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Inleiding

In de uitnodiging van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht om
hier vandaag te spreken werd voorgesteld dat de heer Van Wassenaer van Catwijck over aanbe-
steden en PPS zou spreken vanuit een "meer rekkelijke" opvatting. Over de van mij gewenste
opvatting werd niets vermeld, maar er restte mij weinig keus. Ik zal vandaag dus als precieze op-
treden. In mijn positie als jurist bij het Kenniscentrum PPS, ondergebracht bij het ministerie van
Financiën, en opgericht in opdracht van het kabinet Kok II, kan ik ook niet anders. Het Kennis-
centrum PPS is een voorstander van aanbesteden bij PPS en ziet (op een goede manier) aanbe-
steden als noodzakelijk voor goede PPS. Aanbesteding is noodzakelijk omdat slechts onder con-
currentiedruk (potentiële) opdrachtnemers worden geprikkeld de beste prijs-kwaliteitverhouding
te zoeken. Een overheid is daarom, in het belang van de belastingbetaler, (moreel) verplicht van
het aanbestedingsinstrument gebruik te maken. Dat ook de Nederlandse en Europese regelgeving
aanbesteding verplicht stelt, is niets nieuws. Dat te weinig overheden de regels op dit gebied nale-
ven (helaas) ook niet. Met name bij PPS-projecten op het vlak van gebiedsontwikkeling is (mis-
schien was) het de praktijk om niet aan te besteden. Sinds kort is er echter een extra argument
voor overheden om ook bij dat soort PPS-projecten aan te besteden. Het arrest van het gerechts-
hof Den Haag in de Middelburg-zaak1 bevestigt hetgeen waarvoor veel advocaten hun cliënten
(veelal gemeenten) eerder al hebben gewaarschuwd: "Hetgeen u voorstelt is weliswaar de praktijk, maar
in strijd met de regelgeving. Als een derde aan de bel trekt, loopt u een risico dat het misgaat.". Uiteraard is het
wel de vraag of dit arrest in cassatie standhoudt.

Ik zal in deze lezing niet ingaan op de aanbestedingsproblematiek van dit soort PPS-projecten.
Mijn lezing concentreert zich op aanbestedingsrechtelijke vraagstukken bij andersoortige PPS-
projecten. Als voorbeelden van het soort PPS-projecten waarover ik vandaag zal spreken, kunnen
de HSL-Zuid Infraprovider en de autosnelweg A59 worden genoemd. Bij het eerstgenoemde
project heeft recentelijk de commercial close plaatsgevonden en bij het tweede project is de aan-
besteding nog in volle gang.

Allereerst is het van belang aandacht te besteden aan de verschillende soorten PPS-projecten die
we in ons land tegenkomen. Verwarring van deze soorten PPS-projecten levert verwarring op
over de aanbestedingsrechtelijke aspecten. Vervolgens wil ik een aantal aanbestedingsrechtelijke
kwesties de revue laten passeren. Voor de volledigheid merk ik op dat er meer interessante aanbe-
stedingsrechtelijke onderwerpen in relatie tot PPS zijn dan ik hier vandaag aan bod kan laten ko-
men.

                                                  
1 Gerechtshof 's Gravenhage, 31 januari 2001, BR 2001, p. 531 e.v.
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Wat wordt bedoeld met de term publiek-private samenwerking (PPS)?

PPS heeft het twijfelachtige genoegen om midden in de belangstelling te staan. Het is net als het
weer of als voetbal; iedereen praat erover en iedereen heeft er, gefundeerd of niet, een oordeel
over. PPS is zo'n containerbegrip geworden dat het spreken over PPS in het algemeen, maar bij
juridische discussies in het bijzonder, naar mijn (privé)mening niet meer zinvol is. Voor het doel
van deze vergadering zal ik daarom niet trachten PPS te definiëren doch onder te verdelen in
twee soorten. Allereerst is er, zoals ik het nu maar noem, de "oud-Hollandse" PPS, de PPS die
door velen wordt gezien als de enige echte PPS. Deze PPS heeft een vlucht genomen onder het
kabinet Lubbers II in 1986. Het regeerakkoord vermeldde: “Nieuwe vormen worden opgezet van publie-
ke en private samenwerking met de gemeentelijke overheid, het plaatselijke c.q. het regionale bedrijfsleven en indien
nodig de rijksoverheid, gericht op het opvoeren van het investeringsvolume ten behoeve van onder meer de stedelijke
vernieuwing.” Bekend is dat (sindsdien) op het vlak van gebieds(her)ontwikkeling op gemeentelijk
niveau regelmatig (en met succes) PPS-constructies worden gehanteerd. Te denken valt aan pro-
jecten als het stadscentrum van Amstelveen, Sijtwende, et cetera. Dit is de (inmiddels traditionele)
PPS zoals we in Nederland allemaal kennen.

Waar het kabinet Lubbers met name doelde op een gemeentelijke PPS voor gebiedsontwikkeling,
heeft het huidige kabinet met PPS iets anders, althans meer, voor ogen. In het buitenland, in het
Verenigd Koninkrijk, maar ook in bijvoorbeeld Portugal en Japan, vindt een andersoortige sa-
menwerking plaats tussen overheid en bedrijfsleven. Daar wordt over PPS gesproken als zijnde
een langdurige overeenkomst tussen een opdrachtgevende overheid en een opdrachtnemende
private partij, waarbij de private partij een object van aanzienlijke waarde, bijvoorbeeld een ge-
bouw of spoorweginfrastructuur, aan de overheid beschikbaar stelt. Zowel het ontwerp, de bouw
als het onderhoud en beheer alsmede eventuele aanvullende diensten worden door de private
partij ten behoeve van de overheid uitgevoerd. Doordat de private partij haar kosten en een
winstopslag terugverdient gedurende looptijd van de overeenkomst door het gebruik van het
object bij de overheid en/of bij derden in rekening te brengen, neemt de private partij ook de
financiering voor haar rekening. Internationaal gezien spreekt men dan over “PFI” (private fi-
nance initiative) als species van het genus PPP (public private partnership). In Nederland wordt
dan gesproken over PPS in de vorm van DBFM- of concessiecontracten. Ik zal deze vorm van
PPS vandaag aanduiden als de "internationale PPS".

Over deze laatste vorm van PPS wil ik het vandaag hebben. In Nederland staat deze manier van
PPS nog in de kinderschoenen. Het eerste contract is gesloten, te weten de HSL-Zuid Infrapro-
vider. Aan andere projecten wordt gewerkt, te denken valt aan de autosnelwegen A59 en N31,
maar ook aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap Delfland. Verder is
het Kenniscentrum PPS bezig met het voorbereiden van de toepassing van PPS op andere terrei-
nen. Te denken valt aan onderwijs (scholengebouw), justitie (gevangenissen) en gezondheidszorg
(ziekenhuizen).

De internationale PPS

Alvorens in te gaan op de aanbestedingsrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan dit type van
PPS, wil ik eerst nader ingaan op een aantal inhoudelijke aspecten van dit type PPS-projecten. Bij
dit type PPS-projecten wordt er een overeenkomst gesloten tussen een overheid en een private
partij. De overheid vraagt de private partij gedurende de looptijd van de overeenkomst haar een
bepaald object ter beschikking te stellen. Als voorbeeld gebruik ik een gevangenis. De overheid
sluit een overeenkomst met een private partij waarbij de private partij zich verplicht om geduren-
de bijvoorbeeld 25 jaar een gevangenis, binnen de gestelde randvoorwaarden en met de bijbeho-
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rende faciliteiten zoals bewaking, catering, scholing, dagelijkse bezigheden, bibliotheek, et cetera,
ter beschikking te stellen. Dit impliceert dat de private partij deze gevangenis allereerst dient te
ontwerpen en te bouwen. Vervolgens zal de private partij al het nodige moeten doen om de ge-
vangenis gedurende de contractperiode ook daadwerkelijk beschikbaar te houden. Het onder-
houd en het beheer komen daarmee ook voor haar rekening. Ook allerlei aanvullende faciliteiten
die behoren bij het exploiteren van een gevangenis zullen door de private partij verstrekt kunnen
worden. De filosofie achter deze integratie van verschillende onderdelen in één overeenkomst is
dat de private partij reeds bij het ontwerp rekening kan houden met het onderhoud en het ver-
strekken van de faciliteiten. Het gaat hierbij om langdurig overeenkomsten waarbij de looptijd bij
voorkeur is gerelateerd aan de life cycle van het object van de overeenkomst. In het zojuist be-
schrevenen komt ook het verschil met traditionele bouwcontracten naar voren. In de huidige
bouwpraktijk schakelt de opdrachtgevende overheid voor het ontwerp een architect in en zoekt
een aannemer voor de bouw. Na voltooiing van het gebouw wordt het gebouw aan de overheid
opgeleverd en kan de overheid het gebouw gaan gebruiken, waarbij de overheid zelf dient voor-
zien in het onderhoud en het beheer, maar ook in alle facilitaire diensten. Bij dit soort PPS-
projecten wordt aan een private partij (vaak een consortium met bedrijven van verschillend plui-
mage, zoals een aannemer, een projectontwikkelaar en facility manager) de opdracht geven voor
het geheel zorg te dragen.

Een ander kenmerk van dit soort PPS-projecten is dat de overheid geen bestek voorschrijft, zoals
bij traditionele projecten, maar uitgaat van een programma van eisen (of outputspecificatie). Dit
houdt in dat de overheid niet tot in detail voorschrijft hoe de gevangenis eruit moet zien, welke
materialen gebruikt worden, en hoe hoog de omheining moet zijn. De overheid schrijft voor welk
doel zij wil bereiken (en dat kan best ook op detailniveau) en de private partij bepaalt zelf op wel-
ke wijze zij dat doel bereikt. Deze manier van werken biedt de private partij ruimte voor innova-
tie. Door de integratie van de verschillende onderdelen van een project en door innovatie vindt
een efficiëntieslag plaats. In het Verenigd Koninkrijk noemt de rekenkamer een efficiëntiewinst
van 10-15%. Ook in Nederland lijkt een aanzienlijke efficiëntiewinst haalbaar.

Een volgend kenmerk van dit soort PPS-projecten, naast integratie en ruimte voor innovatie, is
dat de risicoverdeling tussen overheid en private partij een wezenlijk andere is dan bij traditionele
(bouw)contracten. De gedachte is dat de risico's dienen te worden gelegd bij de partij die ze het
beste kan beheersen. Dit betekent meer dan dat de partij die een bepaald risico kan voorkomen
of verminderen het risico behoort te dragen. Ook in het geval het zich voordoen van het risico
niet beheerst kan worden, maar de gevolgen wel, dient het risico bij de partij te liggen die het
beste de gevolgen kan beheersen. Anders dan bij traditionele bouwcontracten blijkt dat bij een
DBFM-contract veel risico's het beste, dat is het kostenefficiëntste, door de private partij gedra-
gen kan worden. Een optimale risicoverdeling is per project verschillend. Bij voorkeur wordt in
de onderhandelingen tussen overheid en private partij gezocht naar een goede risicoverdeling.

Een overeenkomst als hiervoor beschreven wordt in de regel aangeduid als een DBFM-
overeenkomst (design, build, finance, maintain). De overheid betaalt de private partij voor het
beschikbaar stellen van een bepaald object. Een ander type overeenkomst dat gebruikt wordt bij
dit soort PPS-projecten is de concessieovereenkomst. Zonder hier al diep op de aanbestedings-
rechtelijke merites van de concessie in te gaan, kan een concessie grofweg worden aangeduid als
een DBFM-overeenkomst waarbij de private partij als tegenprestatie voor hetgeen zij doet in het
kader van deze overeenkomst het recht krijgt het object te exploiteren.2 Te denken valt aan een
snelweg of een tunnel die de private partij gedurende 20 jaar beschikbaar moet stellen, maar
waaruit zij inkomsten kan genereren door tol te heffen. In een dergelijk geval wordt gesproken
van een concessie.
                                                  
2 Artikel 1 onder d Richtlijn Werken.
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Het Kenniscentrum PPS heeft grote verwachtingen van dit soort projecten waarbij DBFM-
overeenkomsten en concessies de overheid zullen dwingen zakelijker te werken, waarbij ruimte
ontstaat voor innovatie en waarbij de verschillende onderdelen van een bouwproces worden ge-
integreerd. Voorwaarde voor het welslagen van dit soort projecten is wel dat de overheid de juiste
private partij vindt en dat daarmee een optimale overeenkomst gesloten kan worden. Aanbeste-
den speelt hierbij dus een grote rol.

De internationale PPS en aanbesteden

De huidige aanbestedingsrichtlijnen zijn geschreven toen de PPS, althans in ieder geval de PPS
waarover ik vandaag spreek, nog niet bestond. Onderwerp van de aanbestedingsrichtlijnen zijn in
de regel "simpele" overeenkomsten waarbij op basis van een bestek een prijs wordt gevraagd. De
inschrijver met de laagste prijs wint de aanbesteding en krijgt de opdracht. Hoewel dit beeld na-
tuurlijk (wat) gechargeerd is, bieden de aanbestedingsrichtlijnen nergens een procedure die is ge-
schreven met PPS in gedachte. Hierdoor zal in een PPS-project het aanbestedingsrecht steeds een
zware rol spelen. Enkele vragen en mogelijke antwoorden daarop zal ik vandaag de revue laten
passeren. Zo zal ik ingaan op de vragen welke aanbestedingsrichtlijn eigenlijk van toepassing is en
welke aanbestedingsprocedure mag worden toegepast. Ook zal ik ingaan op de inrichting van de
aanbestedingsprocedure in de praktijk. Daarnaast zijn er nog andere vragen die, gezien de be-
perkte tijd die een vergadering biedt niet aan de orde kunnen komen. Te denken valt aan de posi-
tie van consortia in de aanbestedingsprocedure (bv. in- en/of uittredende leden van het consorti-
um) en aan aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in het geval de financiers gebruik maken van
hun "step-in right". Dit is het recht van de financiers om de private partij te vervangen door een
andere als de kasstroom (en daarmee de aflossing van de lening) in gevaar komt.

Welke richtlijn is van toepassing?

Een PPS-contract (DBFM of concessie) is een overeenkomst met een gemengd karakter. Ener-
zijds wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst
de opdrachtgever een bepaalde dienst levert, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een
gevangenis inclusief facilitaire diensten. Anderzijds vereist een PPS-contract vaak expliciet dat de
opdrachtnemer daartoe een gebouw ontwerpt en bouwt. Aanbestedingsrechtelijk komt dan al de
eerste vraag op, en wel of een PPS-overeenkomst is te kwalificeren als een overheidsopdracht
voor de uitvoering van werken of als overheidsopdracht voor dienstverlening in de zin van de
Richtlijn Werken respectievelijk de Richtlijn Diensten.

Voordat ik zal trachten deze vraag te beantwoorden, komt het belang van het antwoord op die
vraag aan de orde. In het geval een PPS-project onder de Richtlijn Diensten valt, is het goed mo-
gelijk dat een lichter aanbestedingsregime van toepassing is als het PPS-project valt onder de
diensten vermeld op bijlage IB van de Richtlijn Diensten. Bovendien zal in het geval het PPS-
project een concessie betreft de Richtlijn Diensten in het geheel niet van toepassing zijn. Ook is
de keuze voor de goede richtlijn van belang voor de bekendmaking van de aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. In het geval een overheidsopdracht voor een
werk wordt aangekondigd onder de categorie diensten kan het zo zijn dat een potentiële inschrij-
ver de aankondiging mist. Het veiligheidshalve aankondigen van de opdracht in zowel de dien-
sten- als in de werkencategorie wordt door de medewerkers van het Publicatieblad niet getole-
reerd; er dient een keuze te worden gemaakt.3

                                                  
3 Peter Braun, Ticking the right box for OJEC, PFI Bulletin, april 2000, blz. 16 e.v.
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Terug naar de beantwoording van de vraag onder welke richtlijn een opdracht voor een PPS-
project dient te worden geclassificeerd. De richtlijnen zelf geven hiervoor, als het gaat om sa-
menloop van werken en diensten in één overheidsopdracht, niet direct een oplossing. Wel geeft
de Richtlijn Diensten in overweging 16 een aanknopingspunt en wel dat, voorzover de werken
bijkomstig zijn en niet het eigenlijke voorwerp van de opdracht uitmaken, zij niet de indeling van
de overeenkomst als overheidsopdracht voor de uitvoering van werken kunnen rechtvaardigen.
Deze bepalingen zijn door het Hof van Justitie uitgelegd in de zaak Gestion Hotelera Internacio-
nal, waarin het Hof heeft verklaard dat "wanneer de (…) werken ten opzichte van het primaire voorwerp
van de aanbesteding slechts een bijkomstig karakter hebben, die aanbesteding niet in haar totaliteit kan worden
aangemerkt als een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken"4. Met dit oordeel kan men in de prak-
tijk toch nog moeilijk uit de voeten. In het geval dat in een PPS-project het gebouw van een mi-
nisterie wordt gerenoveerd en gedurende de looptijd van de het PPS-contract aan de overheid
beschikbaar wordt gesteld met alle bijbehorende faciliteiten (kantoorinrichting, catering, beveili-
ging, computeronderhoud etc.), is niet vast te stellen of nu de werken of de diensten bijkomstig
zijn. Beide zijn een gelijkwaardig onderdeel van de overeenkomst. Een alternatieve (wellicht aan-
vullende) manier om te bepalen welk onderdeel van de overeenkomst als bijkomstig moet wor-
den aangemerkt, is het kijken naar de waarde van de verschillende elementen van de overeen-
komst. Vertegenwoordigt het werken-onderdeel een grotere waarde dan het dienstenonderdeel,
dan is de Richtlijn Werken van toepassing. Voordeel van deze toets is de praktische toepasbaar-
heid ervan. De Richtlijn Diensten geeft een steuntje in de rug voor deze benadering. In artikel 2
daarvan wordt namelijk bepaald dat bij een gemengde diensten/leveringen-opdracht voor de
keuze van de juiste richtlijn de waarden van de betrokken diensten en leveringen met elkaar die-
nen te worden vergeleken. Voorzover ik kan overzien, leidt toepassing van deze regel er in te
praktijk meestal toe dat bij de meeste PPS-projecten de Richtlijn Werken van toepassing zal zijn.

Welke aanbestedingsprocedure?

Wanneer is bepaald welke richtlijn op het PPS-project van toepassing is, komt de vraag aan de
orde welke aanbestedingsprocedure dient te worden gehanteerd. Hierbij dient steeds eerst te
worden beoordeeld of in het betreffende PPS-project sprake is van een overheidsopdracht of van
een concessie. In het geval er sprake is van een concessie zijn de richtlijnen namelijk slechts be-
perkt van toepassing. Bij een dienstenconcessie is de Richtlijn Diensten in het geheel niet van
toepassing. Als er sprake is van een werkenconcessie dan gelden slechts enkele publicatievoor-
schriften van de Richtlijn Werken. Dit wil overigens niet zeggen dat deze concessies uit de hand
gegund mogen worden. De Europese Commissie stelt zich in de interpretatieve mededeling over
concessies op het standpunt dat "op iedere handeling van de staat waarbij voorwaarden voor economische
activiteiten worden vastgelegd, (…) ook op de concessieovereenkomsten de bepalingen (…) van het Verdrag of de
beginselen die zijn ontwikkeld in de jurisprudentie van het Hof, van toepassing (zijn)." Als voorbeelden van
de beginselen die in acht dienen te worden genomen noemt de Commissie de beginselen van
non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie, wederzijdse erkenning en proportionaliteit. 5

Bij een groot aantal PPS-projecten zal er echter geen sprake zijn van een concessie doch van een
DBFM-overeenkomst die kan worden aangemerkt als een "gewone" overheidsopdracht. De pri-
vate partij zal haar vergoeding voor de geleverde werken/diensten verkrijgen van de aanbeste-
dende overheid als het object van de overeenkomst volgens de gestelde eisen beschikbaar is ge-
steld. Welke aanbestedingsprocedure kan door de aanbestedende dienst worden gehanteerd om
een geschikte opdrachtnemer te vinden?

                                                  
4 HJEG 19 april 1994, zaak C-331/92, Jurispr. 1994, blz. I-1329.
5 Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire recht, 12 april

2000, PB C121 van 29 april 2000.
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Anders dan bij een traditionele bouwovereenkomst zal bij een DBFM-overeenkomst of een con-
cessie geen sprake zijn van een bestek waarop private partijen hun bod zullen uitbrengen. Bij
DBFM-overeenkomsten maakt de overheid gebruik van een programma van eisen dat (in poten-
tie) meerdere oplossingen mogelijk maakt. Ook is het meestal niet op voorhand duidelijk wat een
optimale risicoverdeling tussen de overheid en de private partij is. In beide gevallen kan in onder-
handelingen tussen overheid en private partij tot overeenstemming over de beste oplossingen met
de gewenste risicoverdeling worden gekomen. Dit vraagt om toepassing van een aanbestedings-
procedure die onderhandelen tussen overheid en private partij mogelijk maakt. Uit artikel 7 lid 4
van de Richtlijn Werken6 blijkt echter dat in de regel de aanbestedende dienst gehouden is ge-
bruik te maken van de openbare of de niet-openbare procedure. Deze procedures zijn echter in
de richtlijnen sterk gestructureerd en bieden de aanbestedende dienst niet de flexibiliteit die be-
nodigd is om tot een goed PPS-contract te komen.

De onderhandelingsprocedures mogen slechts in een limitatief aantal genoemde uitzonderingsge-
vallen gebruikt worden. Zoals bekend heeft het Hof van Justitie bepaald dat deze uitzonderings-
gevallen restrictief dienen te worden uitgelegd. Bovendien rust de bewijslast dat aan de voorwaar-
den voor toepassing van de uitzondering is voldaan bij de aanbestedende dienst.

Toch biedt één van de uitzonderingsgevallen de mogelijkheid gebruik te maken van de onder-
handelingsprocedure na voorafgaande selectie. Artikel 7 lid 2 sub c Richtlijn Werken staat de on-
derhandelingsprocedure toe "in buitengewone gevallen, indien het werken betreft waarvan de aard en de on-
zekere omstandigheden een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk maken."

De vraag is of een PPS-project in de vorm van een DBFM-overeenkomst onder deze uitzonde-
ring valt. Voor de volledigheid merk ik nog op dat in het geval er sprake is van een concessie
zonder problemen voor de onderhandelingsprocedure gekozen kan worden.7 Ik meen dat het
goed verdedigbaar is dat een PPS-project onder deze uitzondering valt. Door het werken met een
programma van eisen in plaats van met een bestek, staat vooraf niet vast met welke oplossing
private partijen aan het programma van eisen willen voldoen, zodat daardoor vooraf niet vaststaat
welke prijs daarvoor wordt gevraagd. Ook is het in veel PPS-projecten niet mogelijk vooraf een
prijs vast te stellen omdat niet op voorhand duidelijk is welke risicoverdeling tussen aanbesteden-
de dienst en private partij wordt overeengekomen. Als voorbeeld het volgende. Bij een DBFM-
overeenkomst voor de aanleg van een spoortunnel brengt de staat van de bodem een groot risico
met zich mee. Vooraf is niet in te schatten wat de "risk appetite" van private partijen is. Zijn zij
bereid dit risico te dragen, uiteraard tegen een risico-opslag, of achten zij dit risico te groot zodat
zij slechts (voor dit onderdeel), bijvoorbeeld, op basis van "cost plus" (kosten met een bepaalde
winstopslag) willen werken?

De PPS-praktijk in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment is het dan ook
moeilijk in te schatten hoe private partijen, maar ook de overheden, zullen omgaan met de risico-
allocatie. De eerstkomende tijd is het dus in ieder geval verdedigbaar dat van de onderhande-
lingsprocedure gebruik wordt gemaakt. Mocht het zover komen als in het Verenigd Koninkrijk
waar inmiddels met standaarden wordt gewerkt, is het wellicht makkelijker vooraf een inschatting
van de prijs te maken. Toch moet ook dan worden aangetekend dat PPS-projecten het naar hun
aard niet altijd mogelijk maken vooraf een prijs vast te stellen, zeker in het geval ruimte voor in-
novatie, en dus voor verschillende oplossingen, wordt gelaten. Voorlopig lijkt de toepassing van
de onderhandelingsprocedure gerechtvaardigd.

                                                  
6 Gemakshalve zal ik hier steeds uitgaan van de Richtlijn Werken.
7 Interpretatieve mededeling van de Commissie, zie voetnoot 5.
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Invulling onderhandelingsprocedure

De richtlijnen laten de aanbestedende diensten redelijk vrij in het invullen van de onderhande-
lingsprocedure. De aankondiging en de aanmeldings- en selectiefase is hetzelfde in de richtlijnen
geregeld als bij de niet-openbare procedure. De inschrijvingsfase wijkt echter wel sterk af. De
volgende verschillen doen zich voor:8

- de inschrijving wordt gevolgd door onderhandelingen;
- minimaal drie gegadigden dienen te worden uitgenodigd in plaats van vijf;
- in de onderhandelingen worden de contractuele voorwaarden (nader) vastgesteld;
- voor de inschrijvingsfase gelden geen termijnvoorschriften.

Binnen de in de Richtlijn Werken beschreven aanbestedingsprocedure kunnen extra stappen
worden ingebouwd om de aanbestedingsprocedure te optimaliseren. De aanbestedingsprocedure
bestaan dan uit de volgende fasen: de selectiefase, de consultatiefase, de biedingsfase en de on-
derhandelingsfase. In het navolgende schema zijn deze fasen in meer detail weergegeven.

Allereerst is er de selectiefase. Na de aankondiging door bekendmaking in het Publicatieblad
kunnen belangstellenden zich bij de aanbestedende dienst melden. Deze belangstellenden krijgen
een selectiedocument toegezonden met daarin onder andere een beschrijving van het project als-
mede de uitzonderingsgronden, de geschiktheidseisen en de selectiecriteria. Na aanmelding van
de gegadigden vindt een selectie plaats tot het in het selectiedocument aangegeven maximum
aantal gegadigden. Vervolgens start een nieuwe fase, de consultatiefase. In deze fase spreekt de
aanbestedende dienst met de alle gegadigden afzonderlijk over het project. Met name kunnen aan
de orde komen de mogelijkheden en onmogelijkheden van technische oplossingen binnen het
programma van eisen en de concept-overeenkomst met daarin de risicoallocatie. Belangrijk in
deze fase is dat het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in acht worden genomen. De
aanbestedende dienst dient ervoor zorg te dragen dat informatie die aan één gegadigde wordt

                                                  
8 E.H. Pijnacker Hordijk en G.W. van der Bend, Aanbestedingsrecht, 1999, blz. 358.
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verstrekt en ook van belang kan zijn voor andere gegadigden ook aan die andere gegadigden
wordt verspreid. Natuurlijk zal de aanbestedende dienst vertrouwelijkheid in acht behoren te ne-
men indien het gaat om (innovatieve) ideeën van één van de gegadigden. Ook zal niet worden
gesproken over de prijs. Aan de hand van de resultaten van de consultatiefase stelt de aanbeste-
dende dienst de definitieve aanbestedingsstukken vast. Het is goed mogelijk dat uit de consulta-
tiefase is gebleken dat de voorgestelde risicoverdeling voor de private partijen geen acceptabele is.
De aanbestedende dienst kan op dat moment besluiten de risicoverdeling te wijzigen zodat het
aannemelijker is dat er acceptabele biedingen worden ingediend. Met de start van de biedingsfase
wordt aan private partijen het biedingsdocument toegezonden. Het definitieve programma van
eisen alsmede het concept-contract maken hiervan onderdeel uit. De inschrijvers dienen vervol-
gens hun aanbiedingen in. Na ranking van deze biedingen wordt met (bijvoorbeeld) drie inschrij-
vers die de beste biedingen hebben ingediend onderhandeld. Dit leidt tot een uitnodiging voor
een "best and final offer" (BAFO). Uiteindelijk vindt gunning plaats op basis van het gunnings-
criterium van de economisch meest voordelige aanbieding. Ten slotte vind bekendmaking van de
gunning plaats.

Conclusie

Uit het vorengaande moge wel blijken dat de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen niet zijn
geschreven voor toepassing bij PPS. Dit wil echter niet zeggen dat de aanbestedingsrichtlijnen
PPS onmogelijk maken. Bij gebrek aan jurisprudentie en/of op PPS toegesneden regels zullen de
diverse PPS-projecten echter wel te kampen hebben met onzekerheid over de toepassing van de
bestaande regels. Bij de PPS-projecten die thans actueel zijn worden de richtlijnen met in acht-
neming van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht geïnterpreteerd. Dit brengt weliswaar
onzekerheid met zich mee, maar de risico's lijken hierdoor beperkt te worden.

Voor meer zekerheid zou het wenselijk zijn dat de Europese Commissie duidelijkheid biedt. Dit
zou kunnen door middel van een interpretatieve mededeling zoals ook voor de concessieover-
eenkomsten is gebruikt. Frappant is dat in het concept daarvan nog werd gesproken over "con-
cessieovereenkomsten en PPS". In de definitieve versie wordt niet meer over PPS gerept. Ook
zouden de richtlijnen kunnen worden aangepast aan de gewijzigde praktijk. Gezien echter de ac-
tiviteiten die Europese Commissie thans op aanbestedingsrechtelijk gebied ontplooit en de ande-
re signalen die uit Brussel komen, is dit echter niet (op korte termijn) te verwachten.

Wel heeft het Economisch en Sociaal Comité (het ESC) een advies opgesteld over Europese re-
gelgeving over concessieovereenkomsten en contracten voor PPS.9 Dit advies gaat verder dan de
relatie tussen aanbesteden en PPS. Zo stelt het ESC ter verbetering en uniformering van de wet-
geving inzake concessieovereenkomsten voor om te komen tot een betere definitie van conces-
sieovereenkomsten, een geharmoniseerd raamwerk voor de ontwikkeling van concessieovereen-
komsten en andere PPS-contracten in het leven te roepen en een aparte richtlijn voor concessie-
overeenkomsten en andere vormen van PPS. Over aanbesteden merkt het ESC op dat er be-
hoefte is aan een geharmoniseerde en doorzichtige wijze van gunning. Het ESC adviseert hier
toepassing van de onderhandelingsprocedure ten einde tegemoet te komen aan de soepelheid en
de flexibiliteit de aanbestedende dienst en de private partijen nodig hebben.

                                                  
9 PB C 14/91 van 16 januari 2001.
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Ten slotte

Het verzoek om mij als precieze te presenteren heb ik in overweging genomen. Echter, aanbeste-
dingsrechtelijk blijkt het verschil tussen rekkelijk en precies niet aanwezig. De relatie tussen PPS,
zowel de oud-Hollandse als de internationale, is complex en in ontwikkeling. Dit brengt op dit
moment een aantal onzekerheden met zich mee. In ieder geval kan geconcludeerd worden dat
PPS en aanbesteden niet onverenigbaar met elkaar zijn.

Wel is er nog onduidelijkheid over de toepassing van de aanbestedingsregels bij (nieuwe vormen
van) PPS. Het Kenniscentrum PPS heeft daarom het initiatief genomen om, in samenwerking
met mr. J.G.J. Janssen, een handleiding "PPS en aanbesteden" uit te geven. Deze handleiding zal
aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden inzicht geven in de interactie tussen de aanbeste-
den en zowel de oud-Hollandse als de internationale PPS. Op dit moment liggen de eerste druk-
proeven ter beoordeling voor. Op korte termijn zal de handleiding verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld
via het internet: www.minfin.nl/pps. Het Kenniscentrum PPS heeft er vertrouwen in dat deze
handleiding de praktijk meer houvast zal bieden als PPS en aanbesteden elkaar ontmoeten.

-o-


