moet worden verstaan onder een
‘overeenkomst onder bezwarende titel’ in de zin van de
Richtlijn. De zaak Scala (2001)48 en vervolgens ook de
zaak Auroux (2007)49 hebben op dit punt een nadere
invulling gegeven aan de bepaling van Richtlijn
2004/18/EG. Het Hof bepaalde ondermeer dat wanneer

een overheidsopdracht onder bezwarende titel wordt ge-
sloten, dit impliceert dat tegenover de prestatie van de
opdrachtnemer een tegenprestatie van het overheidsor-
gaan staat. Het arrest Müller (2010) wordt gezien als het
meest richtinggevende arrest van hetHofmet betrekking
tot overheidsopdrachten voor werken en is momenteel
leidend bij de beantwoording van de vraag of de Richtlijn
van toepassing is.50 Het arrest geldt als een belangrijke
verheldering met betrekking tot de reikwijdte van het
aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling. Het Hof
heeft een reeks van vragen beantwoord, waaronder de
vraag of de door de aanbestedende dienst vastgestelde
eisen feitelijk kunnen bestaan in de aan de dienst verleen-
de bevoegdheid om bouwprojecten te toetsen en goed te
keuren.51 Het Hof heeft de voorwaarde uit de werkende-
finitie als volgt uitgelegd:

‘Een aanbestedende dienst heeft zijn eisen in de zin van
deze bepaling eerst vastgesteld, wanneer hij maatregelen
heeft genomen om de kenmerken van het werk te defi-
niëren of althans een beslissende invloed op het ontwerp
ervan uit te oefenen. Het enkele feit dat een overheids-
dienst in de uitoefening van zijn regulerende bevoegdhe-
den inzake stedenbouw een aantal hem voorgelegde
bouwplannen onderzoekt of op basis van bevoegdheden
ter zake een besluit neemt, voldoet niet aan de voorwaarde
“door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen” in de
zin van deze bepaling.’52

De kernboodschap van het arrest is aldus dat de term
‘door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen’ in de
zin van het derde geval van artikel 1 lid 2 sub b van
Richtlijn 2004/18/EG niet kan bestaan uit het enkele feit
dat een overheidsdienst een aantal hem voorgelegde
bouwplannen onderzoekt of een besluit neemt in de uit-
oefening van zijn regulerende bevoegdheden inzake ste-
denbouw.53 Ruimtelijke sturing van een aanbestedende
dienst uit hoofde van publiekrechtelijke bevoegdheden
valt niet onder de definitie uit de Richtlijn. De werkings-
sfeer van de Richtlijn zou ook te zeer worden verruimd
wanneer de ‘door de aanbestedende dienst vastgestelde
eisen’ alle aan de overheid toekomende taken op het vlak
van bouwvergunningen en stadsplanning konden omvat-
ten.54

3.3 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren

In de huidige versie van het Richtlijnvoorstel klassieke
sectoren is de definitie van overheidsopdracht voor wer-

Artikel 39 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.45
Artikel 36 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.46
Considerans 39 van het Richtlijnvoorstel voor concessies.47
HvJ EG 12 juli 2001, zaak C-399/98, Jur. 2001, p. I-5409, r.o. 77 (Scala).48
HvJ EG 18 januari 2007, zaak C-220/05, Jur. 2007, p. I-385, r.o. 45 (Auroux).49
HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-451/08, PbEU 2010, C 134, p. 7 (Müller).50
Müller, r.o. 33.51
Müller, r.o. 67 en 68.52
Müller, r.o. 69.53
HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-451/08 , Pb EU 2010, C 134, p. 7, conclusie A-G P. Mengozzi, 17 november 2009, overweging 71 (Müller).54
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ken vrijwel ongewijzigd overgenomen.55 Alleen artikel 1
lid 8 sub c kent een nieuwe formulering:

‘overheidsopdrachten voor werken’: overheidsopdrachten
die betrekking hebben op:

c) het verwezenlijken met welke middelen dan ook van
een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende
dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort
werk en het ontwerp van het werk;

In dit onderdeel c) is de toevoeging ‘die een beslissende
invloed uitoefent’ opgenomen. De Commissie heeft
Müller in dat opzicht gecodificeerd. Dat lag ook in lijn
der verwachting. Naar aanleiding van het Groenboek over
de nieuwe Richtlijn ondersteunde het merendeel van de
geconsulteerden de gedachte van de Commissie dat de
definitie aangepast en vereenvoudigd diende te worden
door de rechtspraak van het Hof met betrekking tot
overheidsopdrachten voor werken in de definitie op te
nemen.56 Artikel 1 lid 8 sub c geeft echter geen duidelijk-
heid over de vraag wat die beslissende invloed exact in-
houdt. Gaat het hier enkel, conform het arrest Müller,
om eisen die een beslissende invloed hebben in de zin
dat de aanbestedende dienstmaatregelen heeft genomen
om de kenmerken van het werk te definiëren of een be-
slissende invloed op het ontwerp ervan uitoefent? Of
vallen hier ook eisen onder die de aanbestedende dienst
in het kader van een regulerende bevoegdheid op het
gebied van stedenbouw heeft? Eisen die vanuit die regu-
lerende bevoegdheid worden gesteld kunnen immers
een beslissende invloed hebben op het werk of het ont-
werp. Waar dankzij het arrest Müller duidelijkheid be-
stond over de invulling van het begrip ‘eisen van een
aanbestedende dienst’ in de zin van de richtlijn, lijkt de
nieuwe definitie de deur weer open te zetten voor discus-
sie. De verwarringwordt enigszinsweggenomenwanneer
de toelichting op de voorgestelde Richtlijntekst wordt
bestudeerd. In de toelichting is aangegeven dat sub c is
verduidelijkt in het licht van het arrest Müller.57 Deze
verwijzing naar Müller stelt gerust. Kennelijk is het de
intentie van de Commissie geweest om de overwegingen

van het Hof te codificeren.58 Echter, eenmeer eenduidige
tekst op dit punt, waarmee duidelijk werd dat het stellen
van eisen vanuit een regulerende bevoegdheid op het
gebied van stedenbouw niet leidt tot een aanbestedings-
plicht, was gewenst geweest.

4. Quasi in-house & publiek-publieke
samenwerking

4.1 Inleiding

Het Europees aanbestedingsrecht is ook van toepassing
op overheidsopdrachten tussen aanbestedende diensten.
De leerstukken ‘quasi in-house’ en ‘publiek-publieke sa-
menwerking’ vormen daar een uitzondering op en zijn
nu in de Richtlijnvoorstellen opgenomen onder de titel
‘betrekkingen tussen overheidsinstanties.’59Beide begrip-
pen zijn inmiddels ingebed in het Europees aanbeste-
dingsrecht. Desondanks acht de Commissie het noodza-
kelijk om ‘verduidelijking te creëren omdat grote rechts-
onzekerheid is ontstaan over de vraag in hoeverre de
aanbestedingsregels moeten worden toegepast op de sa-
menwerking tussen overheidsdiensten.’60

4.2 Jurisprudentie

Het concept quasi in-house (of ‘inbesteding’) bestaat ge-
ruime tijd.61 Het eerste arrest, Teckal62 betrof het in be-
heer geven van verwarmingsinstallaties in Italië. Het Hof
introduceerde twee cumulatieve voorwaarden waardoor
een betrekking tussen een aanbestedende dienst en een
andere rechtspersoon van toepassing van het Europees
aanbestedingsrecht wordt vrijgesteld:
1. de aanbestedende dienst oefent toezicht uit over de

betrokken rechtspersoon zoals op zijn eigen dien-
sten en;

2. deze rechtspersoon verricht tegelijkertijd hetmeren-
deel van zijn werkzaamheden ten behoeve van het
lichaam of de lichamen die hem beheersen.

Voor concessies is in artikel 2 lid 1 sub 5 van het Richtlijnvoorstel voor concessies een pendant van de tekst uit het Richtlijnvoorstel voor klassieke
sectoren opgenomen.

55

‘GroenboekbetreffendedemoderniseringvanhetEU-beleid inzakeoverheidsopdrachten.Naar eenmeer efficiënteEuropeseaanbestedingsmarkt’,
COM (2011)15 def., p. 8. De gepubliceerde reacties zijn vrij te raadplegen op: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/con-

56

tainer.jsp. De Nederlandse kabinetsreactie op dit punt was als volgt: ‘(…) Daarnaast kan het begrip “eisen” worden ingevuld aan de hand van de
jurisprudentie. In het arrestHelmut Müller is immers bepaald dat een aanbestedende dienst slechts eisen in de zin van een “opdracht voor werken”
heeft gesteld wanneer deze maatregelen heeft genomen om de kenmerken van het werk te definiëren of, in het uiterste geval, een beslissende
invloed op het ontwerp uit te oefenen.’
Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren, p. 7.57
In het ‘impact assessment’ van de Commissie bij het Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren is geen aandacht geschonken aan (de interpretatie
van) het begrip ‘overheidsopdracht voor werken’. Commission Staff Working Paper, ‘Impact Assessment accompanying the document Proposal

58

for a Directive of the European Parliament and of the Council on Public Procurement and the Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal sectors’, 20 december 2011, COM(2011)896
final en SEC(2011)1586 final.
Artikel 15 Richtlijnvoorstel voor concessies en artikel 11 Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren.59
Considerans 14-15 bij het Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren. Een eerdere poging tot codificatie in 2004 van het Europees Parlement
strandde. Zie voor de totstandkomingsgeschiedenis: Compromise amendment 30-Article 19, JanM.Hebly,European Public Procurement, Legislative
history of the ‘Classic’ Directive 2004/18/EC, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 596-597.

60

Zie voor een uitgebreid overzicht van jurisprudentie: ‘Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de toepassing van het EU-
aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen aanbestedende diensten (publiek-publieke samenwerking’)’, SEC(2011)1169, 4 oktober 2011.

61

HvJ EG 18 november 1999, zaak C-107/98, Jur. 1999, p. I-8121, r.o. 50 (Teckal Srl en Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di
Reggio Emilia).

62
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Kort gezegd komt het erop neer dat het sluiten van over-
heidsopdrachtenmet een entiteit ‘die alleen formeelmaar
niet wezenlijk zelfstandig is’ niet dient te worden aanbe-
steed.63 Het Hof heeft in daaropvolgende arresten invul-
ling gegeven aan beide voorwaarden. Zo heeft het Hof
in Stadt Halle (2005)64 geoordeeld dat een aanbestedende
dienst geen interne controle over een entiteit uitoefent
wanneer een of meer privéondernemingen eveneens
participeren in de eigendom van die entiteit. De zaak had
betrekking op het door Stadt Halle buiten aanbesteding
opdragen van de verwerking van afval aan ‘een overheids-
onderneming met particuliere deelneming’. Het Hof
overwoog:

‘De deelneming, ook al is het slechts voor minder dan
de helft, van een particuliere onderneming in het kapitaal
van een vennootschap waarin ook de betrokken aanbeste-
dende dienst deelneemt, sluit daarentegen hoe dan ook
uit dat die aanbestedende dienst op die vennootschap
toezicht kan uitoefenen zoals op zijn eigen diensten.’

In de arresten Parking Brixen (2005)65 en Carbotermo
(2006)66 heeft het Hof hieraan toegevoegd dat de vraag
of een aanbestedende dienst toezicht uitoefent zoals op
haar eigen diensten ‘moet worden beantwoord aan de
hand van alle relevante wetsbepalingen en omstandighe-
den’:

‘Uit dit onderzoek moet blijken dat de vennootschap
waaraan de opdracht wordt toegewezen onder een zoda-
nig toezicht staat dat de aanbestedende dienst haar beslis-
singen kan beïnvloeden.Hetmoet gaan om een doorslag-
gevende invloed zowel op de strategische doelstellingen
als op de belangrijke beslissingen van deze vennoot-
schap.’67

Met betrekking tot de tweede voorwaarde, het ‘merendeel-
criterium’, was volgens het Hof in Carbotermo slechts
voldaan indien de activiteiten (i.c. levering van brandstof-
fen en beheer van verwarmingsinstallaties) van de entiteit
(AGESP) hoofdzakelijk toespitsen op de aanbestedende
dienst (in casu de Italiaanse Gemeente Busto Arsizio).

Het Hof heeft een beroep op ‘quasiin-house’ in Coditel
(2008)68 enCarbotermo ook gehonoreerd tussenmeerde-
re aanbestedende diensten die gezamenlijk gebruikmaken

van een entiteit. InCoditel stond een Belgische concessie
voor exploitatie van een gemeentelijk kabeltelevisienet
ter discussie. Ten aanzien van Brutélé, ‘een intercommu-
nale coöperatieve vennnootschap’ heeft hetHof toegelicht
dat alhoewel het toezicht op een interne entiteit effectief
moet zijn, het niet individueel hoeft te zijn. Uit het arrest
Carbotermo volgde dat indien de entiteit gezamenlijk
wordt gecontroleerd door verschillende aanbestedende
diensten, aan de voorwaarde met betrekking tot het ‘me-
rendeel van de werkzaamheden’ voldaan kon zijn indien
deze interne entiteit die werkzaamheden verricht niet
noodzakelijk voor het ene of het andere van de bedoelde
lichamen, maar voor al deze lichamen in hun geheel be-
schouwd.69

Een hele nieuwe en specifieke – buiten het concept van
gebruik van gezamenlijk gecontroleerde interne entitei-
ten – samenwerkingsfiguur is erkend in het arrest
Hamburg (2009).70 Vier Duitse overheden hadden een
overeenkomst gesloten met Stadtreinigung Hamburg
voor het verwijderen van afval en de vraag lag voor of dit
buiten aanbesteding had mogen plaatsvinden. Het Hof
keurde een dergelijke samenwerking goed onder de
voorwaarde dat bij de overeenkomst alleen aanbestedende
diensten zijn betrokken en geen deelneming van privéka-
pitaal plaatsvindt.71Daarnaast moet de overeenkomst als
eigenschap hebben dat het gaat om een echte samenwer-
king die, anders dan bij een normale overheidsaanbeste-
ding, de gezamenlijke vervulling van een gemeenschap-
pelijke taak tot doel heeft.72 Tot slot dient de samenwer-
king te berusten op overwegingen die verband houden
met het openbaar belang.73

4.3 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren

Artikel 11 lid 1 heeft betrekking op de ‘quasi in-house’-si-
tuatie en sluit in overwegende mate aan bij rechtspraak
van het Hof:74

‘A contract awarded by a contracting authority to another
legal entity governed by private or public law shall fall
outside the scope of this Directive where the following
cumulative conditions are fulfilled:

Zie ‘Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de toepassing van het EU-aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen
aanbestedende diensten (‘publiek-publieke samenwerking’)’, SEC (2011) 1169, 4 oktober 2011, p. 8. De Commissie geeft het voorbeeld van een

63

gemeente die voorziet in vervoersdiensten op zijn grondgebied en daarvoor gebruikmaakt van de vervoersmaatschappij die zijn volle eigendom
is en volledig door hem wordt gecontroleerd.
HvJ EG 11 januari 2005, zaak C-26/03, Jur. 2005, p. I-1, r.o. 48-49 (Stadt Halle en RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna).

64

HvJ EG 13 oktober 2005, zaak C-458/03, Jur. 2005, p. I-8612 (Parking Brixen).65
HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-340/04, Jur. 2006, p. I-04137 (Carbotermo SpA en Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio en AGESP SpA).66
Parking Brixen, r.o. 65.67
HvJ EG 13 november 2008, zaak C-324/07, Jur. 2008, p. I-8457 (Coditel Brabant SA/Gemeente Ukkel en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en HvJ EG
10 september 2009, zaak C-573/07, Jur. 2009, p. I-8127, r.o. 47-50 (Sea Srl/Comune di Ponte Nossa).

68

Carbotermo, r.o. 70-71.69
HvJ EG 9 juni 2009, zaak C-480/06, Jur. 2009, p. I-4747 (Commissie/Duitsland).70
Commissie/Duitsland, r.o. 44.71
Commissie/Duitsland, r.o. 37-38.72
Commissie/Duitsland, r.o. 41.73
De huidige compromisversie is gewijzigd ten opzichte van het voorstel van de Commissie van 20 december 2011 en daarom ten tijde van het
schrijven van deze bijdrage uitsluitend beschikbaar in de Engelse taal.
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a. the contracting authority exercises over the legal
entity concerned a control which is similar to that
which it exercises over its own departments.

b. more than 80% of the activities of that legal entity
are carried out in the performance of tasks entrusted
to it by the controlling contracting authority or by
other legal entities controlled by that contracting
authority.

c. there is no private capital participation in the con-
trolled legal entity.

A contracting authority shall be deemed to exercise over
a legal entity a control similar to that which it exercises
over its own departments within the meaning of point
(a) of the first subparagraph where it exercises a decisive
influence over both strategic objectives and significant
decisions of the controlled legal entity. The control may
also be exercised by another entity, which is itself con-
trolled in the same way by the contracting authority.’

Voorwaarden a en b zijn voortgekomen uit Teckal. Stadt
Halle is vastgelegd in voorwaarde c en het artikel sluit af
met de overwegingen uit Carbotermo en Parking Brixen.
Nieuw is het percentage van 80%.75 Waar het Hof in het
verleden heeft benadrukt dat de entiteit ‘hoofdzakelijk’
activiteiten voor de aanbestedende dienstmoet verrichten
en inAsemfo (2007)76 een percentage van 90% voldoende
werd geacht, dient in het vervolg ten minste 80% van de
activiteiten ten behoeve van de controlerende aanbeste-
dende dienst(en) te worden verricht.

In artikel 11 lid 3 is conform Coditel vastgelegd dat geza-
menlijk toezichtmogelijk is. Eveneens onder de voorwaar-
de dat minimaal 80% van de werkzaamheden wordt
verricht voor de betreffende aanbestedende diensten.
Evenminmag sprake zijn van private kapitaaldeelname.77

Artikel 11 lid 3 bepaalt voorts aan welke cumulatieve
voorwaarden dient te zijn voldoen om te kunnen spreken
van gezamenlijk toezicht:
a. ‘the decision-making bodies of the controlled legal

entity are composed of representatives of all partici-
pating contracting authorities. Individual represen-
tatives may represent several or all of the participa-
ting contracting authorities;

b. those contracting authorities are able to jointly exert
decisive influence over the strategic objectives and
significant decisions of the controlled legal entity;

c. the controlled legal entity does not pursue any inter-
ests which are distinct from those of the controlling
contracting authorities;

d. the controlled legal entity does not receive from its
activities for the controlling authorities or for other

legal entities controlled by the same contracting
authorities any revenues other than the reimburse-
ment or re-allocation of funds for the performance
of the activities concerned.’

De bepaling betreft daarmee een ‘patchwork’ van voor-
waarden, voortgekomen uit rechtspraak,maar niet eerder
op deze wijze gecombineerd. Voorwaarde a is gebaseerd
op Coditel. Voorwaarde b is terug te voeren op Parking
Brixen en Carbotermo. Voorwaarden c en d lijken te zijn
geïnspireerd op Hamburg.78

De uitkomsten van het arrest Hamburg zijn vastgelegd
in artikel 11 lid 4:
a. the contract is concluded in a framework of genuine

cooperation between the participating contracting
authorities aimed at carrying out jointly their public
service tasks and involving mutual rights and obli-
gations of the parties;

b. the implementation of that cooperation is governed
solely by considerations relating to the public inter-
est;

c. the participating contracting authorities perform on
themarket less than 20% of the activities concerned
by the cooperation;

d. the contract does not involve financial transfers be-
tween the participating contracting authorities, other
than those corresponding to the reimbursement or
re-allocation of funds for the works, services or
supplies concerned;

e. there is no private capital participation in any of the
contracting authorities involved.

Opvallend is een nieuwe voorwaarde c, waarin is bepaald
dat de deelnemende aanbestedende diensten niet meer
dan 20% van de activiteiten die relevant zijn in het kader
van de overeenkomst op de markt kunnen aanbieden.79

In Hamburg heeft het Hof immers uitdrukkelijk bepaald
dat de samenwerking alleen op overwegingen van open-
baarbelang gebaseerd mag zijn. Daarom zouden de sa-
menwerkende partners in beginsel geen enkele activiteit
op de markt als onderdeel van de samenwerking mogen
verrichten. De samenwerkingsovereenkomst mag met
andere woorden geen activiteiten inhouden die op de
open markt worden aangeboden. Hiervan wordt in het
Richtlijnvoorstel afgeweken door deze mogelijkheid wel
te bieden, weliswaar in beperkte vorm. De Commissie
heeft niet toegelicht waarom gekozen wordt om op dit
onderdeel te breken met jurisprudentie. Evenmin biedt
de ‘impact assessment’ duidelijkheid op dit onderdeel.
Eenmogelijke reden om in afwijking van rechtspraak dit
toch toe te staan kan worden gevonden in een werkdocu-

In het voorstel van de Commissie d.d. 20 december 2011 was een percentage van 90% vermeld.75
HvJ EG 19 april 2007, zaak C-295/05, Jur. 2007, p. I-2999, punt 54 (Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria
SA (Tragsa) en Administración del Estado), en zaak C-220/06, Jur. 2007, p. I-12175, r.o. 63 (Asociación Profesiona de Empresas de Reparto y Manipu-
lado de Correspondencia/Administración General del Estado).

76

Artikel 11 lid 3 sub b en c Richtlijnvoorstel klassieke sectoren.77
Het Hof heeft mede van belang geacht dat enkel aan de exploitant een vergoeding werd betaald en ‘geen andere financiële transfers plaatsvinden
dan die ter vergoeding van het deel van de kosten dat voor rekening van de Landkreise is, maar door Stadtreinigung Hamburg aan de exploitant
is betaald’ (r.o. 43).

78

De Toelichting (p. 16) op het Richtlijnvoorstel spreekt van marginale activiteiten.79
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ment van de Commissie over ‘publiek-publieke samen-
werking’ van 4 oktober 2011. De Commissie heeft daarin
toegelicht dat marktactiviteiten onder omstandigheden
en in beperkte vorm kunnen worden toegestaan:

‘Waar een dergelijke volledige uitsluiting om praktische
redenen zou indruisen tegen het algemeenopenbaar be-
lang dat de samenwerking beheerst (bv. economisch re-
delijk gebruik vanhulpbronnen), zou een strikt bijkom-
stige en marginale activiteit met entiteiten die niet aan
de samenwerking deelnemen, kunnen worden aanvaard
(bv. redelijk gebruik van toevallige reservecapaciteit).’80

In aanvulling hierop heeft de Commissie verduidelijkt
dat ‘indien de samenwerkende partners in de zaak
Hamburg een afvalverbrandingsinstallatie hadden ge-
bouwd met een capaciteit die hun behoeften teboven
ging, met het doel de reservecapaciteit op de openmarkt
met winst te verkopen, dan zou hun samenwerking niet
alleen gebaseerd zijn op overwegingen en behoeftenmet
betrekking tot het openbare belang.’81

Tot slot is besloten om in artikel 11 lid 1 jo. 2 de ‘quasi in-
house’-exceptie uit te breiden naar een situatie waarin
een gecontroleerde entiteit op haar beurt een opdracht
gunt aan een door haar gecontroleerde entiteit. Dit is een
verruiming ten opzichte van de rechtspraak die uitslui-
tend uitgaat van een situatie tussen een controlerende
entiteit en gecontroleerde entiteit.

5. De wezenlijke wijziging

5.1 Inleiding

Situaties waarbij, nadat een overheidsopdracht door de
aanbestedende dienst is gegund aan een van de inschrij-
vers, de opdracht wordt gewijzigd (bijvoorbeeld wijziging
in de omvang van het werk of vervanging van de con-
tractspartner, de overeengekomen prijzen of opzeggings-
mogelijkheden) kunnen een nieuwe opdracht opleveren
indien een opdracht hierdoor wezenlijk wordt gewijzigd.
Deze opdracht zal in dat geval opnieuw, met inachtne-
ming van het aanbestedingsrecht, in de markt moeten
worden gezet. Het Hof heeft met een aantal arresten in-
vulling gegeven aan de vraag wanneer een wijziging als
wezenlijk kwalificeert.82

5.2 Jurisprudentie

In het arrest Pressetext (2008)83 heeft het leerstuk van de
wezenlijke wijziging handen en voeten gekregen.84 On-
derwerp van de zaak was een overeenkomst die Oosten-
rijk in 1994 sloot met APA voor nieuwsagentschapdien-
sten. De overeenkomst gold voor onbepaalde tijd en kon
tot 31 december 1999 niet worden beëindigd. Na enkele
jaren werd het contract gewijzigd, in die zin dat APA als
contractspartij werd vervangen door haar dochtervennoot-
schap APA-OTS. Ook werden wijzigingen aangebracht
in de prijs die Oostenrijk voor de diensten betaalde en
werd opgenomen dat het contract voor een bepaalde pe-
riode niet tussentijds kon worden beëindigd. De concur-
rent van APA, PN, maakte een procedure aanhangig en
stelde zich op het standpunt dat een aanbestedingsproce-
dure had moeten worden gevolgd voor de gewijzigde
opdracht. Het Hof oordeelde dat ‘met het oog op het ga-
randeren van de transparantie van de aanbestedingspro-
cedures en de gelijke behandeling van de inschrijvers
een wijziging van de voorwaarden uit een overeenkomst
met betrekking tot een overheidsopdracht gedurende de
geldigheidsduur van de opdracht er toe kan leiden dat
een nieuwe opdracht in de markt dient te worden gezet.’
Dit dient zich aan op het moment dat de wijzigingen
kenmerken vertonen die wezenlijk verschillen van de
bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst en die
bijgevolg doen blijken van dewil van partijen omopnieuw
te onderhandelen over de wezenlijke voorwaarden van
deze overeenkomst, aldus het Hof.85 Het Hof oordeelde
vervolgens dat eenwijzigingwezenlijk kanworden geacht
indien:
1. De wijziging voorwaarden invoert die, wanneer zij

in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedurewaren
genoemd, zouden hebben geleid tot:
a. toelating van andere inschrijvers dan die welke

oorspronkelijk waren toegelaten, of
b. tot de keuze voor een andere offerte dan die

waarvoor oorspronkelijk was gekozen.
2. de wijziging de markt in belangrijke mate uitbreidt

tot diensten die oorspronkelijk niet waren opgeno-
men.

3. de wijziging het economische evenwicht van de
overeenkomst wijzigt in het voordeel van de op-
drachtnemer op een wijze die door de voorwaarden
van de oorspronkelijke opdracht niet was bedoeld.

Dit toetsingskader heeft het Hof ook in andere zaken
gehanteerd. Zo zijn de uitgangspunten onder punt 1

‘Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de toepassing van het EU-aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen aanbe-
stedende diensten (‘publiek-publieke samenwerking’)’, SEC(2011)1169, 4 oktober 2011, p. 15, voetnootnummer 47.

80

‘Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de toepassing van het EU-aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen aanbe-
stedende diensten (‘publiek-publieke samenwerking’)’, SEC(2011)1169, 4 oktober 2011, p. 16.

81

Zie voor een uitgebreide weergave van rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van de wezenlijke wijziging ook: J.M. Hebly en
P. Heijnsbroek, ‘Wezenlijke wijziging na Europese aanbesteding’, NTER april 2012, p. 94-106.

82

HvJ EG 19 juni 2008, zaak C-454/06, Jur. 2008, p. I-04401 (Pressetext).83
Daarvoor had het Hof in Rennes geoordeeld over een onderhandelingsprocedure waarbij na het wegvallen van een subsidie voor het betreffende
project heronderhandelingen werden gestart. HvJ EG 5 oktober 2000, zaak C-337/98, Jur. 2000, p. I-08377, r.o. 44 (Rennes): ‘Er dient te worden

84

nagegaan of de onderhandelingen kenmerken vertonen die wezenlijk verschillen van de reeds gevoerde onderhandelingen en die bijgevolg doen
blijken van de wil van partijen om opnieuw te onderhandelen over de wezenlijke voorwaarden van de overeenkomst, zodat de toepassing van de
bepalingen van Richtlijn 93/38 gerechtvaardigd zijn’.
Pressetext, r.o. 34, zie ook eerder Rennes, r.o. 44.85
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toegepast op concessieovereenkomsten voor diensten in
de zaak Wall (2010).86Het Hof oordeelde dat vervanging
van een onderaannemer kan leiden tot een wezenlijke
wijziging indien het beroep op een bepaalde onderaanne-
mer een doorslaggevend element is geweest bij het sluiten
van de overeenkomst. In het arrest Commissie/Duitsland
(2010)87 is de tweede voorwaarde uit Pressetext bevestigd,
waarbij het Hof overwoog dat de opdrachtwaarde door
de uitbreiding de drempel overschreed en om die reden
de uitbreiding als een wezenlijke wijziging van de oor-
spronkelijke wijziging kon worden aangemerkt. Deze
toelichting kan worden gezien als een aanvulling ten
opzichte van het onder 2 geformuleerde criterium uit
Pressetext.

5.3 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren

Het leerstuk van de wezenlijke wijziging is met het hui-
dige voorstel voor het eerst in een Richtlijn opgenomen.88

In de geest van deze rechtspraak is onder punt 45 van de
considerans opgenomen dat ‘een nieuwe aanbestedings-
procedure is vereist in geval van materiële wijzigingen
van de aanvankelijke opdracht, in het bijzonder wijzigin-
gen in de reikwijdte en de inhoud van de wederzijdse
rechten en verplichtingen, waaronder de verdeling van
intellectuele-eigendomsrechten. Deze wijzigingen tonen
aan dat de partijen de intentie hebben opnieuw te onder-
handelen over de wezenlijke voorwaarden van de op-
dracht. Dat doet zichmet name voor indien de gewijzigde
voorwaarden invloed zouden hebben gehad op het resul-
taat van de procedure, hadden zij deel uitgemaakt van de
aanvankelijke procedure’.89 Deze overwegingen, die
overeenkomen met het uitgangspunt van het Hof in
Pressetext, zijn terug te zien in artikel 72 van het Richtlijn-
voorstel.

Artikel 72 lid 1 formuleert het basisprincipe dat een we-
zenlijke wijziging van de bepalingen van een overheids-
opdracht, concessie of raamovereenkomst tijdens de
looptijd ervan, een nieuwe gunningsprocedure overeen-
komstig de Richtlijn vereist. In lid 2 is nader uitgewerkt
wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging:

‘Een wijziging van een opdracht of een raamovereen-
komst tijdens de looptijd wordt als wezenlijk beschouwd
in de zin van lid 1, wanneer de opdracht of raamovereen-
komst hierdoormaterieel verschilt van de oorspronkelijke
opdracht of raamovereenkomst. Onverminderd de leden
3, 4 en 5 wordt een wijziging in elk geval geacht wezenlijk
te zijn wanneer aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel

van de aanvankelijke gunningsprocedure hadden

uitgemaakt, de toelating van andere dan de aanvan-
kelijk geselecteerde gegadigden en de gunning van
de opdracht aan een andere inschrijver mogelijk
zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende deel-
nemers aan de aanbestedingsprocedure zouden
hebben aangetrokken;

b. de wijziging verandert het economische evenwicht
van de opdracht of de raamovereenkomst ten gunste
van de opdrachtnemer op een wijze die niet is
voorzien in de oorspronkelijke opdracht of raamover-
eenkomst;

c. de wijziging verruimt het toepassingsgebied van de
opdracht of raamovereenkomst in aanzienlijkemate
tot werken, leveringen of diensten die daar aanvan-
kelijk niet onder vielen.’

De criteria die hier worden geformuleerd komen overeen
met de handvatten die het Hof eerder gaf in het Pres-
setext-arrest. Er kan aldus worden geconstateerd dat
sprake is van een codificatie van Pressetext.

Volgens lid 3 is van een wezenlijke wijziging in ieder
geval geen sprake indien een wijziging is voorzien in de
aanbestedingsdocumenten, mits duidelijk, precies en
ondubbelzinnig.90 Van een wezenlijke wijziging in een
overheidsopdracht voor diensten en leveringen is even-
min sprake wanneer de waarde van de wijziging minder
uitmaakt dan 10% van de oorspronkelijke opdracht en
het bedrag niet de aanbestedingsrechtelijke drempels
overschrijdt. Voor overheidsopdrachten voor werken is
een grenswaarde van 15% van de oorspronkelijke opdracht
gesteld. In beide gevallen geldt wel dat de wijziging de
algemene aard van de opdracht of de raamovereenkomst
niet mag wijzigen. De invulling van dit uitgangspunt is
opvallend nu hier wordt afgeweken van de 50% die het
Hof vermoedelijk voor ogen had in het Pressetext-arrest.
In Pressetext zocht het Hof aansluiting bij artikel 31 lid 4
van Richtlijn 2004/18, waarin is opgenomen dat aanvul-
lende opdrachten die meer dan 50% van de oorspronke-
lijke opdrachtwaarde vertegenwoordigen niet zonder
nieuwe aanbestedingsproceduremochten worden uitge-
geven.91Het Richtlijnvoorstel introduceert hier aldus een
nieuw percentage.

Nieuw is ook de uitzonderingsgrond van ‘onvoorziene
omstandigheden’ zoals die in lid 5 sub a is opgenomen:

‘Een wijziging kan niet als wezenlijk in de zin van lid 1
worden aangemerkt, indien aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) de behoefte aan wijziging is het gevolg van omstandig-
heden die een zorgvuldige ondernemer niet kon voorzien;
(…)’

HvJ EU 13 april 2010, zaak C-91/08, Jur. 2010, p. I-02815 (Wall).86
HvJ EU 29 april 2010, zaak C-160/08, Jur. 2010, p. I-03713, punt 98-101 (Commissie/Duitsland).87
In het Richtlijnvoorstel voor concessies is onder artikel 42 een pendant van artikel 72 Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren opgenomen. Zie
verder p. 148 van het ‘impact assessment’ van de Commissie bij het Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren.

88

Considerans 45 Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren.89
Dit uitgangspunt nam het Hof al eerder in bij het arrest Succhi di Frutta: HvJ EG 29 april 2004, zaak C-496/99 P, Jur. 2004, p. I-03801, r.o. 118
(Succhi di Frutta).

90

Pressetext, r.o. 36.91

– 214 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

5
•

M
E

I
2
0
1
3



Deze mogelijkheid vindt geen directe basis in de recht-
spraak van het Hof. De tekst van lid 5 sub a bouwt voort
op artikel 31 lid 4 sub a waarin is opgenomen dat geen
nieuwe aanbestedingsprocedure noodzakelijk is voor
aanvullendewerken of diensten die als gevolg van onvoor-
ziene omstandigheden voor de uitvoering van het werk
of het verlenen van de dienst noodzakelijk zijn geworden.
Waar de regel van artikel 31 lid 4 sub a alleen ziet op
‘aanvullende werken of diensten’, spreekt artikel 72 lid
5 sub a van het Richtlijnvoorstel over ‘een wijziging’. Voor
de invulling van het begrip onvoorzienbare omstandighe-
den zij verwezen naar de considerans: ‘omstandigheden
die niet konden worden voorzien ondanks een normaal
zorgvuldige voorbereiding van de aanvankelijke gunning
door de aanbestedende dienst, rekening houdend met
de beschikbare middelen, de aard en de kenmerken van
het specifieke project, de goede praktijk in het betrokken
gebied en het feit dat er een redelijke verhouding moet
zijn tussen de voor de voorbereiding van de gunning
uitgetrokkenmiddelen en de verwachte waarde ervan.’92

Blijkens lid 5 sub b van artikel 72 in het Richtlijnvoorstel
is de uitzondering echter niet van toepassing ‘in gevallen
waarin eenwijziging tot een verandering van de aard van
de gehele aanbesteding leidt, bijvoorbeeld als werken,
leveringen of dienstenworden vervangen door iets anders
of als het soort aanbesteding wezenlijk wordt veranderd,
aangezien dan kanworden aangenomen dat het resultaat
is beïnvloed’.93 Blijkens sub c van lid 5 kan evenmin een
beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden,
indien de toename van de prijs groter is dan 50% van de
waarde van het oorspronkelijke contract.

In artikel 72 lid 6 wordt de situatie waarin de zittende
contractant door een nieuwe contractant wordt vervangen
behandeld. De tekst luidt:94

‘Without prejudice to paragraph 3, the substitution of a
new contractor for the one to which the contracting
authority had initially awarded the contract shall be con-
sidered a substantial modification within the meaning
of paragraph 1.

However, the first subparagraph shall not apply in the
event of universal or partial succession into the position
of the initial contractor, following corporate restructuring,
including takeover, merger, acquisition or insolvency, of
another economic operator that fulfils the criteria for
qualitative selection initially established provided that

this does not entail other substantial modifications to the
contract and is not aimed at circumventing the application
of this Directive.’

In het Pressetext-arrest nam het Hof al aan dat over het
algemeen de vervanging van de oorspronkelijke contract-
partner aanwie de opdracht oorspronkelijk was toegewe-
zen, door een nieuwe contractpartner, dient te worden
aangemerkt als eenwijziging van dewezenlijke voorwaar-
den van de overeenkomst, tenzij de vervanging is vastge-
legd in de voorwaarden van de oorspronkelijke overeen-
komst, bijvoorbeeld op basis van onderaanneming.95

Wanneer de overdracht van de contractuele activiteiten
neerkomt op een interne reorganisatie van de contract-
partner, waarmee de voorwaarden van de oorspronkelijke
overeenkomst niet wezenlijk worden gewijzigd, is volgens
het Hof geen sprake van een wezenlijke wijziging.96Het
Hof overwoog in Pressetext eveneens dat de verandering
van de identiteit van de onderneming door wijziging van
aandeelhouders of leden op zichzelf geen wezenlijke
wijziging met zich meebrengt.97

Het Hof heeft zich echter niet uitgelaten over de situatie
waarbij de contractant insolvent is. De tekst van het
Richtlijnvoorstel is in dat opzicht een verruiming van de
beoordeling van hetHof in Pressetext. Dit houdtmogelijk
verbandmet een discussie die de Commissie heeft geïni-
tieerd ter voorbereiding van de richtlijnvoorstellen. Op
grond van de consultatie bleek slechts een kleineminder-
heid demeerwaarde van EU-regels voor wijzigingenmet
betrekking tot de contractant in te zien. Flexibiliteit bij
wijzigingen met betrekking tot de contractant leek met
name gewenst.98Dit verklaart mogelijk de in de Richtlijn
opgenomen tekst dat, wanneer de begunstigde inschrijver
in de loop van de uitvoering van de opdracht bepaalde
structurele veranderingen ondergaat, bijvoorbeeld door
zuiver interne reorganisatie, overname, fusie en acquisitie
of insolventie, dergelijke veranderingen niet automatisch
tot een nieuwe gunningsprocedure leiden.99

Conclusie

Uit bestudering van de Richtlijnvoorstellen klassieke
sectoren en concessies volgt dat de Europese wetgever
een aanzet doet tot het neerleggen van belangrijke aanbe-
stedingsrechtspraak van het Hof. In dit artikel zijn vier
in rechtspraak aan bod gekomen aanbestedingsrechtelijke

Considerans 46 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren.92
Considerans 46 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren.93
De huidige compromisversie (momenteel uitsluitend beschikbaar in de Engelse taal) is uitgebreider dan het voorstel van de Commissie van 20
december 2011.

94

Pressetext, r.o. 40. Dit ligt volgens het Hof anders wanneer het beroep op een bepaalde onderaannemer een doorslaggevend element is geweest
bij het sluiten van de overeenkomst: HvJ EU 13 april 2010, zaak C-91/08, Jur. 2010, p. I-02815 (Wall).

95

Het Hof overwoog daarnaast in Pressetext dat de verandering van de identiteit van de onderneming door wijziging van aandeelhouders of leden
op zichzelf geen wezenlijke wijziging met zich meebrengt, r.o. 50 en 51.
Pressetext, r.o. 45. Zie over dit onderwerp ook: Sune Troel Poulsen, ‘The possibilities of amending a public contract without new competitive
tendering procedure under EU law’, PPLR (2012) 21, p. 167-187.

96

Pressetext, r.o. 50 en 51.97
‘Green Paper on themodernisation of EUpublic procurement policy Towards amore efficient European ProcurementMarket Synthesis of replies’,
vrij te raadplegen op http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/public_procurement_en.htm.

98

Considerans 47 Richtlijnvoorstel voor de klassieke sectoren.99
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leerstukken bestudeerd. Het beeld ontstaat dat de wetge-
ver hierbij een uiteenlopende aanpak hanteert. In som-
mige gevallen wordt letterlijk aangesloten bij een in
rechtspraak ontwikkelde aanbestedingsrechtelijk leerstuk.
Zo liggen de richtlijnbepalingen inzake ‘wezenlijke wij-
ziging’, ‘quasi in-house’ en ‘publiek-publieke samenwer-
king’ dichtbij de overwegingen van het Hof. Enkele bepa-
lingen kennen in aanvulling op rechtspraak nieuwe ele-
menten. Maar uit de analyse van jurisprudentie over
dienstenconcessies volgt ook dat de wetgever afwijkt van

vaste rechtspraak. Tot slot is geconstateerd dat niet alle
overwegingen van hetHof de Richtlijnvoorstellen ‘halen’.
Of soms slechts in de considerans in beperkte vorm te-
rugkomen.100

Alles overziend, levert dit het beeld op van een wetgever
die tot dusver ‘à la carte’ codificeert en zorgvuldig tot
ontwikkeling gekomen aanbestedingsrechtspraak naar
gelieven vastlegt. Alle door het Hof van Justitie EU ge-
creëerde duidelijkheid ten spijt.

Een ander – niet in dit artikel besproken – voorbeeld hiervan is vaste rechtspraak inzake de uitleg van het begrip ‘publiekrechtelijke instelling.’
Deze rechtspraak komt in de huidige versie van het Richtlijnvoorstel niet terug en kent slechts een summiere, onvolledige vermelding in de
considerans: Artikel 2 lid 6 Richtlijnvoorstel klassieke sectoren en considerans 4 (b) Richtlijnvoorstel voor klassieke sectoren.

100
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