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VOORWOORD 

 

Publiek-Private samenwerking 

Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking 

(PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten van het Kenniscentrum PPS. Hoewel een sluitende 

definitie van het begrip PPS, gelet op de vele verschijningsvormen die het kan aannemen, moeilijk 

te geven is, hanteert het Kenniscentrum PPS de volgende omschrijving van het begrip: PPS is een 

samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid, een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Als 

gevolg van die samenwerking kan meerwaarde worden behaald: een kwalitatief beter eindproduct 

voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen. 

De overheid realiseert maatschappelijke doelstellingen en creëert perspectief op een hogere 

kwaliteit en een reductie van projectkosten. En voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe 

kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf invloed uitoefenen op een zo efficiënt mogelijke 

vormgeving en uitvoering van het project en daarmee op haar verdienmogelijkheden. 

 

PPS bij gebiedsontwikkeling 

Kenmerk van PPS bij gebiedsontwikkelingsprojecten is dat partijen in meer of mindere mate 

samenwerken bij het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van een locatie of gebied (en niet 

de gemeente alleen het plan in detail uitwerkt) en/of samenwerken bij de grondexploitatie 

(bijvoorbeeld door de taken en risico’s daarbij te delen). 

Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projecten van substantiële omvang waarin een 

bepaalde functie wordt ontwikkeld - bijvoorbeeld wonen (woningbouw), werken 

(kantoorontwikkeling, bedrijventerrein), winkelen (ontwikkeling winkelcentra) en recreatie 

(bijvoorbeeld natuurontwikkeling), al dan niet in combinatie met elkaar of met de aanleg van 

infrastructuur. Daarbij kan het zowel gaan om nieuwe ontwikkeling (“nieuwe uitleg”) als om 

herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden en zowel om stedelijke als landelijke gebieden. 

 

Waarom deze handleidingen? 

PPS bij gebiedsontwikkeling komt veel voor, maar de kennis is versnipperd en niet voor iedereen 

goed toegankelijk. Hierdoor blijven in de praktijk regelmatig vragen over verschillende onderwerpen 

niet (goed) beantwoord. Hoewel de aanpak van PPS bij gebiedsontwikkeling per project verschilt 

en dus maatwerk is, geven de handleidingen een “basis-uitrusting” voor de projectleiders en 

overige betrokkenen bij de overheid van gebiedsontwikkelingsprojecten waarin samenwerking met 

private partijen wordt overwogen of is aangegaan. Op dit moment zijn handleidingen verschenen 

over de volgende onderwerpen: 

• Inrichting van het PPS-proces (A) 

• Risicomanagement (B) 

• Publiek-publieke samenwerking (C) 

• Marktconsultatie (D) 



 

• Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving daarvan (E) 

• Selectie van private partijen (F) 

• Europese aanbesteding (G) 

• Financiële modellen (H) 

• Benefit sharing (I) 

In onderstaande schema’s is aangegeven hoe deze onderwerpen zich tot elkaar verhouden en zijn 

de onderwerpen tevens geplaatst in de verschillende projectfasen die bij 

gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen worden onderscheiden: de initiatieffase, de 

haalbaarheidsfase (ook wel de planvormingfase genaamd), de realisatiefase (waaronder begrepen 

de grondexploitatie) en de beheerfase. Daarbij is per onderwerp aangegeven welke handleiding 

van toepassing is. 
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1. Inleiding 

 

Binnen een publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling staat samenwerking tussen 

partijen voorop. Deze samenwerking heeft tot doel het tot stand brengen van waardevermeerdering 

door een integrale benadering van de functies binnen het project en door publieke en private 

investeringen met elkaar te combineren. Bij de selectie van private partijen dient rekening 

gehouden te worden met de principes van transparantie en concurrentie en met toepassing van de 

nationale en Europese regelgeving met betrekking tot aanbesteding. Indien de betrokken overheid 

zelf het initiatief heeft genomen voor het project, moet zij al in een vroege fase nagaan of de 

selectie van een private samenwerkingspartner voor de planvormingfase en/of de 

grondexploitatiefase of realisatiefase moet worden aanbesteed. Maar ook als een private partij het 

initiatief heeft genomen en een plan voorlegt aan de overheid of grond in het plangebied bezit, zal 

de overheid moeten nagaan of de realisatie van dat plan niet deels moet worden aanbesteed en 

hierover met de betrokken private partij afspraken moeten maken.  

 

PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. 

Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of 

dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen: voor het bedrijfsleven ontstaan 

niet alleen nieuwe kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit commercieel 

perspectief aantrekkelijk project; de overheid realiseert maatschappelijke doelstellingen en creëert perspectief 

op een hogere kwaliteit en een reductie van projectkosten. 

 

Traditioneel was het in de jaren ‘80 en ‘90 niet ongebruikelijk om alle zaken binnen het plangebied 

te laten uitvoeren door de ontwikkelaar die, via welke weg dan ook, verkozen werd tot 

contractspartner. Mede door invoering van wetgeving op dit terrein (zowel Europees - als 

nationaal) om dit soort situaties beter te reguleren is het inmiddels duidelijk geworden dat deze 

ondoorzichtige en niet–concurrentie bevorderende werkwijze veel risico’s in zich draagt en veelal 

niet leidt tot het beste resultaat. Echter, de roep om transparantie en concurrentie moet er niet toe 

leiden dat allerlei mooie initiatieven en plannen van private partijen nu in de bureaula blijven liggen, 

omdat er geen kansen meer bestaan om ten behoeve van de realisatie van de plannen te gaan 

samenwerken met de overheid. 

 

De Europese richtlijnen voor aanbesteding van werken en diensten zijn complex en blijken 

ondanks het feit dat ze al geruime tijd zijn ingevoerd, niet altijd voor alle betrokken partijen in een 

PPS-project even duidelijk te zijn. Marktpartijen hebben nogal eens een andere interpretatie van de 

richtlijnen dan de overheid. Met name de uitleg van wat in de richtlijnen als “grijs” gebied zou 

kunnen worden aangeduid, kent grote verschillen. In de praktijk blijkt er dan ook bij 

overheidspartijen grote behoefte te bestaan aan kennis over wanneer en hoe er aanbesteed moet 

worden binnen het proces van een PPS bij gebiedsontwikkeling.  
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De ontwikkelingen op het gebied van de aanbestedingsregelgeving, op Europees en nationaal 

niveau, hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Er zijn nieuwe Europese 

aanbestedingsrichtlijnen in werking getreden per 31 maart 2004: Richtlijn 2004/18/EG, richtlijn 

voor leveringen, diensten en werken en Richtlijn 2004/17/EG, richtlijn voor de nutssectoren water, 

energie, transport en posterijen. Voor deze Handleiding zal alleen de eerste richtlijn aan de orde 

zijn.  

Richtlijn 2004/18/EG vervangt de drie bestaande richtlijnen Diensten, Leveringen en Werken. Voor 

de lidstaten gaat deze nieuwe aanbestedingsrichtlijn pas werken als deze is geïmplementeerd in 

de nationale rechtsorde. Voor de implementatie hebben de lidstaten 21 maanden de tijd gerekend 

vanaf 31 maart 2004. Nederland zal dus vanaf 31 januari 2006 moeten voldoen aan Richtlijn 

2004/18/EG. De verwachting is dat de implementatietermijn wordt gehaald en dat de implementatie 

medio 2005 een feit zal zijn. 

In 2004 zijn ook op nationaal niveau nieuwe aanbestedingsregels in werking getreden: de 

Beleidsregels aanbesteding van werken 2004 en het Aanbestedingsreglement Werken 2004 

(afgekort ARW 2004) die per augustus 2004 in werking zijn getreden. Het ARW 2004 vervangt het 

Uniform aanbestedingsreglement 2001 (afgekort UAR 2001) en het Uniform 

aanbestedingsreglement EG 1991 (afgekort UAR-EG 1991). Alleen de bouwdepartementen van de 

Rijksoverheid (VROM, V&W, Defensie en LNV) zijn verplicht het ARW 2004 toe te passen. Andere 

departementen en lagere overheden mogen het ARW 2004 toepassen. Lagere overheden als 

gemeenten, provincies en waterschappen zijn daartoe niet verplicht. Zij kunnen zelf besluiten het 

UAR 2001/UAR-EG 1991, het ARW 2004 of zelfs eigen aanbestedingsregels toe te passen (zoals 

de gemeente Rotterdam doet).  

Het ARW 2004 geeft regels voor nationale en Europese aanbestedingen. Let wel: het ARW is wat 

betreft Europese aanbestedingen een uitwerking van de Richtlijn Werken. Deze richtlijn blijft 

immers toepasselijk zolang de nieuwe richtlijn, Richtlijn 2004/18/EG, nog niet in de Nederlandse 

rechtsorde is geïmplementeerd. 

 

Deze publicatie beoogt een praktische handleiding te geven aan lagere overheden, met name voor 

projectleiders en betrokken medewerkers, aan de hand waarvan zij een goede beslissing kunnen 

nemen ten aanzien van de vragen in welke gevallen, op welke momenten en hoe moet worden 

aanbesteed. De handleiding spitst zich daarbij toe op drie hoofdvragen: 

 

1.  In welke gevallen, op welk moment en hoe moet er worden aanbesteed in een PPS? 

Daarbij wordt onder andere ingegaan op de aard van het werk en op de aard van het 

samenwerkingsverband binnen de PPS. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG is 

gebleken dat de aard van het werk gezien kan worden als de meest bepalende factor bij de 

beantwoording van de vraag of wel of niet moet worden aanbesteed.  

Andere factoren, zoals de vraag of er sprake is van een werk of een dienst waarvoor een 

tegenprestatie verlangd wordt of wie de opdrachtgever is, worden daarmee minder belangrijk. In de 

initiatieffase en de haalbaarheidsfase dient, ongeacht of het initiatief door de overheid zelf of door 

een private partij is genomen, door de overheid bepaald te worden of het op enig moment gewenst 
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of verplicht is om tot aanbesteding van de planvorming en/of realisatie (van het geheel of van 

onderdelen) over te gaan. Het PPS-traject dient in feite op aanbestedingsmomenten 

doorgelicht te worden. Voor alle partijen is het goed om hier al aan het begin duidelijkheid over 

te hebben, aangezien zo geen verkeerde verwachtingen gewekt worden. 

 

2. Door wie moet/kan deze aanbesteding worden uitgevoerd? 

Waarbij onder andere wordt ingegaan op de rol van de aanbestedende dienst en de mogelijkheid 

van het doorleggen van de aanbestedingsplicht naar een private partij of naar een joint venture. 

 

3. Hoe moet deze aanbesteding worden uitgevoerd? 

Waarbij wordt ingegaan op de verschillende procedures en hoe deze moeten worden uitgevoerd 

en op het daarbij behorende stappenplan. Hierbij komen onder andere aan de orde de 

selectiecriteria en de gunningscriteria in de openbare en in de niet-openbare procedure. 
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Koppeling en onderscheid met de handleiding “Selectie van marktpartijen” 

De grens tussen deze twee handleidingen wordt bepaald door het wel of niet van toepassing zijn 

van één van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Is dat niet zo, dan wordt verwezen naar de 

handleiding “Selectie van private partijen” uit dezelfde reeks van handleidingen van PPS en 

gebiedsontwikkeling van het Kenniscentrum PPS.  
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Ook als het drempelbedrag niet gehaald wordt of de uitvoering van aanbestedingsplichtige 

werken of diensten in het geheel niet tot het takenpakket van de marktpartijen in de PPS bij 

gebiedsontwikkeling behoort (zich bijvoorbeeld beperkt tot de afname van grond van 

commerciële doeleinden), moet de overheid de afweging maken of (zonder competitie en 

transparantie) met één enkele marktpartij wel een marktconforme prijs wordt gehaald. Bij het 

aangaan van een samenwerking met een marktpartij dient de overheid immers altijd te bepalen of 

deze samenwerking bijdraagt aan het bereiken van de door de overheid gestelde beleidsdoelen. 

Hierbij dient dan ook telkens de afweging gemaakt te worden of de beleidsdoelen ook, of zelfs 

beter, met een andere private partij bereikt kunnen worden. Selectie in concurrentie is hiertoe de 

aangewezen weg. 

 

De handleiding selectie van marktpartijen (een andere uitgave in de reeks handleidingen van het 

Kenniscentrum PPS over gebiedsontwikkeling) gaat hier dieper op in. Als de Europese wetgeving 

van toepassing is gaat het daarbij meestal om de Richtlijn Werken. Die richtlijn is strikt genomen 

alleen van toepassing op de uitvoering van werken met een openbaar karakter (infrastructuur, 

bodemsanering, bouw- en woonrijp maken, groenvoorzieningen) die onderdeel zijn van een 

gebiedsontwikkeling. Het kan echter ook zo zijn dat een gemeente in concurrentie een marktpartij 

wil selecteren, die de gehele locatieontwikkeling op zich neemt, waarbij het behalve de uitvoering 

van werken ook gaat om de afname van grond en het ontwerp en de realisering van een 

bouwprogramma. De aanbesteding zal dan niet alleen gaan over de werken, maar over alle taken 

die de ontwikkelaar moet gaan vervullen in combinatie.  

In de handleiding selectie gaat het eveneens om het selecteren van marktpartijen voor het 

uitvoeren van de totale locatieontwikkeling. In die handleiding worden selecties behandeld voor 

totaalontwikkelingen waarin het “publieke deel” minder waarde vertegenwoordigt dan het 

drempelbedrag. Als dat bedrag hoger is, heeft de gemeente qua selectieprocedure geen andere 

keus dan de procedures die in deze handleiding aanbesteding beschreven staan.  

 

Ook worden in de handleiding selectiemethoden behandeld die gebruikt kunnen worden bij het 

selecteren van private partijen in het geval van niet-aanbestedingsplichtige projecten of 

projectonderdelen (uitgifte van grond voor commerciële doelen).  

Voor de Richtlijn Diensten geldt een vergelijkbare redenering. Als het bedrag dat met de 

planontwikkeling is gemoeid hoger is dan het drempelbedrag, moet de opdracht tot 

planontwikkeling Europees worden aanbesteed en als het bedrag daaronder ligt niet. In dat laatste 

geval gelden wel de eisen met betrekking tot transparantie en gelijkheid en objectiviteit. De vraag 

naar de toepasselijkheid van de Richtlijn Diensten speelt dus in de eerste plaats in de voorfase. In 

een aantal gevallen wordt de planontwikkeling gecombineerd met de realisering. Bij de selectie van 

een ontwikkelaar wordt dan meestal om zowel planontwikkeling als een bod op de grond en een 

prijs voor de uitvoering van werken gevraagd. Indien de geschatte plankosten of de geschatte 

kosten voor uitvoering van de werken hoger zijn dan de respectievelijke drempelbedragen, moet 

een Richtlijnprocedure worden gevolgd en staat informatie daarover in deze handleiding over 
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aanbesteden. Indien dat niet het geval is, is dit niet vereist en wordt verwezen naar de 

handleiding over selecties.  

 

De handleiding geldt in principe voor alle soorten gebiedsontwikkelingsprojecten, zowel stedelijke 

als landelijke ontwikkeling, zowel herstructurering van bestaand gebied als nieuwe uitleg. Daar 

waar voor een bepaalde soort projecten de situatie anders ligt, wordt dat apart aangegeven in de 

handleiding. 

 

Leeswijzer: 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de van toepassing zijnde Europese regelgeving en tevens op 

een aantal begrippen, dat inmiddels door jurisprudentie verder is uitgekristalliseerd.  

In hoofdstuk 3 wordt de koppeling met de praktijk gelegd. Welke werken moeten worden 

aanbesteed en hoe past dat in de gekozen samenwerkingsvorm? Bij de start van een PPS dient 

door de overheid bepaald te worden of het op enig moment gewenst of verplicht is om tot 

aanbesteding over te gaan. De PPS dient dan in feite op aanbestedingsmomenten doorgelicht te 

worden. Voor beide partijen is het goed om hier al aan het begin van de samenwerking 

duidelijkheid over te hebben, omdat de kans dan aanmerkelijk kleiner is dat er verkeerde 

verwachtingen gewekt worden. Het PPS-proces kan vervolgens ook ingericht worden op deze 

aanbestedingsmomenten. De invloed van grondeigendom speelt daarin een belangrijke rol. Tot slot 

wordt stilgestaan bij de rol van de aanbestedende dienst en de mogelijkheden om hier creatief mee 

om te gaan. In het hoofdstuk wordt een aantal tips gegeven om zo goed mogelijk met de 

bovenstaande problematiek om te gaan. 

 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vraag hoe een aanbestedingsproces moet worden aangepakt. 

Welke procedures zijn er, welke formele stappen moeten worden gezet en hoe formuleer je 

selectiecriteria en gunningscriteria. De zogenaamde “onderhandelingsfase” die ruimte laat voor 

een nadere invulling van de beoogde samenwerking wordt daarin ook toegelicht. Ook in dit 

hoofdstuk worden de meest praktische tips per paragraaf uitgeschreven. 

 

Steeds zal er kort aandacht zijn voor de regeling in de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, Richtlijn 

2004/18/EG, en hetgeen is bepaald in het nieuwe aanbestedingsreglement, het ARW 2004. 

Bij het ARW 2004 is een toelichting gevoegd waarin op de nieuwe bepalingen in het ARW 2004 ten 

opzichte van het UAR-EG 1991 wordt ingegaan en een transponeringstabel is opgenomen. Met 

onderstaande link kan het ARW 2004 en de toelichting met transponeringstabel worden 

gedownload. 

 

Als in deze handleiding wordt gesproken over aanbesteden, dan gaat dit vrijwel altijd over 

aanbestedingen van werken betreffende gebiedsontwikkelingen in de zin van bouw- en woonrijp 

maken, aanleggen van infrastructuur e.d. Er kan soms ook sprake zijn van aanbesteding van 

diensten. Als dat het geval is zal dit expliciet vermeld worden. 
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Downloaden van de wet- en regelgeving: 

EUROPESE REGELGEVING NATIONALE REGELGEVING 

EG Verdrag http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/nl/treaties/dat/12002E

/pdf/12002E_NL.pdf  

UAR-EG 1991 http://www.ibr.nl/ShowRegelg

eving.asp?DID=39&FileID=3

75  

Richtlijn Werken (Richtlijn 

93/37/EEG) 

http://www.ovia.nl/dossiers/e

uropa/rijchtlijnwerken.pdf  

ARW 2004 http://www.ovia.nl/dossiers/a

anbestedingsreglementen/ar

w_internet.pdf (let op, 

omvangrijk document) 

Richtlijn Diensten (Richtlijn 

92/50/EEG) 

http://www.ovia.nl/dossiers/e

uropa/rijchtlijndiensten.pdf  

Aanbestedingsreglement 

gemeente Rotterdam 

http://www.rotterdam.nl/Rotte

rdam/Internet/overig/rdm/Doc

umenten/65334.pdf  
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2. Het Europese aanbestedingsrecht  

 

Deze handleiding is bedoeld voor gebiedsontwikkeling-PPS-projecten waarbij Europese 

aanbesteding verplicht is. Deze plaatsbepaling leidt onmiddellijk tot vervolgvragen: wanneer valt 

een werk of een dienst binnen een gebiedsontwikkeling onder de verplichting tot toepassing van 

een aanbestedingsrichtlijn? En als er dan Europees moet worden aanbesteed, hoe moet dat dan? 

Deze twee vragen staan centraal in respectievelijk hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Voordat deze 

vragen beantwoord worden, is het goed eerst een beeld te hebben van wat het Europese 

aanbestedingsrecht inhoudt. Daarom worden in dit hoofdstuk de relevante Europese regels 

behandeld. Gestart wordt met de hoogste regeling: het Europese Verdrag, omdat daarin principes 

staan die voor alle aanbestedingen gelden. De Europese aanbestedingsrichtlijnen bevatten een 

uitwerking van deze principes voor grotere opdrachten. Doel hiervan is te waarborgen dat bij 

aanbestedingen voor grotere opdrachten ook partijen uit andere landen een kans krijgen. Daarom 

geldt voor die opdrachten bijvoorbeeld de plicht om in het Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen te publiceren. Dit hoofdstuk geeft het toepassingbereik van de richtlijnen 

Diensten en Werken aan. Omdat de Richtlijn Werken verreweg de belangrijkste is en daarover ook 

de meeste discussie bestaat, zal op deze richtlijn uitgebreid worden ingegaan. Aan de orde komen 

belangrijke begrippen uit de richtlijn. Ook wordt het verschil tussen werken en concessies 

uitgelegd. Aansluitend zal er aandacht zijn voor de relevante wijzigingen op grond van Richtlijn 

2004/18/EG ten opzichte van de ‘oude’, nu nog geldende richtlijnen Werken en Diensten. 

Besloten wordt met een schematisch overzicht van procedures die op grond van de Richtlijn 

Werken kunnen worden gevolgd. 

2.1. Het Europese verdrag en analoge toepassing 

Het Europese verdrag is de hoogste wetgeving op Europees niveau. Daarin worden de beginselen 

van non-discriminatie en transparantie bij het verstrekken van “overheidsopdrachten” beschreven. 

Bij veel projecten is de eerste vraag: zitten we boven of onder de drempel? Deze vraag is in ieder 

geval belangrijk voor de te volgen procedure maar is niet in de eerste plaats bedoeld om een 

antwoord te geven op de vraag: moet er wel of niet worden aanbesteed? Dat zal in deze paragraaf 

nader worden verduidelijkt. 

 

De Europese aanbestedingsrichtlijnen bevatten drempelbedragen, waarboven de 

richtlijnbepalingen moeten worden toegepast. Maar het Europese aanbestedingsrecht is ook 

belangrijk voor opdrachten met een geschatte waarde die lager ligt dan het toepasselijke 

drempelbedrag. 

Men zou kunnen denken dat opdrachten onder de drempel zonder meer kunnen worden gegund 

aan een partij zonder dat sprake is van voorafgaande bekendmaking en competitie. Deze gedachte 

gaat er echter aan voorbij dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen slechts een uitwerking 

bevatten van een aantal beginselen die zijn opgenomen in het EG-verdrag. Hiertoe behoren onder 
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meer het non-discriminatiebeginsel en het transparantiebeginsel. Deze beginselen betekenen 

dat de overheid geen onderscheid mag maken tussen aanbieders met dezelfde kwaliteiten en 

dat het geven van opdrachten voor overheidswerken publiekelijk kenbaar moet zijn. Deze 

beginselen gelden ongeacht de omvang van de opdracht. 

 

De EG-aanbestedingsrichtlijnen vormen in feite een uitwerking van deze principes. In de nieuwe 

Richtlijn 2004/18/EG is dat ook met zoveel woorden aangegeven (in overweging 2). Daarin staat 

dat de beginselen die voortvloeien uit het Verdrag, zoals gelijke behandeling, het 

discriminatieverbod, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie voor alle 

overheidsopdrachten gelden. De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn opgesteld voor 

overheidsopdrachten boven een bepaalde waarde (dat zijn de drempelbedragen) om er zo voor te 

zorgen dat dergelijke (omvangrijke) opdrachten effect sorteren en er op het juiste schaalniveau 

daadwerkelijke mededinging op het gebied van overheidsopdrachten wordt gegarandeerd. 

 

Hoe deze principes moeten worden toegepast op overheidsopdrachten onder de drempelbedragen 

is niet zonder meer duidelijk, temeer daar jurisprudentie hierover, zowel van de nationale als van 

de Europese rechter, tot op dit ogenblik ontbreekt.  

Dat jurisprudentie ontbreekt, wil zeker niet zeggen dat er in de praktijk geen aandacht zou zijn voor 

deze principes. Zo heeft de Europese Commissie aan Nederland al meerdere malen vragen 

gesteld over het achterwege laten van aanbesteding van werken onder de drempel, denk aan de 

zaak Hoogezand-Sappemeer. In juli 2004 heeft de Commissie besloten de zaak voor te leggen aan 

het Hof van Justitie van de EG. Hoe dit af gaat lopen is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het 

uitgangspunt moet zijn dat ook voor werken onder het drempelbedrag principes als concurrentie en 

transparantie moeten worden nageleefd. Hoe daaraan invulling kan worden gegeven is de kern 

van het vraagstuk dat wel ‘analoge toepassing’ wordt genoemd. Meer informatie hier over staat in 

de handleiding over selectie in deze reeks van het Kenniscentrum PPS. 

2.2. De relevante Europese Richtlijnen 

Het doel van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is het bevorderen van een open markt en een 

eerlijke concurrentie. 

Voor Europese aanbestedingen bestaan verschillende richtlijnen. De Richtlijnen Werken en 

Diensten zijn het meest relevant voor PPS bij de ruimtelijke inrichting en haar beheer. 

 

Op nationaal niveau is in Nederland in de jaren ’90 het UAR-EG 1991 tot stand gekomen welke 

een uitwerking is van de Richtlijn Werken. Per augustus 2004 is dit reglement, en het UAR 2001 

voor nationale aanbestedingen, vervangen door het ARW 2004. De bouwdepartementen van de 

rijksoverheid zijn verplicht dit reglement toe te passen op Europese aanbestedingen van 

overheidsopdrachten. Dit is geregeld in de Beleidsregels aanbesteding van Werken 2004. Andere 

departementen en lagere overheden mogen het ARW 2004 toepassen, maar zijn daartoe niet 

verplicht. 
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Deze overheden en andere publiekrechtelijke instellingen als ziekenhuizen en scholen moeten 

bij Europese aanbestedingen de Richtlijn Werken in acht nemen. Gemeenten, provincies etc. 

kunnen in hun beleid het ARW 2004 toepassen, maar kunnen ook kiezen voor het UAR-EG 

1991. Beide reglementen zijn een uitwerking van de Richtlijn Werken. Er zijn echter ook 

gemeenten (zoals Rotterdam) die hun eigen aanbestedingsbeleid of reglement opstellen voor 

Europese aanbestedingen.  

 

Ook de Richtlijn Diensten is uitgewerkt in een aanbestedingsreglement: het 

aanbestedingsreglement voor diensten EG 2000 (afgekort ARvD-EG 2000). 

Hier geldt deels hetzelfde als met betrekking tot het ARW 2004: aanbestedende diensten, maar nu 

inclusief rijksoverheid, zijn niet verplicht dit reglement toe te passen voorzover zij zichzelf niet 

expliciet aan toepassing hebben gebonden. Het is dus mogelijk dat overheidsorganen en/of 

publiekrechtelijke instellingen ervoor hebben gekozen in hun beleid  toepassing van het ARvD-EG 

2000 voor te schrijven ingeval van een Europese aanbesteding van een dienst.  

In het onderstaande schema worden de drempelbedragen van de richtlijnen werken en diensten 

voor 2004 en 2005 weergegeven. 

 

Richtlijn Werken  

Alle overheden € 5.923.624 

Concessies en projecten met >50% subsidie
* € 5.000.000 

Richtlijn Diensten 

Centrale overheid € 154.014 

Andere overheden € 236.945 

O&O en telecommunicatiediensten € 200.000 

 

In de nieuwe aanbestedingsrichtlijn Richtlijn 2004/18/EG zijn de drie aanbestedingsrichtlijnen voor 

Werken, Diensten en Leveringen samengebracht tot één richtlijn. Op deze manier heeft de 

Europese Commissie de regelgeving eenvoudiger willen maken en willen moderniseren. In de 

nieuwe richtlijn is ook een aantal nieuwe regelingen opgenomen (denk aan het geregelde omtrent 

veilingen, dynamische aankoopsystemen en de nieuwe procedure van de concurrentiegerichte 

dialoog). Veel inhoudelijke aanvullingen en aanpassingen zijn een uitwerking van bestaande 

jurisprudentie van het Hof van Justitie EG, maar ook is geprobeerd aan te sluiten bij de bestaande 

praktijk en nieuwe elektronische ontwikkelingen. In paragraaf 2.2.7 zal kort inhoudelijk op de 

nieuwe aanbestedingsrichtlijn worden ingegaan. Let wel: Richtlijn 2004/18/EG treedt pas in werking 

als deze door Nederland is geïmplementeerd. Strikt genomen gelden tot die tijd de ‘oude’ 

aanbestedingsrichtlijnen. 

In de op 31 maart 2004 gepubliceerde nieuwe Richtlijn 2004/18/EG zijn drempelbedragen 

opgenomen die in geringe mate afwijken van de drempelbedragen die zijn vastgesteld voor de 

jaren 2004 en 2005 voor de Richtlijn Werken en Richtlijn Diensten. Bij verordening van 28 oktober 

2004 heeft de Europese Commissie de drempelbedragen in de nieuwe richtlijn aangepast. Deze 
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zijn nu gelijk aan de drempelbedragen voor 2004 en 2005 voor de Richtlijn Werken en Richtlijn 

Diensten zoals weergegeven in bovenstaande tabel. 

 

2.2.1 De Richtlijn Diensten  

De Richtlijn Diensten is van toepassing op diensten, waarbij een bedrag gemoeid is hoger dan  

€ 154.014,– bij een aanbesteding door de centrale overheid en € 236.945,- bij een aanbesteding 

door één der andere overheden of een publiekrechtelijke instelling.  

De Richtlijn Diensten is in beginsel van toepassing op opdrachten waarbij dit bedrag wordt 

overschreden voor onder andere stedenbouwkundig werk, (landschaps-)architectuur, advisering 

etc. 

De richtlijn Diensten is bij gebiedsontwikkelingen belangrijk wanneer een overheid die een 

gebiedsontwikkeling heeft geïnitieerd, de verdere planvorming door marktpartijen wil laten 

uitvoeren. Als de kosten van de daarmee gemoeide werkzaamheden het drempelbedrag van de 

richtlijn Diensten overschrijden, kan de opdracht tot planuitwerking niet zomaar aan één enkele 

marktpartij worden gegeven. In de praktijk worden opdrachten voor planvorming vaak 

gecombineerd met een opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Als het resultaat 

daarvan voor de gemeente en de marktpartij bevredigend is, wordt een PPS-

realiseringsovereenkomst gesloten. De vraag bij dergelijke contracten is niet of de Richtlijn 

Diensten van toepassing is, maar of het werk dat de marktpartij mag gaan uitvoeren een openbaar 

karakter draagt en vanwege de omvang daarvan de Richtlijn Werken moet worden gevolgd. De 

toepasselijkheid van de Richtlijn Diensten doet zich feitelijk alleen voor bij prijsvragen (in deze 

handleiding wordt onder prijsvraag verstaan: een ontwerpwedstrijd, waarbij aan degenen die 

meedoen aan de prijsvraag een vergoeding wordt betaald), waarbij de publieke partij alleen een 

ontwerp wil en niet tevens een bod op de grond of een prijs voor de uitvoering van werken. Juist 

dat laatste komt – zoals in de handleiding selectie benadrukt wordt – veelvuldig voor. 

  

2.2.2 De Richtlijn Werken 

In de Richtlijn Werken worden in artikel 1, lid a, overheidsopdrachten voor de uitvoering van 

werken gedefinieerd als schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die zijn gesloten 

tussen een aannemer en een aanbestedende dienst en die betrekking hebben op de uitvoering 

dan wel het ontwerp, alsmede de uitvoering van werken, dan wel het uitvoeren met welke middelen 

dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. 

Enkele begrippen die in art. 1, lid a worden aangehaald vragen om verduidelijking. In de 

navolgende leden van art. 1 wordt deze verduidelijking deels geboden. In de volgende paragrafen 

zal worden ingegaan op de betekenis van de volgende begrippen: 

a. aanbestedende dienst 

b. werk 

c. 'laten uitvoeren met welke middelen dan ook' 
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2.2.3 De nieuwe Richtlijn 2004/18/EG  

Hetgeen in het bovenstaande is beschreven over de toepasselijkheid van de Richtlijn Diensten 

en Richtlijn Werken zal onder de nieuwe Richtlijn in principe niet anders zijn. In Richtlijn 

2004/18/EG zijn de Richtlijn Diensten en Richtlijn Werken geïntegreerd. Voor de vraag wanneer 

het bepaalde in de nieuwe richtlijn over diensten dan wel werken van toepassing is, zal op dezelfde 

wijze geredeneerd moeten worden als hiervoor aangegeven. 

De definitie van ‘overheidsopdrachten voor werken’, ‘aanbestedende dienst’, ‘werk’ en ‘laten 

uitvoeren met welke middelen dan ook’ (art. 1 lid 2 sub a en sub b en lid 9 Richtlijn 2004/18/EG) is 

inhoudelijk niet of weinig veranderd vergeleken met de definities in de Richtlijn Werken. Wat in de 

volgende paragrafen wordt opgemerkt omtrent de verschillende begrippen zal ook onder de nieuwe 

richtlijn toepasselijk zijn. 

 

2.2.4 De aanbestedende dienst 

Een aanbestedende dienst is de Staat, zijn territoriale lichamen, zoals gemeenten en provincies, 

publiekrechtelijk instellingen en verenigingen gevormd door één of meer van deze lichamen of 

instellingen. Het begrip 'publiekrechtelijk instellingen' verdient nog nadere verduidelijking.  

Een 'publiekrechtelijke instelling' moet aan drie voorwaarden voldoen: 

1. De instelling is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen 

belang. Dus niet in die van industriële of commerciële aard. 

2. De instelling heeft rechtspersoonlijkheid. 

3. Het is een instelling die of waarvan de activiteiten in hoofdzaak door de Staat, de territoriale of 

andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd. Het kan ook zijn dat het beheer 

onder toezicht staat van deze instellingen. Een andere mogelijkheid is dat de leden van de 

directie, de raad van bestuur of de raad van toezicht voor meer dan de helft door de Staat, de 

territoriale lichamen of andere publiekrechtelijk instellingen zijn aangewezen.  

 

In PPS-kader speelt de vraag, of een instelling een publiekrechtelijke instelling is, voornamelijk 

voor ondernemingen die specifiek voor de ontwikkeling en de realisering (en soms ook het beheer) 

van een project zijn opgericht en waarin zowel de overheid als private partijen deelnemen. Hierop 

zal bij de behandeling van de aspecten van het joint-venturemodel, die verband houden met het 

Europese recht, nader worden ingegaan. Daarop vooruitlopend wordt hier voor een goed begrip al 

wel opgemerkt dat voor joint-ventures de mate van participatie daarin door de overheid niet van 

belang is voor de aanbestedingsplicht. Het gaat om de taken die de joint-venture uitvoert. Als 

daartoe ook de opdrachtverlening van de onder het bereik van de richtlijn vallende opdrachten valt, 

is Europese aanbesteding per definitie aan de orde. 

De aard van het werk, en niet de kwaliteit van degene die daadwerkelijk opdracht geeft of uitvoert, 

is derhalve bepalend voor het al of niet aanbestedingsplichtig zijn. Het kan dan ook voorkomen dat 

een “publiek werk” (daarmee wordt hier bedoeld een werk van openbaar belang zoals bijvoorbeeld 

een weg of een groenvoorziening) door een 100% private partij wordt uitgevoerd binnen het kader 

van een PPS en dat die private partij derhalve gehouden is de aanbesteding te organiseren. Dit 

wordt wel het zgn. “doorleggen” van de aanbestedingsplicht genoemd. 
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De woningcorporaties 

Ook los van PPS vraagt de positie van woningcorporaties de aandacht. Zijn woningcorporaties 

in Nederland publiekrechtelijke instellingen? De directe aanleiding voor deze vraag is een 

oordeel van het Europese Hof over Franse ‘zusterorganisaties’ van woningcorporaties, 

zogenaamde HLM-vennootschappen. Het Europese Hof is van oordeel dat dergelijke 

vennootschappen publiekrechtelijke instellingen zijn, omdat is voldaan aan de hiervoor genoemde 

criteria. Aan de eerste twee criteria die hierboven zijn genoemd voldoet de woningcorporatie 

zonder meer (is voor het algemeen belang, heeft rechtspersoonlijkheid). Bij het derde criterium is 

het de vraag of aan een van de drie daarin genoemde ‘deelcriteria’ wordt voldaan. Aan het tweede 

deelcriterium wordt volgens het Hof voldaan, omdat het beheer van dergelijke vennootschappen is 

onderworpen aan toezicht door de Staat. Daarbij gaat het er niet om hoe de Staat aan dit toezicht 

invulling geeft, maar welke formele bevoegdheden de Staat op dat punt heeft.  

Het is mogelijk dat ook de mate waarin de Nederlandse Staat invloed heeft op de Nederlandse 

woningcorporaties een keer zal worden voorgelegd aan het Europese Hof. 

 

2.2.5 Het begrip werk 

Een werk is een bouw- of wegenbouwkundig werk, dat een economische of technische functie 

vervult. Er zijn ook samengestelde werken, vooral in de GWW-sector (de Grond- Weg- en 

Waterbouw), die niet alleen kunnen worden opgevat als één werk maar ook als meerdere 

afzonderlijke werken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een weg waarvan een brug deel 

uit maakt en/of een weg met bijbehorende groenvoorzieningen. Als de zaak op de keper wordt 

beschouwd, is in dergelijke voorbeelden sprake van drie verschillende projecten, omdat de functie 

van de diverse onderdelen verschillend is. Bij PPS bij gebiedsontwikkeling is een scheiding van 

projectonderdelen meestal niet aan de orde. Met de private partner van de overheid worden in één 

keer afspraken gemaakt die alle activiteiten betreffen, zeker in het joint-venture en 

concessiemodel. Er geldt dan automatisch een aanbestedingsplicht.  

Een andere vraag is hoe moet worden omgegaan met redelijk overzienbare projectonderdelen als 

de aanleg van straten binnen een nieuwe woonwijk. Moeten die ook tot de openbare werken 

binnen het gebied worden gerekend? Daarbij is het van groot belang dat de aanleg daarvan door 

de bouwer van de woning efficiënt en daarmee kostenbesparend is. Het is verdedigbaar dat 

activiteiten in het kader van het woonrijp maken met de woningbouw kunnen worden 

gecombineerd. Daar kan ook de aanleg van straten binnen een woonwijk toe behoren. Elke 

combinatie echter die niet als het ware van nature met de bouwstroom van de woningen is 

vervlochten (zoals de aanleg van overige infrastructuur, bodemsanering, inrichting openbaar 

gebiedgroenvoorzieningen) moet worden aanbesteed indien de totale kosten van deze werken 

hoger liggen dan het drempelbedrag. 

 

2.2.6 Het begrip ‘laten uitvoeren met welke middelen dan ook’ 

Dit begrip wordt in de Richtlijn Werken niet verduidelijkt. In een uit 1991 stammend document geeft 

de Europese Commissie echter aan dat:  
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"Laten uitvoeren met welke middelen dan ook" vooral slaat op vastgoedprojecten die een 

projectontwikkelaar opzet volgens van te voren vastgestelde eisen van de gemeente. Hij zegt 

daarbij ook toe zelf de voorfinancieringslasten te dragen en dan op korte of lange termijn het 

eigendom van publiekrechtelijke werken of openbare voorzieningen over te dragen. Binnen een 

PPS gebiedsontwikkeling stelt de overheid langs contractuele weg eisen aan projecten en aan de 

uitvoering van openbare werken daarbinnen. Los daarvan is het openbare karakter van bepaalde 

werken bepalend voor de aanbestedingsplicht en niet de vraag wie formeel opdrachtgever van de 

aannemer is. 

Dit in tegenstelling tot de situatie dat een gemeente al bestaande werken aankoopt, die niet zijn 

gebouwd om aan tevoren vastgestelde eisen te voldoen; deze vallen buiten de werkingssfeer van 

de richtlijn. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat van het stellen van kwalitatieve eisen in 

de zin van de richtlijn (met welke middelen dan ook) geen sprake is, wanneer de aanbestedende 

dienst uitsluitend eisen aan het werk stelt op grond van publiekrechtelijke regelgeving 

(bestemmingsplan of milieuvergunning). Immers: wanneer een gemeente haar wensen, over 

werken die ze na de realisering wil verwerven, voldoende duidelijk kan maken met 

publiekrechtelijke regelgeving, kan het stellen van nadere eisen langs privaatrechtelijke weg (en 

aanbesteding) achterwege blijven omdat dan de private partij geacht kan worden de bedoelde 

werken voor eigen rekening en risico aan te leggen.  

 

2.2.7 Werken en concessies 

Naast overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken is voor PPS ook de 

concessieovereenkomst van belang. Voor de goede orde: het gaat hier om een heel ander type 

concessieovereenkomst als hiervoor al genoemd (het concessiemodel) en zoals nader uiteengezet 

in de handleiding van het Kenniscentrum PPS over samenwerkingsmodellen. Daar gaat het om 

een samenwerkingsmodel, waarbij het risico en de taken die bij de grondexploitatie horen voor 

rekening van de marktpartijen komen. In deze paragraaf is echter het begrip concessie aan de 

orde dat in de Richtlijn Werken zo wordt genoemd. Voorbeelden hiervan zijn 

concessieovereenkomsten voor grote infrastructurele werken. Bij een dergelijke 

concessieovereenkomst voor openbare werken krijgt de private partij na uitvoering van het werk 

het recht/de plicht dit te exploiteren al of niet tegen een bepaalde prijs.  

 

Het financiële belang van de private partij/opdrachtnemer (werk) eindigt na voltooiing van de 

realisering. Het financiële belang van de private partij/concessiehouder (concessie) daarentegen is 

juist (mede) gelegen in een gunstige exploitatie van het werk. De drempelbedragen voor werken en 

concessies zijn gelijk.  

 

2.2.8 Richtlijn 2004/18/EG 

In de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is een aantal nieuwe regelingen opgenomen en een aantal 

nieuwe procedures naast de bestaande procedures. Nieuw is de mogelijkheid van elektronische 

veilingen en het opstellen van officiële lijsten van erkende ondernemingen, het verplicht uitsluiten 

van ondernemingen die zich schuldig hebben gemaakt aan deelname aan een criminele 
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organisatie, fraude of het witwassen van geld. Nieuwe procedures zijn de concurrentiegerichte 

dialoog, raamovereenkomsten en dynamische aankoopsystemen. In deze Handleiding zal de 

concurrentiegerichte dialoog verder aan de orde komen omdat deze nieuwe procedure 

mogelijk toegepast zou kunnen worden bij een aantal PPS-vormen.  

De lidstaten zijn niet verplicht deze nieuwe procedures in hun wetgeving te implementeren. Die 

keuze laat de Europese wetgever aan de lidstaten. Wel is al duidelijk dat Nederland in 2005 alle 

nieuwe procedures zal implementeren in de wetgeving. 

2.3. De richtlijnprocedures 

Op grond van de Richtlijn Werken kunnen de volgende vier procedures (die nader zijn uitgewerkt in 

het ARW 2004) voor de aanbesteding van werken boven de drempel  als volgt worden 

weergegeven: 

 

Algemene bekendmaking
Een ieder kan inschrijven

OPENBARE AANBESTEDING 
(OPENBARE PROCEDURE)

AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE
(NIET-OPENBARE PROCEDURE)

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

OMSCHRIJVINGRICHTLIJN WERKEN

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Geselecteerden (minimaal 5) mogen inschrijven

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Overleg met door aanbesteder gekozen gegadigden
Uitnodiging tot inschrijven gegadigden (minimaal 3 

en op basis van specifiek bestek)
Na inschrijven onderhandelingen mogelijk 

met één of meer inschrijvers

Geen algemene bekendmaking
Uitnodiging tot voeren van overleg  

Uitnodiging tot inschrijven
Na inschrijven onderhandelingen met 

één of meer inschrijvers

Algemene bekendmaking
Een ieder kan inschrijven

OPENBARE AANBESTEDING 
(OPENBARE PROCEDURE)

AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE
(NIET-OPENBARE PROCEDURE)

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

OMSCHRIJVINGRICHTLIJN WERKEN

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Geselecteerden (minimaal 5) mogen inschrijven

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Overleg met door aanbesteder gekozen gegadigden
Uitnodiging tot inschrijven gegadigden (minimaal 3 

en op basis van specifiek bestek)
Na inschrijven onderhandelingen mogelijk 

met één of meer inschrijvers

Geen algemene bekendmaking
Uitnodiging tot voeren van overleg  

Uitnodiging tot inschrijven
Na inschrijven onderhandelingen met 

één of meer inschrijvers

 

 

Op de vraag wanneer voor welke procedure kan/mag worden gekozen, zal nader worden ingegaan 

in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk staat de vraag centraal hoe een aanbestedingsprocedure moet 

worden ingericht. Daaraan voorafgaand wordt in hoofdstuk 3 de vraag beantwoord in welke 

gevallen moet worden aanbesteed. 
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De Richtlijn 2004/18/EG 

In de nieuwe richtlijn zijn dezelfde 4 procedures opgenomen als genoemd in het bovenstaande 

schema. In Richtlijn 2004/18/EG is echter een 5
e
 afzonderlijke procedure opgenomen die in 

geval van PPS in bepaalde gevallen toegepast zal kunnen worden: de concurrentiegerichte 

dialoog. Dit zal echter vaker het geval zijn bij PPS ten aanzien van openbare voorzieningen 

(infrastructuur, scholen, gevangenissen etc.) dan ten aanzien van PPS bij gebiedsontwikkeling 

zoals in deze handleiding aan de orde. Het kenmerk van deze procedure is dat voorafgaande aan 

de inschrijving de aanbestedende dienst een dialoog kan aangaan met gegadigden over mogelijke 

oplossingen; op deze manier kan de aanbestedende dienst bepalen welke middelen het meest 

geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften van de aanbestedende dienst te voldoen. 

Tijdens de dialoog kan over alle aspecten van de opdracht gesproken worden. Na de dialoog 

nodigt de aanbestedende dienst de gegadigden uit hun definitieve inschrijving te doen. Deze 

nieuwe procedure is in de nieuwe richtlijn opgenomen speciaal voor bijzonder complexe projecten 

waarbij als voorbeeld wordt genoemd omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten. 

In hoofdstuk 4 zal aandacht zijn voor de vraag in welke (beperkte) gevallen de procedure van de 

concurrentiegerichte dialoog kan worden toegepast.  
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3. Wanneer moet er worden aanbesteed en door wie? 

 

Het vorige hoofdstuk gaf uitleg over het Europese aanbestedingsrecht in het algemeen. De 

betekenis van het Europees Verdrag voor aanbestedingen (ook onder de drempel!) en belangrijke 

begrippen uit de richtlijnen, met name de Richtlijn Werken, kwamen aan de orde. Met die kennis in 

de hand wordt in dit derde hoofdstuk bezien wanneer bij gebiedsontwikkelingen Europees moet 

worden aanbesteed. Daartoe wordt gekeken naar de verschillende onderdelen van 

gebiedsontwikkelingen: welke onderdelen daaruit vallen niet onder de aanbestedingsplicht en 

welke onderdelen wel. Soms kunnen onderdelen niet gescheiden zijn, omdat ze bijvoorbeeld 

letterlijk aan elkaar vast zitten. Hoe het dan moet met aanbesteding komt ook aan de orde. Daarbij 

is er aandacht voor zowel de voorfase als voor de realisatiefase. 

 

Daarna wordt een verbinding gemaakt tussen Europees aanbesteden en de verschillende 

samenwerkingsmodellen bij gebiedsontwikkeling, die in de gelijknamige handleiding van het 

Kenniscentrum PPS nader worden uitgewerkt. De nadruk ligt dan met name op de realiseringsfase, 

omdat de genoemde samenwerkingsmodellen vooral in die fase relevant zijn. Daarbij zal ook de 

uitspraak van het Hof in de zaak Middelburg worden besproken.  

 

Een in de praktijk steeds weer opkomende vraag is hoe moet worden omgegaan met grondposities 

van eigenaren die de realisering van aanbestedingsplichtige werken op zich willen nemen. Deze 

vraag komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde, mede aan de hand van een belangrijke 

uitspraak van het Europese Hof (Scala), waaruit blijkt wat belangrijker is: grondeigendom of 

aanbesteden. Een ander onderwerp dat in de Scala-uitspraak wordt genoemd en aansluitend wordt 

behandeld is het door overheden aan marktpartijen ‘doorleggen’ van de aanbestedingsplicht. Juist 

bij private grondeigendom biedt dit mogelijkheden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overall-

conclusie ten aanzien van de vraag wanneer bij PPS bij gebiedsontwikkeling Europese 

aanbesteding aan de orde is.  

3.1. Onderscheid tussen verschillende projectonderdelen 

3.1.1 Welke werkzaamheden (Richtlijn Werken) vallen buiten de aanbestedingsplicht 

PPS bij gebiedsontwikkeling gaat vaak over multifunctionele projecten: de combinatie van bouw- 

en woonrijp maken, aanleg van infrastructuur en realisering van het bouwprogramma. Het 

realiseren van commercieel vastgoed, dat gebeurt in opdracht van een projectontwikkelaar, 

belegger of bewoner/eindgebruiker, valt niet onder de werking van de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen. Wat betreft de 'hoofdmoot' van de bouwstroom van gebiedsgewijze 

projecten, de bouw van woningen en commerciële voorzieningen, is dan ook geen sprake van een 

aanbestedingsplicht, ook niet voor wat betreft de gesubsidieerde woningbouw. Wel vraagt de 

positie van woningcorporaties afzonderlijk aandacht. Zie ook paragraaf 2.2.4. 
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Dit onderscheid tussen verschillende projectonderdelen (en daarmee de toepasselijkheid van 

de Richtlijn Werken) is met name voor de realiseringsfase van belang. Daarnaast moeten ook 

de activiteiten in de voorfase (lees: de Richtlijn Diensten) goed in de gaten worden gehouden. 

Zo kan in die voorfase de overheid de planontwikkeling aan marktpartijen (los van de realisatie) 

willen opdragen, terwijl het daarbij om een opdracht gaat die het drempelbedrag van de Richtlijn 

Diensten overschrijdt. Dan geldt – naast een eventuele aanbestedingsplicht ten aanzien van 

werken die in de realisatiefase worden uitgevoerd – de plicht de Richtlijn Diensten toe te passen. 

Indien de opdrachtgevende overheid ervoor kiest om een private partij te selecteren voor de 

planvorming en de realisatie, dan zal er moeten worden aanbesteed indien een van beide 

richtlijnen van toepassing is op het project. In de handleiding selectie van het Kenniscentrum PPS 

zal dieper worden ingegaan op de gelijktijdige selectie voor zowel planvorming als realisatie. De 

handleiding selectie is gericht op projecten die onder de drempelbedragen van de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen blijven. 

  

3.1.2 Bouw- en woonrijp maken?  

Het ontwikkelen van locaties is meer dan alleen het bouwen van woningen. Ook moet er bouw- en 

woonrijp worden gemaakt, moet het openbare gebied worden ingericht en moet er infrastructuur 

worden aangelegd. Dit zijn nu juist de onderdelen van een gebiedsontwikkeling die als ‘openbare 

werken’ moeten worden getypeerd. Dit openbare karakter komt tot uitdrukking in de bijzondere 

verantwoordelijkheid die de gemeenten ten aanzien van dergelijke werken hebben. In de 

traditionele situatie, dus zonder PPS, is het ook de gemeente die dergelijke werken aanbesteedt. 

Voor openbare werken geldt, als de geschatte kosten van aanleg ervan het drempelbedrag van de 

Richtlijn Werken overschrijdt, een plicht tot Europese aanbesteding.  

 

3.1.3 Problematiek van de technische verwevenheid 

Van een technische verwevenheid is sprake wanneer een openbaar gebouw of een openbaar werk 

in fysieke zin één geheel vormt met een commercieel bouwwerk en ook zo wordt ontworpen, 

gerealiseerd en geëxploiteerd. In de praktijk komen met enige regelmaat situaties voor waarin 

sprake is van een combinatie van publieke en private voorzieningen binnen één bouwkundig 

geheel.  

Voorbeelden van dergelijke combinaties - meestal gemeentelijke projecten - zijn een groot 

verzamelgebouw met daarin als onderdeel een politiebureau, stadskantoor of parkeergarage. 

Concreet kan je denken aan de integrale ontwikkeling van een project, bestaande uit een 

parkeergarage met een publieke functie met een geschatte bouwsom van 6 miljoen euro, t.z.t. te 

kopen c.q. te huren en te exploiteren door de gemeente, waarboven voor 100 miljoen euro 

woningen en kantoren worden gerealiseerd.  

Het is voor toepassing van de Richtlijn Werken van belang welke invloed de gemeente heeft gehad 

op de specificaties c.q. het ontwerp voor de parkeergarage. Dat de private partij deze moet 

bebouwen in overeenstemming met de bepalingen van het bestemmingsplan en de voorschriften 

van de daarvoor noodzakelijke vergunningen, is onvoldoende om te spreken van een invloed van 

de gemeente als opdrachtgever. Het maken van een bestemmingsplan en het vaststellen van 
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vergunningvoorwaarden behoort immers tot de publiekrechtelijke taak van de gemeente. Van 

een gemeentelijke opdracht tot het uitvoeren van werken aan degene die het bestemmingsplan 

uitvoert is daardoor echter nog geen sprake, zodat de richtlijnen louter om die reden nog niet 

van toepassing zijn. In de praktijk van de gebiedsontwikkeling zal de overheid, met name de 

gemeente, echter invloed willen hebben die verder reikt dan alleen het publiekrecht. Als de 

gemeente dat doet, gaat ze zich in feite als opdrachtgever gedragen. Dat brengt mee dat een 

aanbestedingsplicht aan de orde komt. Dit nog los van het feit dat openbare werken alleen 

vanwege hun karakter reeds moeten worden aanbesteed. Een openbare parkeergarage is hiervan 

een voorbeeld. Bij een volledig privaat te ontwerpen, te realiseren en te exploiteren parkeergarage 

(wat ook voorkomt) is echter geen sprake van een aanbestedingsplicht. Het karakter van het werk 

is dus in feite beslissend. 

 

Uitgaande van een openbaar karakter en van de technische verwevenheid met andere functies 

geldt dus een aanbestedingsplicht. Het organiseren daarvan is uiteraard wel lastig en kan ook als 

vreemd worden ervaren, vooral indien:  

• het project in eerste instantie een commercieel en niet een publiek karakter draagt; 

• het slechts als één geheel kan worden ontwikkeld, terwijl het publieke werk, bijvoorbeeld de 

parkeergarage of de bibliotheek- die daarvan een relatief klein deel uitmaakt - daarmee 

zodanig is verbonden dat ook de realisatie daarvan niet los kan worden gezien. 

 

Er is echter geen jurisprudentie waaruit blijkt dat vanwege dergelijke omstandigheden de opdracht 

voor realisering van het geheel zonder aanbesteding aan een marktpartij kan worden opgedragen.  

3.2. Aanbestedingsplicht bij de verschillende grondexploitatiemodellen 

3.2.1 Aanbestedingsplicht bij de gemeentelijke gronduitgifte 

Bij het model van de gemeentelijke gronduitgifte is geen sprake van een binding aan een bepaalde 

marktpartij voor het bouwrijp maken. De gemeente die deze opdrachten zelf geeft, is daarbij 

volkomen vrij om marktpartijen te selecteren met toepassing van het Europese aanbestedingsrecht 

en het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Veel vragen in deze handleiding hebben te maken met 

grondposities van marktpartijen voordat tot de uitvoering van de openbare werken binnen het 

plangebied wordt overgegaan. Dergelijke grondposities liggen ook ten grondslag aan 

samenwerkingsmodellen voor PPS bij gebiedsontwikkeling. In het vervolg van deze paragraaf zal 

de aanbestedingsplicht bij deze modellen (bouwclaim, joint-venture en concessie) nader worden 

toegelicht. Zie daarvoor ook de handleiding over Samenwerkingsconstructies van het 

Kenniscentrum PPS. 

 

3.2.2 Aanbestedingsplicht bij het bouwclaimmodel 

Bij het bouwclaimmodel is de vraag van wel of niet (Europees) aanbesteden in de regel niet aan de 

orde. Het bouwclaimmodel richt zich vooral op de aan- en verkoop van grond en het recht om op 

gronden woningen of commercieel vastgoed te realiseren. Hierbij blijft buiten beschouwing de 
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uitvoering van werken in het kader van het bouw- en woonrijp maken van grond en de aanleg 

van infrastructuur (zie ook paragraaf 3.2.3.2). Indien in een bouwclaimcontract expliciet dan 

wel impliciet, wel het recht wordt verschaft tot het uitvoeren van werken boven het 

drempelbedrag, dan is dat in strijd met de richtlijn. Dergelijke opdrachten moeten immers Europees 

worden aanbesteed. 

 

De ruime interpretatie van het begrip 'laten uitvoeren met welke middelen dan ook' laat niet toe om werken, 

waarop de Europese Richtlijn Werken betrekking heeft, direct te gunnen aan de samenwerkingspartner van 

de gemeente of aan door deze aan te wijzen of te selecteren private partijen. 

 

3.2.3 Aanbestedingsplicht bij het joint-venturemodel – de mislukte truc 

De discussie over de betekenis van de EG-aanbestedingsregelgeving spitst zich in de praktijk vaak 

toe op het joint-venturemodel. De filosofie achter het joint-venturemodel in relatie tot de EG-

aanbestedingsrichtlijnen is dat een afzonderlijke grondexploitatiemaatschappij (GEM) wordt 

opgericht die zelf opdrachten geeft voor de uitvoering van onder de richtlijn vallende werken. In een 

aantal gevallen is het de bedoeling dat (onder bepaalde - prijstechnische - voorwaarden) de 

gunning gaat naar de samenwerkingspartner van de gemeente of naar derden die de 

ontwikkelingsmaatschappij selecteert of aanwijst. Een veel gehoorde opvatting is dat dit, gelet op 

de Richtlijn Werken, mogelijk moet zijn wanneer de ontwikkelingsmaatschappij zodanig wordt 

geconstrueerd, dat geen sprake is van een publiekrechtelijke instelling naar de letter van de 

richtlijn. Deze opvatting is niet juist, wat hierna zal worden toegelicht. 

 

Een publiekrechtelijke instelling moet voorzien in behoeften van algemeen belang, andere dan die 

van industriële of commerciële aard. Opdrachten tot aanleg van infrastructuur, bouw- en woonrijp 

maken zijn bedoeld om te voorzien in de behoeften van algemeen belang. Dat een project als 

geheel ook onderdelen bevat die een commercieel karakter dragen, doet hieraan niet af. 

 

3.2.3.1 Het (schijn)verband tussen “rechtspersoon”en “publiekrechtelijke instelling” 

Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar het Nederlandse rechtspersonenrecht, lijkt het niet 

voldoen aan de voorwaarde van het bezitten van rechtspersoonlijkheid (zie de definitie van artikel 

1a Richtlijn Werken in paragraaf 2.2.2), gemakkelijk te organiseren; kies een contractuele 

samenwerkingsvorm zoals een commanditaire vennootschap (CV) of een vennootschap onder 

firma (VOF). Dat een onderneming naar nationaal recht geen rechtspersoonlijkheid bezit en om die 

reden geen aanbestedende dienst zou zijn, terwijl deze overigens vrijwel alle kenmerken heeft van 

ondernemingen die wel rechtspersoonlijkheid hebben, berust op fantasie. Een instantie die in ons 

land geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan toch een aanbestedende dienst zijn. De opvatting dat 

de richtlijn niet behoeft te worden toegepast, met het argument dat de ontwikkelingsmaatschappij is 

gegoten in de vorm van een commanditaire vennootschap, is dan ook niet valide. 

 

Volgens de richtlijn is een ontwikkelingsmaatschappij geen publiekrechtelijke instelling als de 

overheid noch wat betreft financiële inbreng, noch wat betreft zeggenschap domineert. Van een 
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publiekrechtelijke instelling is daarom geen sprake indien er ten minste een gelijke verdeling 

over beide partijen is. Dit is ook een van de redenen dat bij een joint-venturemodel vaak een 

50% gemeentelijke participatie in de ontwikkelingsmaatschappij wordt afgesproken (zie de 

definitie van artikel 1a Richtlijn Werken in paragraaf 2.2.2).  

Deze constructie van een gelijke verdeling van financiële inbreng en zeggenschap lijkt het project 

buiten de werkingssfeer van de richtlijn te brengen. Dit is echter een te beperkte voorstelling van 

zaken, zoals in de volgende paragraaf zal blijken. 

 

3.2.3.2 De realiseringsovereenkomst 

Een ontwikkelingsmaatschappij is bij de ontwikkeling van een gebied geen op zichzelf staande 

entiteit. Ook wanneer de samenwerking leidt tot het voeren van een gezamenlijke onderneming, is 

sprake van een onderliggende realiseringsovereenkomst. Hierin maken gemeente en private 

samenwerkingspartner(s) onder andere afspraken over de taken van de gezamenlijke 

ontwikkelingsmaatschappij.  

De overeenkomst richt zich vooral op de aan- en verkoop van grond en het recht om op gronden 

woningen of commercieel vastgoed te realiseren. Hierbij blijft buiten beschouwing de uitvoering van 

werken in het kader van het bouw- en woonrijp maken van grond en de aanleg van infrastructuur. 

Dit betekent dat in een realiseringsovereenkomst noch expliciet, noch impliciet opdrachten die 

onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen, door de gemeente mogen worden 'doorgesluisd' 

naar een organisatie, die vervolgens het werk uit de hand gunt aan één of meer marktpartijen. Dit 

is in strijd met de richtlijn. 

In een dergelijke situatie is sprake van "het met welke middelen dan ook laten uitvoeren van een 

werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgelegde eisen voldoet". Het maakt daarbij niet 

uit met welk percentage de overheid in de gezamenlijke onderneming deelneemt. 

 

3.2.4 Aanbestedingsplicht bij het concessiemodel – de zaak Middelburg 

Een opdrachtgeverrol van de gemeente voor onder het bereik van de Richtlijn vallende werken - 

zoals bouw- en woonrijp maken van grond- is in het concessiemodel minder duidelijk aanwezig dan 

in de andere twee PPS-modellen (bouwclaim en joint-venture, zie ook de handleiding 

Samenwerkingsmodellen van het Kenniscentrum PPS). De gemeente verkoopt de nog niet 

bouwrijpe gronden aan de private partijen en vervolgens dragen de private partijen voor eigen 

rekening en risico zorg voor de uitvoering van de grondexploitatie door middel van 

opdrachtverlening aan aannemersbedrijven voor bij voorbeeld de aanleg van de infrastructuur.  

  

Over de relatie tussen aanbesteding en concessiemodel heeft het Hof Den Haag een uitspraak 

gedaan in de zaak Projektbouw Zeeland B.V. versus gemeente Middelburg
1
.  Deze zaak betrof een 

intentieovereenkomst en een (concept) samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 

Middelburg en een drietal projectontwikkelaars, Amstelland Ontwikkeling B.V., Heijmans Vastgoed 

Realisatie B.V. en IBC Vastgoed B.V. (verenigd in een consortium) voor de ontwikkeling van 

                                                 
1
 Hof Den Haag, 31 januari 2001, rolnummer 00/297. De gemeente Middelburg heeft het ingestelde cassatieberoep in deze 

zaak ingetrokken nadat partijen een regeling hebben getroffen. 
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bebouwing in het gebied Mortierepolder te Middelburg/Vlissingen (600 woningen, 50 hectare 

bedrijfsterrein, 40.000 m2 winkelruimte).  

De vraag die voor lag, was of de Richtlijn Werken wel van toepassing was op de 

Samenwerkingsovereenkomst en de andere overeenkomsten die gesloten zouden worden in 

verband met de uitvoering van infrastructurele werken. Het voert te ver om hier de overwegingen 

van het Hof in extenso te vermelden, maar er vallen in die overwegingen twee zaken in het 

bijzonder op: 

 

1. Keuzevrijheid van de gemeente 

In de eerste plaats richt het Hof zich sterk op het feit dat de gemeente Middelburg vrij was om te 

kiezen voor het klassieke model van de actieve gemeentelijke grondpolitiek. Hierbij komt het bouw- 

en woonrijp maken voor rekening en risico van de gemeente. Vervolgens verkoopt de gemeente de 

bouwrijpe kavels aan de marktpartijen. Die situatie is relatief zeldzaam. Private partijen hebben 

vaak gronden, in een te ontwikkelen plangebied (of in een deel ervan), zelf verworven en deze 

kunnen niet meer worden onteigend, omdat ze zelf bereid en in staat zijn de gegeven bestemming 

te realiseren. In die situatie bestaat de keuzevrijheid die de gemeente heeft, niet omdat de 

gemeente niet over de grond beschikt. Dan krijgen we de situatie zoals die in paragraaf 3.3. 

beschreven staat. 

 

2. Opbouw van de koopsom  

Een tweede opmerking betreft de wijze waarop de koopsom van de gronden bij een concessie is 

opgebouwd. Het bod dat de ontwikkelaars op de grond doen, is de resultante van een aantal 

factoren. Dat zijn namelijk de verwachte opbrengst van de exploitatie (verkoop, verhuur) van het 

vastgoed, minus het rendement, minus de kosten die de ontwikkelaars moeten maken om het 

plangebied in zijn geheel geschikt te maken voor exploitatie. Juist in die laatste kostenpost zijn de 

kosten van het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van het openbare gebied meegenomen. 

Wanneer het bod op de grond niet via een competitie wordt verkregen
2
, is niet vast te stellen of de 

ontwikkelaars een marktconforme prijs hebben berekend. Een te hoge ‘aftrekpost’ voor de 

openbare werken, wordt niet door de consument betaald, maar leidt tot een te laag bod dat de 

gemeente voor de grond krijgt.  

 

Kortom, door de concessie betaalt de gemeente indirect toch voor het bouw- en woonrijp maken en 

voor de inrichting van het openbare gebied. Het verschil met een traditionele rolverdeling is, dat dit 

gebeurt zonder garantie van een marktconforme prijs en zonder dat er competitie is geweest, die 

er gezien de hoogte van het bedrag wel had moeten zijn. Voor de aanbestedingsplicht maakt het 

dus niets uit of voor het traditionele model of voor het concessiemodel wordt gekozen. 

 

 

                                                 
2 Zoals bij bijvoorbeeld het project Ypenburg wel aan de orde was, waar per deelplan met toepassing van de Europese 
aanbestedingsprocedures, een bod op de grond in combinatie met een stedenbouwkundige uitwerking werd gevraagd. 
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3.3. Aanbestedingsplicht en grondeigendom 

3.3.1 Grondpositie van ontwikkelaars 

Een model dat nog niet aan de orde is geweest, is dat van de zelfrealisering. In dat model heeft de 

ontwikkelaar alle grond. Hij kan zich beroepen op het recht op zelfrealisering. Dit houdt in dat een 

eigenaar, die bereid en in staat is te ontwikkelen volgens de eisen van de gemeente, niet kan 

worden onteigend. Daarbij kan de eigenaar ook aangeven zelf de openbare werken als onderdeel 

van een project te willen uitvoeren.  

Het komt ook veel voor dat een projectontwikkelaar of een consortium van projectontwikkelaars 

een deel van de gronden heeft verworven. Dan gaat de redenering van het Hof in de Middelburg-

zaak niet op, omdat de keus voor gemeentelijke grondexploitatie onmogelijk is. De vraag, die in 

deze paragraaf beantwoord wordt, is of het grondeigendom een zodanig sterk recht is, dat de 

grondeigenaar de gemeente kan dwingen om aan hem zonder voorafgaande competitie als 

aannemer de opdracht te gunnen zonder dat vooraf sprake is van competitie en zonder dat dus 

ook de (Europese) aanbestedingsregels worden toegepast. Het gaat vaak niet eens om een 

dwingen door ontwikkelaars, maar vaak vinden ontwikkelaar en gemeente samen, dat de 

aanbestedingsplicht de PPS compliceert. Een bruikbare oplossing achten ze in hun beider belang. 

 

3.3.2 Geeft grondeigendom een exclusief recht? 

Het Europese recht geeft een opsomming van gevallen waarin Rijk, provincies en gemeenten 

opdrachten kunnen plaatsen volgens de procedure van gunning via onderhandelingen, zonder 

uitnodiging tot inschrijving. In gevallen waarin dit is toegestaan mag een overheid direct in 

onderhandeling treden met één bepaalde marktpartij en bij het bereiken van overeenstemming 

deze marktpartij de opdracht geven. Dit kan geheel buiten andere marktpartijen om gaan en in elk 

geval krijgen ze niet de kans om ook een aanbieding te doen. 

De Richtlijn Werken maakt de procedure van onderhandelingen zonder uitnodiging tot inschrijving 

mogelijk "voor werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of om redenen 

van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde aannemer kan worden 

toevertrouwd". Bijvoorbeeld als er op basis van een patent of octrooi er werkelijk maar één 

aannemer is die het werk kan uitvoeren. 

 

Dit betekent, dat als grondeigendom ook een exclusief recht is, aanbestedingen na onderhandeling 

direct gegund zouden kunnen worden aan de private eigenaren van die grond. 

De jurisprudentie van het Europese Hof geeft echter aan dat deze mogelijkheid restrictief moet 

worden toegepast. De gemeente die zich op de noodzaak van het toepassen van de 

onderhandelingsprocedure wil beroepen, zal die noodzaak beslist moeten kunnen bewijzen. De 

bouw van een gemeentehuis op grond van een ontwikkelaar kan dus niet zonder meer zonder 

inschrijving plaatsvinden. De consequentie is wel dat de betrokken gemeente de grond van de 

ontwikkelaar zal moeten kopen (minnelijk of via onteigening) en deze vaak geld- en tijdrovende 

methode tracht men nogal eens te vermijden. 
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Tip: 

Kijk in de Handleiding op de Richtlijn Werken van de Europese Commissie, te downloaden met 

de volgende link van www.ovia.nl: 

http://www.ovia.nl/dossiers/europa/handleiding_93_37_werken.pdf.  Daar staat beschreven dat de 

mogelijkheid van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking zeer strikt is 

begrensd. 

 

3.3.3 Europa en het eigendomsrecht in de lidstaten 

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap Zegt: "Dit Verdrag laat de regeling van 

het eigendomsrecht in de Lidstaten onverlet".  

Deze uitspraak kan van belang zijn voor de situatie van zelfrealisatie. De eigenaar die zelf bereid 

en in staat is om een bestemming te realiseren, kan immers niet worden onteigend. Deze 

jurisprudentie zou volgens het Europese recht worden gelegitimeerd. De Richtlijn Werken is 

ondergeschikt aan het Verdrag en kan dat daarom niet doorkruisen. 

Maar uit de tamelijk schaarse jurisprudentie over deze problematiek blijkt, dat een lidstaat echter 

niet zo maar de fundamentele rechtsbeginselen uit het EG-Verdrag, zoals het non-discriminatie of 

het transparantiebeginsel, kan schenden. Dit is van belang voor de reikwijdte van het zogenaamde 

recht op zelfrealisering. 

 

Het Scala-arrest 

Een duidelijk antwoord op de vraag naar de verhouding tussen het recht op zelfrealisering van 

openbare voorzieningen en de plicht tot aanbesteding, is gegeven in het Scala-arrest van het 

Europese Hof van 9 juli 2001
3
. In dit arrest ging het om de vraag of zelfrealisering van een deel van 

het Scala-theater te Milaan met toepassing van de Italiaanse wetgeving was toegestaan volgens 

de Richtlijn Werken. 

 

De interpretatie van het Scala-arrest 

Het Hof legt in het arrest zeer sterk de nadruk op het verzekeren van het ‘nuttig effect’ van de 

richtlijn. Daarbij staat het open stellen van opdrachten voor daadwerkelijke mededinging centraal.  

Hoewel dit principe uiteraard ook geldt in situaties waarin de betrokken overheid beschikt over alle 

gronden, zoals in de zaak Middelburg, is de uitspraak vooral interessant voor situaties waarin een 

grondeigenaar zelf tot realisering van het (infrastructurele) werk wil overgaan. 

 

Let op  

De belangrijkste conclusie van het arrest is, dat grondeigendom niet in de weg mag staan van het 

openbaar aanbesteden van werken. Het openbare karakter van de werken is daarbij 

doorslaggevend. Er moet volgens het Hof sprake zijn van “Daadwerkelijke mededinging”. Het 

                                                 
3
 De tekst van dit arrest kan worden opgezocht en gedownload via http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl . Het 

zaaknummer is C-399/98.  
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geven van een opdracht aan een aannemer die ‘toevallig’ eigenaar is van de grond voor een 

nieuw stadhuis is dus niet aan de orde. 

 

Relatie met het Nederlandse grondbeleid 

Wanneer een ontwikkelaar niet wil meewerken, lijkt onteigening een kansrijke mogelijkheid voor 

gemeenten. In het verleden heeft de Kroon wel eens een onteigeningsbesluit goedgekeurd, juist 

omdat de te onteigenen gronden betrekking hadden op openbaar gebied. Jurisprudentie van de 

nationale rechter over deze materie nà Scala is er niet. 

 

Project Grensmaas 

De relatie tussen het recht van zelfrealisering en de plicht om aan te besteden doet zich niet uitsluitend voor 

bij locatie-ontwikkelingen voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijventerreinen. Ook bij het project Grensmaas 

is sprake van ‘botsende rechten’. Voor de uitvoering van dit project is een projectorganisatie De Maaswerken 

ingesteld, waarin de ministeries van V&W en LNV, en de provincie Limburg samenwerken om te komen tot 

een combinatie van grindwinning, veiligheid tegen overstromingen en natuurontwikkeling voor de Grensmaas 

en de Zandmaas. De Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat hebben als vervolg hierop een projectbureau 

Grondverwerving Maasdal opgericht ter verwerving van de benodigde gronden (in de Grensmaas is dit 1270 

ha, in de Zandmaas 2760 ha). Aan de private kant is er een consortium van ontgrinders die samenwerken met 

Natuurmonumenten. Deze ontgrinders hebben circa 40% van de grond in het Grensmaasgebied in handen. 

De uitvoering van werken als onderdeel van het project wordt door de private partijen niet alleen verricht, 

maar ook betaald en wel uit de opbrengst van het grind uit hun gronden, die als winplaatsen in de zin van de 

Ontgrondingenwet zijn aangewezen.  

In 2003 heeft Nederland van de Europese Commissie een berisping gekregen wegens overtreding van de 

aanbestedingsrichtlijn voor werken. De Europese Commissie is het oneens met de Nederlandse Staat die 

vindt dat er geen sprake is van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken omdat de private 

partijen het project ‘om niet’ (namelijk via opbrengsten die ze uit de grondwinning genereren) uitvoeren. De 

Commissie is het hier niet mee eens en is van mening dat de grindwinning en de uitvoering van de werken 

wel aanbesteed moet worden. Medio 2004 heeft de Nederlandse Staat een compromis bereikt met de 

Europese Commissie. De aanleg van infrastructuur en de ontwikkeling van 1000 hectare nieuwe natuur moet 

openbaar worden aanbesteed, maar het afgraven van grind mag onderhands worden aanbesteed. De 

grindwinning vindt immers plaats vanaf de uiterwaarden die in handen zijn van private partijen. Het grind wordt 

niet uit de Maas gehaald.  

3.4. Doorleggen van de aanbestedingsplicht  

In beginsel besteedt de overheid aan. Uit de overwegingen van het Hof in het Scala-arrest blijkt 

echter dat ook anderen in plaats van de overheid de Europese richtlijnen mogen uitvoeren. Als de 

grondeigenaar of de samenwerkingspartner van de gemeente dat wil of kan, heeft de gemeente de 

mogelijkheid de aanbestedingsplicht “door te leggen”naar die partij. Deze overweging geeft ruimte 

voor een werkwijze waarbij het uitvoeren van werken toch tot een onderdeel van een 

samenwerking in PPS-kader kunnen worden gemaakt. Zo kan een derde, bijvoorbeeld een 
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projectontwikkelaar, die de regie over een project als geheel voert, met de gemeente overeen 

komen dat niet de gemeente, maar de projectontwikkelaar de aanbesteding conform de richtlijn 

verzorgt. Vanzelfsprekend moet een private partij daarbij, door het nauwkeurig de hand 

houden aan de voorgeschreven procedures, dezelfde waarborgen bieden die ook de gemeente, op 

grond van de Richtlijn, geeft. 

 

3.4.1  Betekenis van ‘doorleggen’ voor PPS-contructies  

De mogelijkheid van het ‘doorleggen’ van de aanbestedingsplicht is vooral interessant bij twee van 

de samenwerkingsmodellen: het joint-venturemodel en het concessiemodel. De 

samenwerkingspartner van de gemeente (de gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij (GEM) of 

de ontwikkelaar die op grond van de concessie-overeenkomst het plangebied verder zal 

ontwikkelen) zou de doorgelegde plicht tot aanbesteding in plaats van de gemeente kunnen 

vervullen. Doorleggen voorkomt dat bepaalde werken uit de financiële opzet van een PPS moeten 

worden gehaald.  

 

Let op 

De aanbestedingsplicht wel kan worden doorgelegd maar de nakoming van de verplichtingen uit de 

aanbestedingsrichtlijnen blijft altijd onder verantwoordelijkheid van de overheid. 

 

3.4.2 Problemen bij ‘doorleggen’ 

Het doorleggen van de aanbestedingsplicht is wel een probleem als degene, naar wie wordt 

doorgelegd, zelf geïnteresseerd is in de uitvoering van het aan te besteden werk. In dergelijke 

gevallen is het doorleggen van de aanbestedingsplicht problematisch, omdat van onafhankelijkheid 

van de aanbesteder en de inschrijvers dan geen sprake is. In die gevallen zal de private partij, die 

in de uitvoering van het werk geïnteresseerd is, zich moeten onthouden van elke feitelijke 

betrokkenheid van de aanbesteding. In dit geval moet de gemeente aanbesteden. De gemeente en 

de partij die het project integraal realiseert (bijvoorbeeld de GEM)  kunnen afspraken maken over 

betaling door de GEM aan de gemeente. Het betreft dan de kosten van de werken die in naam 

door de gemeente worden aanbesteed, maar die feitelijk voor rekening en risico van de GEM 

worden uitgevoerd. 

3.5. De hoofdlijn samengevat 

Of de Europese aanbestedingsrichtlijnen al of niet moeten worden toegepast hangt af van het 

karakter van de opdracht: gaat het om het maken van plannen (Richtlijn Diensten) dan wel om de 

uitvoering van werken (Richtlijn Werken) voor openbare voorzieningen waarvan de kosten naar 

schatting hoger zijn dan het drempelbedrag, dan moet er hoe dan ook worden aanbesteed. Veel 

besproken vragen als:  

• welke samenwerkingsconstructie gekozen wordt; 

• wie formeel opdrachtgever is voor de uitvoering (marktpartij, joint-venture); 
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• hoe de betaling plaatsvindt en of na realisering misschien levering om niet aan de overheid 

plaatsvindt;  

• wie de grondeigendom heeft; 

• of er sprake is van technische verwevenheid tussen publieke - en commerciële werken; 

zijn daarbij niet van belang.   

 

Voor opdrachten onder de drempel betekent deze hoofdlijn dat de aanbestedingsplicht uit de Eu- 

richtlijnen niet van toepassing is. Ook voor die opdrachten kan het echter verstandig zijn (denk aan 

de zaak Hoogezand-Sappemeer) om private partijen te selecteren in concurrentie in een 

transparant selectieproces. Hoe dit kan worden ingevuld, wordt nader uiteengezet in de 

handleiding over selectie van het Kenniscentrum PPS. 

 

4. Gebiedsontwikkeling en aanbesteden: hoe moet er worden 

aanbesteed? 

 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de vele handreikingen, handleidingen en leidraden die 

zijn geschreven over de vraag hoe op grond van de Europese richtlijnen een 

aanbestedingsprocedure moet verlopen. Voordat op het eigenlijke proces van aanbesteding wordt 

ingegaan, wordt eerst het verschijnsel marktconsultatie belicht. Een marktconsultatie maakt geen 

deel uit van de formele aanbestedingsprocedure, maar gaat daaraan vooraf. Vervolgens worden 

de meest gebruikte begrippen in het aanbestedingsproces toegelicht: minimumeisen, 

selectiecriteria en gunningcriteria. Vervolgens worden de aanbestedingsprocedures die geschikt 

zijn voor de aanbesteding van werken in het kader van gebiedsontwikkeling in PPS-verband 

doorlopen. Indien de uitvoering van werken in één opdracht wordt samengenomen met andere 

taken van de marktpartij, zoals koop van gronden, het realiseren van vastgoed en het maken van 

een ontwerp, verandert dit aan de te volgen procedures niets, maar wel moeten de criteria daarop 

worden toegesneden. Dit wordt uiteengezet in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 

Bij gebiedsontwikkeling zal het vaak om een dergelijke combinatie gaan. De combinatie kan voor 

een meerwaarde zorgen: planvorming, een bod op de grond en de prijs voor de uitvoering van 

openbare werken kunnen in onderlinge samenhang worden geoptimaliseerd indien een en ander in 

één opgave wordt aanbesteed en er dus sprake is van concurrentie. Als een dergelijke combinatie 

in concurrentie onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat een grondeigenaar voor te realiseren woningen 

of commerciële voorzieningen een zelfrealisatierecht heeft en de overheid over de totale 

ontwikkelingsopgave toch met één marktpartij zaken wil doen, kan aan die marktpartij de 

verplichting worden opgelegd om in plaats van de gemeente de richtlijnbepalingen toe te passen 

en over te gaan tot aanbesteding van de aanbestedingsplichtige werken. Er is dan sprake van het 

zogenaamde ‘doorleggen’ van de aanbestedingsplicht, zoals in paragraaf 3.4 besproken. 
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4.1. Inleiding 

Hoe moet op grond van Europese regelgeving een aanbestedingsprocedure verlopen? 

Bepaalde situaties vereisen voorgeschreven procedures volgens Europees recht, uitgewerkt in 

Nederlandse aanbestedingprocedures. In andere situaties is aanbesteding volgens de beschreven 

procedures uiteraard niet verboden
4
. 

4.2. De marktconsultatie 

Aan de aanbesteding gaat vaak een marktconsultatie vooraf. Deze maakt geen deel uit van de 

aanbestedingsprocedure, maar geeft toekomstige aanbestedende overheden de mogelijkheid om 

de haalbaarheid van het project, dat de overheid in gedachten heeft, te toetsen. Ook bij 

gebiedsontwikkelingen wordt in toenemende mate van dit instrument gebruik gemaakt. 

Marktconsultatie verplicht de gemeente tot niets. Een goede consultatie zal, als de gemeente 

rekening houdt met de uitslag van de consultatie, tot een soepele afwerking van de 

voorgeschreven procedure kunnen leiden. Ook kan de gemeente, wijzer geworden door de 

consultatie, afzien van het plan en daarmee veel kosten voorkomen. Zie ook de brochure 

“Marktconsultatie” van het Kenniscentrum PPS. 

 

Let op  

Hoewel marktconsultatie in principe los staat van de aanbestedingsprocedure, betekent dit niet dat 

een gemeente die een marktconsultatie houdt niet goed moet letten op het verband tussen beide 

procedures. Zo kan de gemeente een idee van een van de geconsulteerde marktpartijen niet 

zondermeer naadloos overnemen in het programma van eisen of het bestek voor de aanbesteding. 

Vanwege de kennis van dit idee heeft de betreffende marktpartij, als hij aan de aanbesteding 

meedoet, een voorsprong op andere partijen, die dit idee niet kennen. Om deze situatie te 

voorkomen bestaan er zogenaamde ‘Chinese walls’. Deze term slaat op de belangenverstrengeling 

die kan ontstaan indien een marktpartij als adviseur optreedt van de aanbesteder bij het opstellen 

van de specificaties voor een opdracht en deze marktpartij tevens inschrijft op die opdracht.  

Het is niet verboden dat een adviserende marktpartij ook inschrijft op het werk, maar dit mag niet 

leiden tot uitschakeling van de mededinging. De adviseur, of de betrokkene bij het ontwerp, mag 

dus ingeval van een marktconsultatie:  

• geen gegevens hebben die niet ter beschikking staan van andere inschrijvers en hem een 

relevante voorsprong geven bij het doen van een aanbieding; 

• geen rol spelen bij de aanbesteding zelf. 

Een aantal belemmeringen en problemen zijn te voorkomen door de resultaten van de 

marktconsultatie aan alle geconsulteerde marktpartijen mee te delen. Op het moment van 

aanmelding voor de aanbestedingsprocedure beschikken dan alle gegadigden over dezelfde 

                                                 
4
 Op Internet kunt u onder simap.eu.int of www.ovia.nl alle basisteksten over Europees aanbesteden vinden. 
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informatie. Dit geeft de marktpartij van wiens ideeën gebruik is gemaakt bij het formuleren van 

het programma van eisen of van het bestek dus de mogelijkheid om weer mee te doen.  

4.3. Minimumeisen, selectie- en gunningcriteria 

In de aanbestedingsprocedure zijn twee criteria van groot belang. Voordat de verschillende 

stappen en onderdelen van de aanbestedingsprocedure aan de orde komen, wordt daarom eerst 

aandacht besteed aan deze criteria. 

In de Europese wetgeving worden twee soorten eisen/criteria genoemd die vervolgens weer 

worden onderverdeeld: criteria voor de kwalitatieve selectie en gunningcriteria. De kwalitatieve 

selectiecriteria worden ook wel selectiecriteria genoemd. De selectiecriteria slaan op de kwaliteit 

van de persoon van de aanmelder (potentiële gegadigde) en de gunningcriteria op de kwaliteit van 

de aanbieding. De gunningcriteria worden behandeld in paragraaf 4.4. 

 

Hier volgt een overzicht van de selectiecriteria die in de Richtlijn Werken en het UAR-EG 

1991/ARW 2004 worden genoemd. Deze criteria zijn limitatief van aard, wat betekent dat er geen 

aanvullende criteria voor de kwalitatieve selectie/selectiecriteria mogen worden gesteld. De 

aanbesteder hoeft niet al deze criteria te stellen. Hij is dus niet verplicht om bijvoorbeeld 

kwalitatieve selectiecriteria betreffende beroepsbekwaamheid of technische geschiktheid te stellen. 

 

4.3.1 Criteria voor de kwalitatieve selectie (selectiecriteria) 

UITSLUITINGSGRONDEN/KNOCK-OUT CRITERIA:
(criteria die geen beoordelingsruimte laten)

I Verkeert in staat van (of aangevraagd) faillissement, 
liquidatie, surseance van betaling

II Veroordeelt voor delict dat beroepsmoraliteit raakt
III Ernstige fout in uitoefening van beroep
IV Niet voldaan aan wettelijke verplichting betaling

Sociale verzekeringsbijdrage
V Niet voldaan aan wettelijke verplichting betaling belastingen
VI Schuldig gemaakt aan vertrekken valse verklaringen 

betreffende criteria voor kwalitatieve selectie

CRITERIA VOOR DE KWALITATIEVE SELECTIE (SELECTIECRITERIA)

GESCHIKTHEIDSCRITERIA:
(criteria die wel beoordelingsruimte laten)

I Beroepsbekwaamheid
II Financiële en economische geschiktheid
III Technische geschiktheid

In geval van een niet openbare 
procedure (aanbesteding met 
voorafgaande selectie) 
of onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking worden
deze criteria doorgaans 
selectiecriteria genoemd

UITSLUITINGSGRONDEN/KNOCK-OUT CRITERIA:
(criteria die geen beoordelingsruimte laten)

I Verkeert in staat van (of aangevraagd) faillissement, 
liquidatie, surseance van betaling

II Veroordeelt voor delict dat beroepsmoraliteit raakt
III Ernstige fout in uitoefening van beroep
IV Niet voldaan aan wettelijke verplichting betaling

Sociale verzekeringsbijdrage
V Niet voldaan aan wettelijke verplichting betaling belastingen
VI Schuldig gemaakt aan vertrekken valse verklaringen 

betreffende criteria voor kwalitatieve selectie

CRITERIA VOOR DE KWALITATIEVE SELECTIE (SELECTIECRITERIA)

GESCHIKTHEIDSCRITERIA:
(criteria die wel beoordelingsruimte laten)

I Beroepsbekwaamheid
II Financiële en economische geschiktheid
III Technische geschiktheid

In geval van een niet openbare 
procedure (aanbesteding met 
voorafgaande selectie) 
of onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking worden
deze criteria doorgaans 
selectiecriteria genoemd
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4.3.1.1 Kwalitatieve selectie  

In de Europese richtlijnen staan uitputtend de geschiktheidcriteria genoemd. Randvoorwaarde 

is dat de criteria ‘objectief zijn en in redelijke verhouding staan met de aard en de omvang van 

de opdracht’. Verder volstaat men met welke gegevens als bewijs voor geschiktheid kunnen 

dienen. Dat zijn: 

a. Beroepsbekwaamheid 

b. Financiële en economische geschiktheid 

c. Technische geschiktheid. 

 

Ad. a. Beroepsbekwaamheid  

De aanbesteder kan verlangen dat de marktpartijen aantonen dat ze zijn ingeschreven in het 

beroeps- of handelsregister.  

 

Ad. b. Financiële en economische geschiktheid  

In de Richtlijn Werken staat niet welke criteria de aanbesteder dient te hanteren. Wel geeft de 

richtlijn aan met welke referenties de financiële en economische draagkracht aangetoond kan 

worden: 

• Passende bankverklaringen 

• Balansen of balansuittreksels 

• Verklaringen betreffende de totale omzet en de omzet van vergelijkbare opdrachten van de 

onderneming over de laatste drie boekjaren 

 

Met deze gegevens kan de omzet, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de onderneming 

aangetoond worden. Ook kunnen de financiële en economische draagkracht met andere relevante 

gegevens worden bewezen. (Zo kan een aanbesteder inzage in de orderportefeuille vragen.) Als 

de aannemer de verlangde gegevens niet kan overleggen en hij heeft daarvoor gegronde redenen, 

dan kan hij met andere documenten zijn financiële en economische geschiktheid aantonen. De 

aanbesteder moet daar echter mee in stemmen.  

 

Ad. c. Technische geschiktheid  

De Europese wetgeving geeft geen criteria voor technische geschiktheid aan. Wel zijn gegevens 

opgenomen waarmee marktpartijen hun technische geschiktheid kunnen aantonen. De 

aanbesteder kan dus zelf de criteria voor technische geschiktheid vaststellen.  

 

De criteria voor technische geschiktheid moeten in relatie staan tot de aard en omvang van de 

opdracht en zijn daarom in principe voor iedere opdracht verschillend. Twee veel voorkomende 

criteria zijn de ervaringseis en de beschikbaarheid van specifiek personeel of materieel. Over de 

ervaringseis bestaat veel jurisprudentie.  

De volgende ervaringseisen komen in de praktijk voor: 

• Ervaringen van soortgelijke aard  

• Ervaringen van soortgelijke omvang 
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• Ervaringen in soortgelijke omstandigheden 

 

De aanbesteder moet hierbij zorgvuldig het minimum aangeven van het aantal naar aard, 

omvang en omstandigheden vergelijkbare opdrachten. Het Europese recht geeft slechts een 

limitatieve opsomming van de gegevens die ter beoordeling van de technische geschiktheid 

kunnen worden gevraagd. Dat zijn: 

1. studie- en beroepsdiploma’s; 

2. referentielijst en verklaringen inzake goede uitvoering; 

3. verklaringen m.b.t. beschikbare outillage, materieel en technische uitrusting; 

4. opgave personeelsomvang; 

5. opgave beschikbare technici of technische organen. 

 

Het limitatieve karakter van deze opsomming betekent niet dat de aanbesteder alleen algemene 

informatie m.b.t. uitgevoerde werken zou mogen opvragen en niet bijvoorbeeld ook gedetailleerde 

informatie m.b.t. werken die vergelijkbaar zijn met het voorwerp van de opdracht. 

 

4.3.1.2 Aanvullende bijzondere voorwaarden 

In de praktijk speelt de vraag of voor de kwalitatieve selectie aanvullende bijzondere voorwaarden 

gesteld mogen worden naast de genoemde eisen van beroepsbekwaamheid, financiële en 

economische draagkracht en technische geschiktheid. Het gaat hier om voorwaarden die de 

uitvoering van de opdracht betreffen. 

 

Let op 

Uit uitspraken van het Europese Hof wordt niet duidelijk dat het stellen van aanvullende 

voorwaarden onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is. Zo dit al is toegestaan dan moeten 

de voorwaarden in ieder geval objectief en non-discriminerend  zijn. 

  

4.3.1.3 Maximaal aantal gegadigden (shortlisting) 

De aanbesteder mag van tevoren een maximaal aantal te selecteren gegadigden aangeven. Hij 

dient in dat geval het maximum bij de aankondiging bekend te maken. Het aantal gegadigden moet 

minimaal 5 zijn bij een niet openbare aanbesteding (aanbesteding met voorafgaande selectie) en 

minimaal 3 bij een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Is het aantal 

geschikte gegadigden hoger dan het maximum aangegeven aantal, dan mag de aanbesteder het 

aantal geschikte gegadigden door middel van een selectiemethode terugbrengen tot het vooraf 

aangegeven aantal.  

Hoe dit in zijn werk moet gaan wordt in de Richtlijn Werken niet bepaald. Deze leemte heeft de 

Commissie proberen op te vangen door in haar Handleiding
5
 hieraan wel aandacht te besteden: 

                                                 
5
 Handleiding Richtlijn Werken, rnr. 6.3. Op het voorblad van de Handleiding staat dat het geen rechtskracht heeft en niet 

noodzakelijk de officiële zienswijze van de Commissie vertolkt. Bedacht moet worden dat dit wel een toelichting betreft van 
de Commissie op de Richtlijn Werken. Afgezien van het voorbehoud op het voorblad van de Handleiding zal ook het Hof 
van Justitie EG deze Handleiding erop naslaan in geval zich een interpretatiekwestie voordoet van bepalingen in de 
Richtlijn. 
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“Belangrijk: 

De aanbestedende diensten zijn daarom nog niet verplicht alle gegadigden die aan de 

gestelde voorwaarden voldoen, uit te nodigen. Ingevolge de richtlijn mogen zij, zoals hieronder 

wordt uiteengezet, het aantal beperken, op voorwaarde dat de keuze geschiedt op basis van 

dezelfde, vooraf vastgestelde, doorzichtige en objectieve criteria voor kwalitatieve selectie. 

De aanbestedende diensten kunnen derhalve het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd om in 

te schrijven of aan de onderhandelingen deel te nemen, slechts beperken door de gegadigden in 

aanmerking te nemen die het best voldoen aan de in het bericht van aanbesteding gestelde 

voorwaarden.” 

 

Ook in de toelichting op het UAR-EG 1991 staat dat het terugbrengen van het aantal inschrijvers 

op een objectieve wijze moet plaatsvinden. Loting moet zonder meer als een objectieve methode 

worden beschouwd, aldus de toelichting bij dit reglement. Verder wordt niet aangegeven wat onder 

een objectieve methode moet worden verstaan. In Nederland is loting echter niet gebruikelijk, 

omdat de invloed van de aanbesteder op de selectie nihil is. Daarom wordt meestal gekozen voor 

het stellen van scherpere, meer onderscheidende criteria voor gegadigden. 

 

Uit uitspraken van de Raad van Arbitrage blijkt:  

1. De aanbesteder is in beginsel vrij in de keuze van een selectiemethode. De methode moet 

achteraf getoetst kunnen worden en moet vooraf in de aankondiging of de selectieleidraad zijn 

beschreven. 

2. Puntensystemen kunnen in beginsel een objectieve wijze van keuzebepaling betekenen. De 

aanbesteder moet in de aankondiging/selectieleidraad aangeven dat hij een puntensysteem zal 

hanteren. Daarbij moet hij aangeven aan welke aspecten punten worden toegekend en welk 

gewicht deze aspecten hebben.  

3. De aanbesteder mag een waardeoordeel geven op basis van de verstrekte gegevens, mits de 

maatstaf van te voren is bekend gemaakt en objectief is. 

4. Als er gebruik wordt gemaakt van een enquêteformulier als hulpmiddel voor het verzamelen 

van de relevante gegevens dan dient de aanbesteder, naast een verwijzing naar het 

enquêteformulier, inzicht te geven in aard en omvang van de te verschaffen informatie. 

5. De aanbesteder mag slechts informatie bij derden inwinnen als dit vooraf in de 

aankondiging/selectieleidraad is aangegeven en daarbij hoe, bij wie en in welke gevallen deze 

informatie wordt ingewonnen. De aanbesteder dient daarbij de verkregen informatie op 

juistheid te toetsen. 

6. Zijn er voldoende geschikte gegadigden dan dient de aanbesteder de in de 

aankondiging/selectieleidraad aangegeven maximumaantal uit te nodigen. 

 

Is de aanbesteder ook na de shortlisting niet op het maximum aantal gegadigden gekomen dan 

kan hij dit met behulp van loting tussen degenen die gelijk zijn geëindigd (op de 5e plaats) de 5e 
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gegadigde aanwijzen. Het beste blijft echter zo scherp mogelijke criteria op te stellen, zodat 

achteraf altijd beargumenteerd kan worden waarom een gegadigde niet is toegelaten. 

 

Het ARW 2004 wijkt enigszins af van het bepaalde in het UAR-EG 1991, maar heeft in de praktijk 

dezelfde uitwerking. In de toelichting op het ARW 2004 staat hierover het volgende: “Indien er bij 

een aanbesteding volgens een procedure, waarvan selectie van gegadigden onderdeel uitmaakt, 

meer geschikte gegadigden zijn dan het maximum aantal gegadigden dat de aanbesteder wenst uit 

te nodigen – hij moet dit maximum in de bekendmaking aangeven – zal de aanbesteder een 

selectie maken uit de geschikt bevonden gegadigden. Deze selectie dient objectief te geschieden. 

De meest voor de hand liggende wijze is door middel van loting. Indien de aanbesteder op een 

andere wijze wenst te selecteren, dienen de selectiecriteria objectief, transparant en vooraf 

kenbaar te zijn voor de gegadigden. Daartoe kan de aanbesteder kiezen voor selectiecriteria die 

hem in staat stellen om een rangorde van de gegadigden vast te stellen. Alleen de meest geschikte 

gegadigden nodigt hij dan uit voor de inschrijving.” 

 

4.3.2 Kwalitatieve selectiecriteria in Richtlijn 2004/18/EG 

In de nieuwe richtlijn zijn de kwalitatieve selectiecriteria als volgt ingedeeld: 

I Persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver: genoemd worden redenen op grond 

waarvan de aanbestedende dienst de gegadigde of inschrijver moet uitsluiten van de 

aanbesteding. De redenen zijn: deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude 

en witwassen van geld. Dit is een verschil met de Richtlijn Werken en Richtlijn Diensten. 

Daarin wordt de mogelijkheid gegeven om in geval van een delict dat de beroepsmoraliteit 

raakt de gegadigde of inschrijver uit te sluiten, het is geen verplichting zoals in de nieuwe 

richtlijn. Verder worden dezelfde uitsluitingscriteria genoemd die ook in de Richtlijn Werken 

en Richtlijn Diensten worden genoemd. 

II Bevoegdheid de beroepsactiviteit uit te oefenen. 

III Economische en financiële draagkracht. 

IV Technische bekwaamheid (waaronder normen inzake milieubeheer) en/of 

beroepsbekwaamheid. 

4.4. Gunningcriteria  

Het tweede soort criteria dat in de Europese wetgeving wordt gehanteerd, zijn de gunningcriteria. 

In de Richtlijn Werken en het ARW 2004 worden twee gunningcriteria genoemd waaruit de 

aanbesteder een keuze moet maken:  

a. laagste prijs: van doorslaggevend belang zijn de prijsaanbiedingen op basis van het bestek. De 

laagste aanbieder zal in principe in aanmerking komen voor de opdracht.  

b. economisch voordeligste aanbieding (bestaat uit meerdere gunningcriteria) 

• kwalitatieve criteria: esthetiek, geluidshinder etc. 

• kwantitatieve criteria: inschrijfprijs (met correctie voor betrouwbaarheidsmarge); 

bijkomende kosten voor de aanbestedende dienst; kosten i.v.m. de volledigheid van de 
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specificatie (mate van overeenkomst met de aanbieding); kosten van risico’s die voor 

rekening van de aanbestedende dienst kunnen komen (kans/gevolg). 

Het gunningcriterium of de gunningcriteria moet(en) voorafgaande aan de inschrijving worden 

bekendgemaakt. Deze criteria richten zich niet op de kwaliteit van de aanbieder, maar op de 

kwaliteit van de aanbieding. 

 

4.4.1 Laagste prijs  

Van doorslaggevend belang zijn de prijsaanbiedingen op basis van het bestek. De aanbieder met 

de laagste prijs komt in aanmerking voor de opdracht tenzij: 

• de aanbieding abnormaal laag blijkt te zijn; 

• de aanbieding op enigerlei wijze niet voldoet aan de door de aanbesteder gestelde eisen; 

• de aanbesteder af ziet van gunning van de opdracht. 

 

4.4.2 Economisch voordeligste aanbieding (afgekort e.v.a.) 

Gezocht wordt naar de aanbieding met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Dit criterium bestaat uit 

meerdere criteria: kwalitatieve en kwantitatieve criteria.  

 

De gemeente kan de aanbiedingen beoordelen op basis van verschillende criteria die variëren 

naargelang de aard van de opdracht, zoals de prijs, de termijn voor uitvoering, de gebruikskosten, 

de rentabiliteit, de technische waarde, maar ook de esthetische en functionele kenmerken, de 

klantenservice en technische bijstand, verbintenissen m.b.t. reserveonderdelen en gewaarborgde 

materiaalvoorzieningen. De Richtlijn Werken en het ARW 2004 en het UAR-EG 1991 geven geen 

uitputtende opsomming van toe te passen criteria. Een belangrijk uitgangspunt moet zijn dat, voor 

het bepalen van de e.v.a. in aanmerking te nemen factoren, het objectieve criteria moeten zijn, die 

gelijkelijk op alle offertes kunnen worden toegepast en die uitsluitend verband houden met het 

voorwerp van de opdracht. 

De aanbesteder heeft een beoordelingsbevoegdheid. Hij is vrij in zijn beoordeling of de inschrijver 

voldoet aan de gestelde gunningcriteria. Elke vorm van willekeur is echter verboden: de 

beoordelingsbevoegdheid mag uitsluitend worden gebruikt om aan de hand van objectieve criteria 

te bepalen welke aanbieding economisch het voordeligst is. 

De gunningcriteria moeten voorafgaande aan de inschrijving bekend worden gemaakt. Criteria die 

niet zijn bekendgemaakt, mogen bij het maken van de uiteindelijke keuze niet worden gehanteerd. 

 

Wordt er gebruik gemaakt van een beoordelingsystematiek/wegingsystematiek, dan dient deze 

eveneens vooraf met de gunningcriteria bekend worden gemaakt. 

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG kan worden afgeleid dat de criteria zo mogelijk 

moeten worden vermeld in afnemende volgorde van het belang dat de gemeente of andere 

aanbestedende dienst eraan hecht. 
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In de Handleiding op de Richtlijn Werken wordt het volgende praktijkvoorbeeld gegeven:  

“In de praktijk doen er zich echter gevallen voor waarin een bepaald criterium het zwaarste 

weegt: bij het bouwen van een brug, bij voorbeeld, zal de rangorde van de criteria er als volgt 

uitzien: 

1. technische kwaliteit (sterkte, weerstand tegen grondverschuivingen, elasticiteit, enz.); 

2. kostprijs; 

3. esthetische waarde. 

 

In geval van gelijke technische kwaliteit zal de voorkeur worden gegeven aan het goedkoopste 

werk; indien twee projecten van gelijke technische kwaliteit zijn en de prijs dezelfde is, zal de 

voorkeur worden gegeven aan dat met de fraaiste vormgeving, enz. 

Daarom moeten de aanbestedende diensten deze rangorde zo mogelijk aan de aannemers 

mededelen, zodat die weten op grond waarvan hun offerte zal worden beoordeeld.” 

In de praktijk worden er vaak aan de diverse criteria punten toebedeeld. De winnaar is dan degene 

met het hoogste puntentotaal. Let wel: ook het puntensysteem (de waardering) moet vóór de 

inschrijving aan de inschrijvers worden bekendgemaakt. Meestal wordt de waardering gelijktijdig 

met de gunningscriteria bekend gemaakt (zie hierover ook paragraaf 4.4.6). 

  

In Richtlijn 2004/18/EG is de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG vertaald in 

regelgeving. In de bepaling over gunningscriteria (art. 53 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG) staat dat de 

aanbestedende dienst in geval het gunningscriterium e.v.a. in de aankondiging, het bestek of het 

beschrijvend document het relatieve gewicht dat hij toekent aan de criteria specificeert. Verder 

staat aangegeven dat het gewicht kan worden uitgedrukt in een marge met een passend verschil 

tussen minimum en maximum. Is weging om aantoonbare redenen niet mogelijk dan zal de 

aanbestedende dienst de criteria in dalende volgorde van belangrijkheid moeten vermelden in de 

aankondiging, het bestek of een beschrijvend document. 
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4.5. Europese aanbesteding 

4.5.1 Welke procedures zijn er? 

In de Richtlijn Werken (en het ARW 2004 en het UAR-EG 1991) zijn de volgende procedures 

geregeld: 

 

Algemene bekendmaking
Een ieder kan inschrijven

OPENBARE AANBESTEDING 
(OPENBARE PROCEDURE)

AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE
(NIET-OPENBARE PROCEDURE)

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

OMSCHRIJVINGRICHTLIJN WERKEN

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Geselecteerden (minimaal 5) mogen inschrijven

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Overleg met door aanbesteder gekozen gegadigden
Uitnodiging tot inschrijven gegadigden (minimaal 3 

en op basis van specifiek bestek)
Na inschrijven onderhandelingen mogelijk 

met één of meer inschrijvers

Geen algemene bekendmaking
Uitnodiging tot voeren van overleg  

Uitnodiging tot inschrijven
Na inschrijven onderhandelingen met 

één of meer inschrijvers

Algemene bekendmaking
Een ieder kan inschrijven

OPENBARE AANBESTEDING 
(OPENBARE PROCEDURE)

AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE
(NIET-OPENBARE PROCEDURE)

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

OMSCHRIJVINGRICHTLIJN WERKEN

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Geselecteerden (minimaal 5) mogen inschrijven

Algemene bekendmaking
Een ieder kan zich aanmelden als gegadigde

Overleg met door aanbesteder gekozen gegadigden
Uitnodiging tot inschrijven gegadigden (minimaal 3 

en op basis van specifiek bestek)
Na inschrijven onderhandelingen mogelijk 

met één of meer inschrijvers

Geen algemene bekendmaking
Uitnodiging tot voeren van overleg  

Uitnodiging tot inschrijven
Na inschrijven onderhandelingen met 

één of meer inschrijvers

 

 

 

In Richtlijn 2004/18/EG is tevens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog opgenomen:  

- algemene bekendmaking 

- een ieder kan zich aanmelden als gegadigde 

- dialoog met de gegadigden over oplossingen 

- uitnodiging tot definitieve inschrijving 

- geen onderhandelingen over inschrijvingen, wel mogelijkheid om toe te lichten, preciseren of 

nauwkeuriger te omschrijven (zie in paragraaf 4.5.4.4. onderdeel IX) 

 

Over het laatste punt, geen onderhandelingen over de inschrijvingen, nog het volgende. In Richtlijn 

2004/18/EG is bij de concurrentiegerichte dialoog geregeld dat de aanbesteder kan vragen aan de 

inschrijvers de inschrijving toe te lichten, te preciseren en nauwkeuriger te omschrijven. Belangrijk 

is de grens die daarbij wordt aangegeven: het mag de basiselementen van de inschrijving niet 
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wezenlijk wijzigen. Dat zou namelijk de mededinging kunnen verstoren of een discriminerend 

effect kunnen hebben. 

 

4.5.2 Wanneer kan van welke procedure gebruik worden gemaakt? 

De schema’s in paragraaf 2.3 en in paragraaf 4.5.1 geven aan welke aanbestedingsprocedures 

mogelijk zijn als er Europees moet worden aanbesteed. In deze paragraaf zal de vraag worden 

beantwoord wanneer welke procedure gekozen kan worden en hoe die procedure moet worden 

ingericht.  

 

De overheid moet in beginsel bouwwerken openbaar of niet-openbaar (met voorafgaande selectie) 

aanbesteden. De onderhandelingsprocedures kunnen slechts in uitzonderlijke situaties worden 

toegepast. Het Hof van Justitie EG en de Europese Commissie geven aan dat deze 

uitzonderingsbepalingen eng uitgelegd moeten worden. 

 

In Nederland heerst een cultuur van veelvuldig onderhandelen tussen overheid en marktpartijen.  

Er werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de zgn. onderhandelingsprocedure. Brussel vindt 

dat dit in veel gevallen niet in overeenstemming is met de richtlijnen.  

 

Tip: 

Voor een beter begrip van de Europese denktrant: Het “Groenboek”, Overheidsopdrachten in de 

Europese Unie: Beschouwingen over een toekomstig beleid, van 27 november 1997. Het is te 

vinden op: http://www.ovia.nl/dossiers/europa/overheidsopdrachteneu.pdf.  

 

In de Richtlijn Werken en het ARW 2004/UAR-EG 1991 staan de volgende uitzonderingen waarin 

de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking kan worden toegepast: 

1. Als er al een openbare of niet-openbare procedure is gevolgd en slechts inschrijvingen zijn 

gedaan die onregelmatig zijn of onaanvaardbaar zijn met de van toepassing zijnde Europese 

voorschriften. De oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht mogen echter niet zijn 

gewijzigd. Is dat wel het geval dan moet opnieuw worden aanbesteed met de openbare of niet-

openbare procedure. 

2. Als het een werk betreft dat uitsluitend wordt uitgevoerd voor onderzoek, proefneming of 

ontwikkeling, en niet met het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling 

te dekken. 

3. In buitengewone gevallen. Hiervan is sprake indien het een werk betreft waarvan de aard en de 

onzekere omstandigheden een vaststelling vooraf van de prijs niet mogelijk maken. Het gaat 

hier om een objectieve onmogelijkheid: de aard en onzekere omstandigheden mogen dus niet 

aan de aanbesteder zelf te wijten zijn. 

 

In de praktijk komt het er echter op neer dat als geen prijs kan worden vastgesteld dit te wijten is 

aan de aanbesteder zelf. Vaak gaat het om contracten voor ontwerp en uitvoering (construct en 
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design). De aanbesteder wil voor dergelijke opdrachten niet in een te vroeg stadium 

vastgepind worden op een prijs. 

 

In Richtlijn 2004/18/EG zijn dezelfde uitzonderingssituaties opgenomen.  

 

In de Richtlijn Werken en het ARW 2004/UAR-EG 1991 worden de volgende uitzonderingen 

genoemd waarin de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan worden 

toegepast: 

1. Als er al een openbare of niet-openbare procedure is gevolgd en geen of geen passende 

inschrijvingen zijn gedaan. De oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht mogen echter niet 

zijn gewijzigd. Is dat wel het geval dan moet het opnieuw worden aanbesteed met de openbare 

of niet-openbare procedure. Zo’n situatie doet zich voor als er een beschreven procedure is 

gevolgd, maar de markt de opgave niet oppikt. De aanbesteder heeft dan twee mogelijkheden: 

a. Hij kan zijn bestek of programma van eisen aanpassen en vervolgens opnieuw in 

procedure brengen; 

b. Hij kan zijn bestek of programma van eisen ongewijzigd laten en hierover met één 

bepaalde marktpartij gaan onderhandelen. 

 

Let op 

Tijdens onderhandelingen mag de aanbesteder zijn programma van eisen of het bestek niet 

zodanig veranderen dat een stuk ontstaat waarop mogelijk wel in een aanbesteding passende 

inschrijvingen zouden komen. 

 

Tip: 

Met een marktconsultatie kan een situatie waarin alleen niet passende inschrijvingen worden 

ingediend, voorkomen worden.  

 

2. Indien het gaat om een werk waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of in 

verband met de bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaald 

aannemingsbedrijf kan worden toevertrouwd. 

3. Voorzover strikt noodzakelijk in het geval de gestelde termijnen bij de overige procedures 

wegens dwingende spoed niet in acht kunnen worden genomen. De dwingende spoed mag 

niet aan de aanbesteder zelf te wijten zijn. 

4. Indien door onvoorziene omstandigheden aanvullende werken die niet in het oorspronkelijk 

gegunde project waren opgenomen noodzakelijk zijn geworden. Deze werken dienen aan de 

aannemer die het werk uitvoert te worden gegund. 

5. In geval er sprake is van nieuwe werken, die een herhaling zijn van soortgelijke werken, die 

door dezelfde aanbesteder aan de met eerste opdracht belaste aannemer wordt toevertrouwd. 

Deze werken moeten overeenstemmen met het basisproject en het eerste project moet zijn 

aanbesteed met de openbare of niet-openbare (met voorafgaande selectie) procedure. 
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In Richtlijn 2004/18/EG zijn dezelfde uitzonderingssituaties opgenomen.  

 

Richtlijn 2004/18/EG: toepassing van de concurrentiegerichte dialoog 

De procedure van de concurrentiegerichte dialoog zal zoals al eerder aangegeven beperkt 

toepasbaar zijn. De Europese wetgever heeft deze procedure slechts willen toelaten wanneer er 

sprake is van een bijzonder complexe opdracht. Wanneer is er sprake van een dergelijke 

opdracht? Ook dat is beschreven in de nieuwe richtlijn: als de aanbestedende dienst (a) objectief 

gezien niet in staat zijn de technische middelen (…) te bepalen waarmee aan hun behoeften of 

doel kan worden tegemoet gekomen, en/of (b) objectief niet in staat zijn de juridische en/of 

financiële voorwaarden van een project te specificeren. Aan (een van deze) deze criteria lijkt bij 

meer complexe PPS-projecten te worden voldaan. Bij openbare werken als onderdeel van 

gebiedsontwikkeling zal hiervan niet snel sprake zijn. In hoeverre deze veronderstellingen nadere 

invulling kunnen krijgen, zal eerst duidelijk worden aan de hand van jurisprudentie die na de 

inwerkingtreding van de nieuwe aanbestedingsregelgeving zal worden gevormd.  

 

4.5.3 De inrichting van de aanbestedingsprocedures 

Voordat de verschillende procedures aan de orde komen, wordt hieronder een aantal tips gegeven 

met betrekking tot deze procedures: 

• Behalve de aankondiging van één specifiek werk bestaat de mogelijkheid van 

vooraankondiging (enuntiatieve aankondiging). Deze aankondiging is voor werken niet 

verplicht. In een vooraankondiging geeft de aanbestedende dienst de hoofdkenmerken van de 

opdracht aan die hij voornemens is te plaatsen waarvan het bedrag gelijk is aan of meer 

bedraagt dan € 5.923.624,-. Publicatie vindt plaats in het Publicatieblad van de EG. Vervolgens 

dient publicatie plaats te vinden in de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad. De 

aankondiging en aanmelding kan ook geheel elektronisch plaatsvinden via 

www.aanbestedingskalender.nl.  

In geval van vooraankondiging kunnen kortere termijnen worden gehanteerd in de 

aanbestedingsprocedure. 

• Bij de genoemde termijnen dient rekening worden gehouden met geldende feest-. vakantie- of 

collectieve vrije dagen. 

• Alternatieve inschrijvingen zijn toegestaan voorzover dit niet is uitgesloten in de bekendmaking 

en het gunningcriterium van de meest voordelige aanbieding wordt gehanteerd 

 

Voorbeeld: 

Bij de Europese aanbesteding in Hilversum van het Regev-terrein wordt toegestaan dat naast een bieding op 

het basisprogramma, namelijk sanering en een programma van eisen voor woningen, alternatieven worden 

aangeboden voor het al dan niet verplaatsen van een zwembad en een sporthal. 

 

• Een (alternatieve) inschrijving mag niet onder voorwaarde geschieden.  

• De aanbesteder kan in het bestek of nota van inlichtingen alternatieven omschrijven: varianten. 

Inschrijvers kunnen ervoor kiezen op deze varianten in te schrijven. 
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• Pas op voor onderhandelingen na de aanbesteding bij de openbare en niet-openbare 

procedure. De Europese Raad en de Europese Commissie hebben zich hierover uitgelaten 

in een gezamenlijke verklaring over de mogelijkheid van onderhandelingen na de 

aanbesteding. Gezien het belang van deze verklaring volgt deze hier in zijn geheel: 

 

“De Raad en de Commissie verklaren dat, bij openbare en niet-openbare procedures, 

onderhandelingen met gegadigden of inschrijvers over fundamentele punten van de opdracht 

waarvan de wijziging de mededinging kan vervalsen, en met name over de prijzen, uitgesloten 

zijn; wel mogen er besprekingen met gegadigden of inschrijvers plaatsvinden, maar alleen met 

het oog op een verduidelijking of aanvulling van de inhoud van de offerte, alsmede van de 

eisen van de aanbestedende diensten, en voor zover zulks geen discriminatie veroorzaakt.” 

 

De aanbesteder moet de beginselen van gelijke behandeling scherp in het oog houden. Dat 

betekent dat in beginsel alle inschrijvers op gelijke voet in de gelegenheid worden gesteld hun 

aanbieding te verduidelijken of aan te vullen, met uitzondering van diegenen van wie vaststaat 

dat hun aanbieding nooit voor gunning in aanmerking zal komen. Wijzigingen zijn niet 

toegestaan. Na het indienen van de aanbiedingen mogen de gunningcriteria en 

bestekvoorschriften (de vraagspecificatie) niet meer worden gewijzigd. 

• In het ARW 2004 wordt gegadigden de mogelijkheid geboden om inlichtingen te verzoeken 

over een alternatieve aanbieding. Deze mogelijkheid bestaat als het aanbieden van 

alternatieven wordt opengelaten en als het een aanbesteding betreft van een contract waarbij 

ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn. Deze inlichtingen blijven vertrouwelijk tussen 

aanbestedende dienst en gegadigde. Het verzoek om inlichtingen en het geven van de 

inlichtingen geschiedt geheel schriftelijk zodat er altijd controle achteraf mogelijk is.  

 

Let op  

Meld alle bieders de gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden in verband met het 

gelijkheidsbeginsel. 

 

4.5.4 Het stappenplan 

4.5.4.1 Openbare procedure 

I. Bekendmaking 

Is het geraamde bedrag van het aan te besteden bouwwerk tenminste gelijk aan € 5.923.624,- dan 

moet het project Europees worden aangekondigd (door publicatie in het Supplement op het 

Publicatieblad van de Europese gemeenschappen
6
 en via TED (Tenders Electronic Daily, internet: 

ted.publications.eu.int). Het is mogelijk de Nederlandse internetsite www.aanbestedingskalender.nl 

te gebruiken, Europese aanbestedingen worden automatisch doorgezonden aan TED. Voor 

concessies en projecten met >50% subsidie is de drempel vastgesteld op € 5.000.000,- 

 

                                                 
6
 De bekendmaking versturen naar: Het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2 Rue Mercier, 

L-2985 Luxemburg, tel: 00-03-352499281 en Fax:00-03-352490003. 
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Tip:  

De aankondiging moet worden opgesteld volgens de bij de Richtlijn Werken in de bijlagen 

opgenomen modellen. In Bijlage IV, Model C is de aankondiging voor niet-openbare 

procedures opgenomen. Door de Europese Unie zijn invulformulieren opgesteld (zie het 

Publicatieblad L 285/1: 

http://europa.eu.int/eurlex/pri/nl/oj/dat/2001/l_285/l_28520011029nl00010162.pdf ).  

In deze formulieren is weinig ruimte gelaten voor specifieke eisen en wensen van de 

aanbestedende dienst. Omdat de aankondiging 1 pagina van het publicatieblad mag beslaan zal 

de aankondiging ongeveer 650 woorden kunnen bevatten. In de nieuwe Richtlijn 2004/18/EG is 

deze grens alleen nog aangegeven voor niet elektronische aankondigingen (art. 36 lid 6). 

 

De formulieren kunnen goed als leidraad fungeren voor het opstellen van de aankondiging. De 

laatste modellen van deze formulieren staan op de internetsite van de overheid op 

www.overheid.nl onder Officiële publicaties.  

Via www.aanbestedingskalender.nl kan het formulier elektronisch worden ingevuld en worden 

verstuurd (met verkorte aankondiging in bijvoorbeeld de Cobouw). De aankondiging wordt 

automatisch doorgestuurd naar TED. 

 

II. Bestek ter inzage/verkrijgbaar 

De aanbesteder dient het bestek uiterlijk 10 dagen na de datum van verzenden van de 

aankondiging voor een ieder ter inzage te leggen. Op verzoek en tegen betaling van de kosten 

dient een afdruk van het bestek beschikbaar te zijn. Binnen 6 dagen na ontvangen van het verzoek 

dient het bestek toegezonden te worden. 

 

Tip:  

In het bestek dienen de criteria voor de kwalitatieve selectie en het gunningcriterium te zijn 

opgenomen (zie hierover 4.3). 

 

III.1 Inlichtingen/aanwijzing ter plaatse/kennisname van details, monsters 

Tijdens de inschrijvingsperiode mogen inschrijvers inlichtingen inwinnen bij de aanbesteder. Voor 

zover tijdig aangevraagd dient de aanbesteder de inlichtingen uiterlijk 6 dagen (4 dagen bij de 

verkorte procedure) voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn te verstrekken. In het ARW 

2004 is een uitgebreide regeling opgenomen met betrekking tot het geven van inlichtingen. 

 

Van de gegeven inlichtingen die dienen tot aanvulling of wijziging van het bestek en van de 

beantwoording op gestelde vragen van de inschrijvers dient een nota van inlichtingen te worden 

opgesteld, die aan alle inschrijvers ter beschikking moeten worden gesteld. 

 

Tip:  

Vaak vindt het geven van inlichtingen plaats in een inlichtingenbijeenkomst die kan worden 

gecombineerd met een bezichtiging ter plaatse. Van de bezichtiging moet een proces verbaal van 
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aanwijzingen worden opgesteld. De nota en het proces verbaal zijn bindend voor de 

aanbesteder/opdrachtgever. 

 

III.2 Inlichtingen over een alternatieve aanbieding 

Het is voor inschrijvers mogelijk buiten de nota van inlichtingen om, schriftelijk om inlichtingen te 

verzoeken. De aanbestedende dienst zal dan schriftelijk deze inlichtingen aan die gegadigde 

verstrekken. Vooral bij geïntegreerde contracten (ontwerp en uitvoering) is behoefte aan deze 

inlichtingen. De vraag van de aanbestedende dienst is vooral functioneel van aard (er moet nog 

een ontwerp worden gemaakt). Om te voorkomen dat de inschrijvingen die worden ingediend niet 

passen binnen hetgeen de aanbestedende dienst met de gestelde vraag voor ogen heeft kunnen 

er op deze manier inlichtingen worden gevraagd omtrent hetgeen de aanbestedende dienst vraagt. 

Deze inlichtingen worden alleen dan niet in de nota van inlichtingen opgenomen als daarmee de 

rechtmatige commerciële belangen van de inschrijvers worden geschaad. Stel dat een inschrijver 

met een unieke oplossing komt waarmee aan de vraag van de aanbestedende dienst wordt 

voldaan, dan wordt dit niet opgenomen in de nota van inlichtingen die naar alle gegadigden wordt 

gestuurd. Op deze wijze kan de markt optimaal worden gestimuleerd met innovatieve oplossingen 

te komen. De randvoorwaarden voor deze ‘individuele’ inlichtingen zijn strikt: 

- de inlichtingen zijn geheel schriftelijk (dit om controle achteraf mogelijk te maken); 

- de inlichtingen mogen alleen dienen ter verduidelijking van de eisen die de aanbesteder in de 

aankondiging (of het bestek) heeft gesteld; 

- de verstrekking van de inlichtingen mag niet leiden tot discriminatie van de andere inschrijvers 

of potentiële inschrijvers (dit betekent dat de vraag/de ‘scope’ van de opdracht zelf niet mag 

worden gewijzigd, is dat het geval dan zal dit aan alle inschrijvers bekend gemaakt moeten 

worden in de nota van inlichtingen). 

 

Deze wijze van inlichtingen is alleen mogelijk als de mogelijkheid van alternatieve aanbiedingen is 

opengelaten of als er sprake is van een geïntegreerd contract (ontwerp en uitvoering ineen). In 

geval van PPS met betrekking tot het openbare werk (DB, DBM, DBFM) zal er doorgaans sprake 

zijn van een geïntegreerd contract en staat de mogelijkheid van ‘individuele’ inlichtingen open.  

Overigens zal in deze gevallen vrijwel altijd (vanuit het oogpunt van kostenbesparing) de niet-

openbare procedure worden toegepast en niet een openbare procedure. Op deze manier kan het 

aantal inschrijvingen worden beperkt tot maximaal 5 (zie hierover paragraaf 4.5.4.2 over de niet-

openbare procedure). 

 

IV. Inschrijving en aanbesteding 

De inschrijvingsperiode eindigt met het indienen van de aanbiedingen. In de aankondiging, het 

bestek of de uitnodiging tot inschrijving dient de uiterste datum en tijdstip van inschrijving worden 

vermeld. Deze termijn dient ten minste 52 dagen te bedragen, te rekenen vanaf de verzending van 

de aankondiging (in geval van een vooraankondiging is deze termijn doorgaans 36 dagen en in 

ieder geval niet korter dan 22 dagen; in dit geval moet de aankondiging per telefax of elektronisch 

worden verzonden).  
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Tip:  

In het UAR-EG 1991 en het ARW 2004 zijn regels opgenomen met betrekking tot het indienen 

van de inschrijvingen of aanbiedingen. Deze dient plaats te vinden door het indienen van een 

inschrijvingsbiljet waarvoor een model is opgenomen in de bijlage bij het UAR-EG 1991 en de 

bijlage bij het ARW 2004. Aanbiedingen voor varianten en alternatieven moeten met een 

afzonderlijk inschrijfbiljet worden ingediend. 

 

Verklaring van het hoogste management en eigen verklaringen 

Het ARW 2004 introduceert een verplichte schriftelijke verklaring door het hoogste management 

van een inschrijver, waaruit blijkt dat op geen enkele wijze de Mededingingswet 

is overtreden. Bij de inschrijving moet een schriftelijke verklaring worden gevoegd, ondertekend 

door een bestuurder (dit zal veelal de directeur zijn) die de inschrijver rechtsgeldig 

vertegenwoordigt. Bij combinaties geldt de eis voor iedere combinant. Ontbreekt een dergelijke 

verklaring dan zal de inschrijving ongeldig worden verklaard.  

 

De transactiekosten kunnen aanzienlijk worden beperkt als er gebruik wordt gemaakt van eigen 

verklaringen. In het ARW 2004 is daartoe de mogelijkheid opgenomen. Het is aan gegadigden of 

inschrijvers toegestaan dat zij in plaats van de bewijsstukken, eigen verklaringen verstrekken ten 

behoeve van de beoordeling of zij uitgesloten moeten worden en of zij voldoen aan bepaalde 

geschiktheidscriteria. Voordat de opdracht wordt gegund moet de aanbestedende dienst de 

bewijsstukken vragen van de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt en deze beoordelen.  

 

Let op  

Er moet in dit verband rekening worden gehouden met Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij 

aanbestedingen in BIBOBsectoren. In deze beleidsregels worden op dit punt voorschriften 

gegeven (zie hierover www.justitie.nl/bibob). 

 

Na afloop van de inschrijving volgt de aanbesteding: de aanbesteder gaat over tot het openen van 

de inschrijvingen. In de aankondiging staat welke personen bij de opening van de inschrijvingen 

aanwezig kunnen zijn. Het Hof van Justitie EG heeft duidelijk te kennen gegeven dat inschrijvers 

altijd hierbij aanwezig kunnen zijn. In het UAR-EG 1991 en het ARW 2004 is bepaald dat opening 

van de inschrijvingen openbaar plaats vindt. In het ARW 2004 is in tegenstelling tot het UAR-EG 

1991 (toen alleen de enveloppen met de inschrijversbegroting van de laagste inschrijver mocht 

worden geopend) bepaald dat de aanbestedende dienst alle enveloppen opent met de 

inschrijvingsbegrotingen, zodat inzicht ontstaat in de ramingen van alle inschrijvers. De 

aanbestedende dienst moet de inschrijvingsbegrotingen vertrouwelijk behandelen. De inzage dient 

slechts om te kunnen beoordelen of de inschrijvingen serieus en rechtmatig zijn. De aanbesteder 

hoeft de inschrijvingsbegrotingen niet terug te sturen. 
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V. Wijziging van de aanbieding 

 

Let op 

In beginsel mag de inschrijver zijn aanbieding na indiening niet wijzigen of aanvullen. Volgens het 

UAR-EG 1991 en het ARW 2004 is dit alleen mogelijk als het de inschrijver betreft aan wie de 

aanbesteder overweegt het werk te gunnen en hij aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of 

aanvulling heeft gedaan. 

 

VI. Gestanddoening 

De inschrijver moet zijn inschrijving gestand doen gedurende 30 dagen na de dag waarop de 

aanbesteding heeft plaatsgevonden (art. 26 UAR-EG 1991). De aanbesteder kan verzoeken de 

termijn van gestanddoening te verlengen. In de Richtlijn Werken is geen termijn opgenomen. 

Daarin is bepaald dat in de aankondiging van een openbare aanbesteding een 

gestanddoeningstermijn moet worden opgenomen. 

In het ARW 2004 is de gestanddoeningstermijn langer dan in het UAR-EG 1991: 45 dagen na de 

dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

 

Let op 

Als binnen deze termijn geen beoordeling of verlengen heeft plaats gevonden dan hoeft de 

winnende aanbieder in beginsel niet meer de door hem ingediende prijsaanbieding in 

overeenstemming met de opdracht uit te voeren. 

 

VII. Ter inzage leggen proces verbaal van de aanbesteding 

De aanbesteder maakt een proces verbaal op van de aanbesteding en legt dit ter inzage. Op 

verzoek kan men een afschrift hiervan verkrijgen. 

 

VIII. Keuze aannemer (gunnen) 

De aanbesteder is niet verplicht het werk te gunnen. Het werk opnieuw aanbesteden kan echter 

niet eenvoudigweg. Heraanbesteden is alleen mogelijk indien de specificaties van de opdracht zijn 

gewijzigd.  

 

Let op 

Het werk mag dus niet identiek opnieuw in de markt worden gezet. 

 

Het werk wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria en de 

laagste prijs biedt of de e.v.a. heeft. 

 

IX. Motiveren niet-gunnen 

De aanbesteder moet aan iedere inschrijver die niet in aanmerking komt voor uitvoering van het 

werk meedelen wat de kenmerken en relatieve voordelen zijn van de aanbieding van degene aan 

wie het werk is gegund, alsmede diens naam.  
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Let op 

Op verzoek van een inschrijver moet de aanbesteder schriftelijk de redenen te geven die ertoe 

hebben geleid dat het werk niet aan hem is gegund. 

 

X. Sluiten contract 

In de Nederlandse aanbestedingsregelgeving vallen gunningbesluit en het verlenen van de 

opdracht (sluiten contract) samen. Het Hof van Justitie EG heeft in het Alcatel-arrest bepaald dat 

dit afbreuk doet aan de Rechtsbeschermingrichtlijnen: de klagende verliezer van de aanbesteding 

heeft zo niet voldoende de mogelijkheid op te komen tegen de gunningbeslissing. Het werk is 

immers al aan de winnende aanbieder opgedragen, waardoor er weinig meer rest dan vorderen 

van schadevergoeding.  

 

Tip:  

Tussen gunning en sluiten van het contract dient daarom een termijn in acht genomen te worden 

waarbinnen klagers het gunningbesluit kunnen aanvechten voor de Raad van Arbitrage of de 

burgerlijke rechter. Het UAR-EG 1991 voorziet niet in een dergelijke termijn. Het ministerie van 

Economische Zaken heeft daarom op haar internetsite een Best Practice Alcatel opgenomen waar 

modellen (afwijzingsbrief, gunningbrief, mededeling na 15 dagen, bestek en overeenkomst) kunnen 

worden gedownload. Zie www.minez.nl: via Thema’s → Europees Aanbesteden → Best practice 

Alcatel. 

 

Het ARW 2004 voorziet wel in een termijn tussen gunningsbesluit en opdrachtverlening en 

daarmee een uitwerking van het Alcatel-arrest.  

De regeling in het ARW 2004 is als volgt: 

- alle inschrijvers krijgen bericht van de voorgenomen gunning; 

- er gaat vervolgens een termijn van 15 dagen lopen waarbinnen de inschrijvers het voornemen 

kunnen aanvechten; 

- indien een of meer van de inschrijvers het voornemen aanvechten, dient de aanbesteder te 

wachten met het gunnen van de opdracht totdat in kort geding uitspraak is gedaan.  

- in uitzonderingssituaties hoeft niet te worden gewacht (als zwaarwegende belangen een 

onverwijlde gunning vereisen); 

- na verloop van de termijn van 15 dagen (zonder dat er een kort geding is aangespannen) of 

na een aangespannen kort geding kan de aanbesteder overgaan tot gunnen van de opdracht 

(uiteraard afhankelijk van de uitkomst van het kort geding); 

- er hoeft geen eventuele bodemprocedure afgewacht te worden; het risico is dat de 

aanbesteder schadevergoeding moet betalen indien hij in een bodemprocedure toch in het 

ongelijk wordt gesteld. 
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In onderstaande figuur staan de wettelijke termijnen van bovengenoemde procedure 

weergegeven. 

Id Taaknaam Duur

1 Openbare proce dure 100 dagen
2 algemene bekendmaking 10 dagen

3 bestek ter inzage 52 dagen

4 bestek verkrijgbaar 52 dagen

5 inlichtingen 52 dagen

6 nota van inlichtingen 7 dagen

7 gunning 0 dagen

8 motivering 15 dagen

9 gestanddoening 30 dagen

10 publicatie opdrachtverlenin 48 dagen

12-3

29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

1 2 3 4 5

 

 

Let wel: Dit is een overzicht van de termijnen zoals geregeld in het UAR-EG 1991. Het ARW 2004 

wijkt op een tweetal punten af: 

• Voor de gunning (punt 7 in het schema) gaat een stap vooraf (i.v.m. de zogenaamde Alcatel-

termijn). De aanbesteder stelt alle inschrijvers schriftelijk op de hoogte omtrent de 

voorgenomen gunning. Dan gaat de termijn van 15 dagen lopen waarbinnen de niet winnende 

inschrijvers eventueel een kort geding kunnen aanspannen tegen de voorgenomen gunning. 

Gebeurt dit niet, dan mag de aanbesteder definitief gunnen aan de winnende inschrijver. Wordt 

er wel een kort geding aangespannen, dan mag de aanbesteder gedurende het kort geding 

niet tot definitieve gunning overgaan.  

• De gestanddoeningstermijn is gesteld op 45 dagen. 

 

4.5.4.2 Niet-openbare procedure/aanbesteding met voorafgaande selectie 

Deze procedure verloopt grotendeels hetzelfde als de openbare procedure. Het verschil is dat er 

tussen de bekendmaking en het ter inzage leggen van het bestek (tussen stap 1 en 2 van de 

openbare procedure) een voorselectie plaatsvindt. Het stappenplan van de openbare procedure 

dient tussen stap 1 en 2 ingeval van een niet-openbare procedure als volgt te worden aangevuld: 

a. Selectie 

De aanbesteder selecteert een aantal gegadigden (minimaal 5) aan de hand van tevoren 

bekendgemaakte selectiecriteria. Zie over selectie en selectiecriteria paragraaf 4.3. 

b. Uitnodiging tot inschrijving/bericht niet uitnodigen 

Nadat de aanbestedende dienst de gegadigde heeft geselecteerd stuurt hij deze een 

uitnodiging tot inschrijving.  
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In onderstaande figuur staan de wettelijke termijnen van bovengenoemde procedure 

weergegeven. 

Id Taaknaam Duur

1 Nie t-openbare procedure 137 dagen
2 algemene bekendmaking 10 dagen

3 aanmelding 37 dagen

4 selectie shortlist 0 dagen

5 uitnodiging tot inschrijving 1 dag

6 verzoek motivering niet sle 15 dagen

7 motivering afw ijz ing 15 dagen

8 bestek ter inzage 52 dagen

9 bestek verkrijgbaar 52 dagen

10 inlichtingen 52 dagen

11 nota van inlichtingen 7 dagen

12 gunning 0 dagen

13 motivering 15 dagen

14 gestanddoening 30 dagen

15 publicatie opdrachtverlenin 48 dagen

20-2

4-5

29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5

1 2 3 4 5 6 7

 

 

Let wel: Dit is een overzicht van de termijnen zoals geregeld in het UAR-EG 1991. Het ARW 2004 

wijkt op een tweetal punten af: 

• Voor de gunning (punt 7 in het schema) gaat een stap vooraf (i.v.m. de zogenaamde Alcatel-

termijn). De aanbesteder stelt alle inschrijvers schriftelijk op de hoogte omtrent de 

voorgenomen gunning. Dan gaat de termijn van 15 dagen lopen waarbinnen de niet winnende 

inschrijvers eventueel een kort geding kunnen aanspannen tegen de voorgenomen gunning. 

Gebeurt dit niet, dan mag de aanbesteder definitief gunnen aan de winnende inschrijver. Wordt 

er wel een kort geding aangespannen, dan mag de aanbesteder gedurende het kort geding 

niet tot definitieve gunning overgaan.  

• De gestanddoeningstermijn is gesteld op 45 dagen. 

 

Let op 

Is het gunningcriterium of zijn de gunningcriteria nog niet bekendgemaakt bij de aankondiging of in 

het bestek, dan moet dat bij de uitnodiging tot inschrijving gebeuren. 

 

Let op 

Aanmelders die niet zijn geselecteerd worden hiervan op de hoogte gebracht. Binnen 15 dagen na 

ontvangst van het bericht kan de niet gekozen aanmelder verzoeken de redenen te vernemen, die 

ertoe hebben geleid dat hij niet is uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De aanbesteder 

dient deze redenen binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek mee te delen. 

 

4.5.4.3 Onderhandelingsprocedure met en zonder voorafgaande selectie 

Het belangrijkste verschil tussen de openbare en niet-openbare procedure en de 

onderhandelingsprocedure met en zonder voorafgaande bekendmaking is dat bij de laatste 

procedure tussen aanbesteder en gegadigde onderhandelingen kunnen worden gevoerd.  

Het bepaalde in het UAR-EG 1991 en het ARW 2004 wijkt wat betreft formulering van elkaar af, 

maar zal in de praktijk een zelfde uitwerking hebben.. 
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Waar in het UAR-EG 1991 een scheiding is aangebracht tussen overleg over techniek en 

kwaliteit enerzijds en de prijs anderzijds, is dit niet meer het geval in het ARW 2004.  

 

Overigens houdt de aanbesteder ook de mogelijkheid om een scheiding aan te brengen tussen, 

zoals onder het UAR-EG 1991 het geval was.  

 

De regeling in het UAR-EG 1991 

Overleg 

Evenals bij de niet-openbare procedure vindt bij de onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking eerst een voorselectie plaats. De aanbesteder zal vervolgens een aantal 

gegadigden die voldoen aan de gestelde criteria voor kwalitatieve selectie (zie paragraaf 4.3) 

uitnodigen tot het voeren van overleg over het werk en de voorwaarden. Bij deze 

onderhandelingen nodigt de aanbesteder een of meer zelf gekozen gegadigden.  

Van het overleg over aanpassing van het bestek wordt per gegadigde een proces verbaal 

opgemaakt dat beide partijen ondertekenen. Vervolgens nodigt de aanbesteder een aantal 

gegadigden uit tot het indienen van een inschrijving op basis van het (eventueel per gegadigde 

gewijzigde) bestek (waarin tevens het gunningcriterium/gunningcriteria is/zijn opgenomen). 

 

Onderhandelingen 

De aanbesteder heeft de mogelijkheid naar aanleiding van de gedane inschrijvingen over te gaan 

tot het voeren van onderhandelingen met één of meer inschrijvers om de contractuele 

voorwaarden vast te stellen. Van de onderhandelingen wordt een proces verbaal opgemaakt dat 

beide partijen ondertekenen. 

 

De regeling in het ARW 2004 

Zoals gezegd is in het ARW 2004 het onderscheid tussen overleg en onderhandelingen niet meer 

afzonderlijk geregeld. Er wordt gesproken van onderhandelingen over het werk en de 

voorwaarden. De aanbesteder nodigt een aantal gegadigden uit (tenzij hij besluit geen van de 

gegadigden uit te nodigen) tot onderhandelingen om zo overeenstemming te bereiken over de door 

de gegadigden in te dienen voorstellen. Deze onderhandelingen kunnen gaan over de technische, 

uitvoeringstechnische, organisatorische en kostentechnische aspecten van het werk, én over de 

prijs. 

 

Let op 

De termijn tussen uitnodiging en het overleg/de onderhandelingen bedraagt ten minste 14 dagen. 

In de uitnodiging vermeldt de aanbesteder het tijdstip waarop uiterlijk overeenstemming moet zijn 

bereikt. 

Vraagt een niet uitgenodigde gegadigde waarom hij niet is uitgenodigd, dan moet de aanbesteder 

binnen 15 dagen aan die gegadigde de reden daarvan meedelen. 
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4.5.4.4 Richtlijn 2004/18/EG: verloop van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog 

De procedure van de concurrentiegerichte dialoog is in artikel 29 lid 2-8 van de nieuwe richtlijn 

gedetailleerd geregeld. 

 

I Aankondiging van de opdracht (vermelden behoeften en eisen in aankondiging en/of 

beschrijvend document) 

II Aanmelding 

III Selecteren gegadigden 

IV Dialoog met de geselecteerde gegadigden: 

• welke geschikte middelen voldoen zo goed mogelijk aan behoefte van aanbesteder; 

• alle aspecten van de opdracht kunnen aan de orde komen; 

• gelijke behandeling, geen discriminatie; vertrouwelijkheid verstrekte inlichtingen 

V  Indien in de aankondiging of beschrijvend document aangegeven: procedure in 

opeenvolgende fasen waardoor aantal oplossingen wordt beperkt aan de hand van de 

gunningscriteria. 

VI  Indien in de aankondiging of beschrijvend document aangegeven: procedure in 

opeenvolgende fasen waardoor aantal oplossingen wordt beperkt aan de hand van de 

gunningscriteria. 

VII  In verklaring dialoog beëindigen en deelnemers verzoeken definitieve inschrijving in te 

dienen op basis van tijdens dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing(en) 

VIII   Indienen inschrijvingen: inschrijvingen moeten alle noodzakelijke elementen voor de 

uitvoering van het project bevatten. 

IX  Toelichten, preciseren en nauwkeuriger omschrijven inschrijvingen: daar kàn de 

aanbesteder om verzoeken. Dit mag de basiselementen van de inschrijving niet wezenlijk 

wijzigen.  

X Beoordelen inschrijvingen: 

• e.v.a., 

• economisch voordeligste inschrijver: op verzoek van de aanbesteder de inschrijving 

verduidelijken/bevestigen verbintenissen, mits geen concurrentievervalsing of 

discriminatie, 

• aanbesteder kàn voorzien in prijzen of betalingen aan de deelnemers aan de dialoog. 

XI Gunnen 

4.6. Aanbesteding en ontwikkelaarselectie gecombineerd  

4.6.1 Wanneer aan de orde? 

Zoals in het eerste hoofdstuk al werd aangegeven heeft deze handleiding verwantschap met de 

handleiding over selectie van marktpartijen. In het bijzonder is dat het geval wanneer de 

aanbesteding niet alleen werken betreft, waarvoor marktpartijen een aanbieding moeten doen, 

maar ook betrekking heeft op andere taken die de ontwikkelaar moet verrichten.  
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Een vaak voorkomende combinatie is in dat verband, dat de gemeente zowel het uitvoeren van 

openbare werken, als het ontwikkelen van commercieel vastgoed, aan een ontwikkelaar als 

één opgave wil overlaten. Wanneer de geschatte aanneemsom van het totaal van de uit te voeren 

openbare werken echter het drempelbedrag van de Richtlijn Werken overschrijdt, geldt voor die 

werken een aanbestedingsplicht. Dit betekent niet dat de gemeente dan ook verplicht is de 

betreffende werken ‘uit het project te pellen’ om deze vervolgens separaat aan te besteden. De 

gemeente kan er ook voor kiezen om ook de andere opgaven die zij aan de ontwikkelaar wil 

overlaten, in de aanbesteding te laten ‘meelopen’. 

Ook kan de overheid ervoor kiezen om zowel de verdere planontwikkeling als de uitvoering 

gelijktijdig aan te besteden, daarvoor moet dan echter wel voldoende duidelijk zijn wat de 

uitvoering ongeveer behelst. 

 

Voorbeeld: 

In de casus Hilversum Regev terrein is gekozen om naast de saneringswerken die gesubsidieerd worden door 

de Provincie - boven het richtbedrag - ook de projectontwikkeling van woningen en overige voorzieningen mee 

te nemen in de Europese aanbesteding. 

Men heeft dit gedaan, omdat het naar verwachting voordeliger is als een consortium de sanering, bouwrijp 

maken en projectontwikkeling combineert. De uitvoering blijft sowieso in één hand. Indien meerdere 

aannemers/ontwikkelaars de sanering of het bouw- en woonrijp maken en de ontwikkeling afzonderlijk moeten 

realiseren dan zullen er afstemmingsproblemen tussen verschillende aannemers ontstaan, waar de gemeente 

als aanbestedende partij dan tussen zit. 

 

 

Als de geschatte aanneemsom van de werken hoger is dan het drempelbedrag wordt de combinatie van werk 

en andere opgaven in één pakket Europees aanbesteed. Is de geschatte aanneemsom lager dan kan de 

gemeente nog steeds kiezen voor een combinatie van werken en andere opgaven en deze combinatie 

aanbesteden volgens het UAR 2001 of het ARW 2004(onderdeel nationaal). 

 

4.6.2 Hoe wordt de procedure ingericht? 

Bij een aanbesteding, die betrekking heeft op een combinatie van het vragen van een prijs voor de 

uitvoering met bijvoorbeeld een bod op de grond en een ontwerp, blijft de procedure voor het 

geheel hetzelfde. De in de vorige paragrafen beschreven (Europese of nationale) 

aanbestedingsprocedures moeten ook dan, met de genoemde stappen en termijnen, worden 

gevolgd.  

 

Bij aanbesteding van gecompliceerde opgaven, wordt bijna altijd gekozen voor de procedure van 

aanbesteding met voorafgaande selectie.  

 

4.6.3 Selectiecriteria 

Het verschil met een aanbesteding die uitsluitend op uitvoering is gericht zit voornamelijk in de 

selectie- en gunningcriteria. Uiteraard moeten de selectiecriteria rekening houden met het 
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‘multifunctionele karakter’ van de opgave die de gemeente vraagt. Niet alleen de ervaring met 

het uitvoeren van de afzonderlijke onderdelen van de opdracht (uitvoeren van werken, 

projectontwikkeling), maar juist ook ervaring met de combinatie van deze activiteiten is van 

belang. Ook de financieel-economische en technische geschiktheid zal zodanig moeten zijn dat 

inschrijvers het project ‘aankunnen’. Een ideale uitkomst voor de gemeente van de selectiefase is 

dat tenminste het minimumaantal toe te laten inschrijvers op alle onderdelen voldoende bekwaam 

is en ervaring heeft met meerdere, vergelijkbare multifunctionele opgaven. 

 

4.6.4 Gunningcriteria 

Minstens zo belangrijk zijn de verschillen met een ‘gewone’ aanbesteding voor de gunningcriteria. 

Weliswaar zal de criteriumkeuze altijd de economisch voordeligste aanbieding zijn, maar dit begrip 

zal bij een gezamenlijke opgave een daarop toegesneden invulling krijgen. Samengevat 

weergegeven zal het gaan om de volgende criteria (zie ook paragraaf 4.4.2): 

a. De hoogte van het bod op de grond 

b. De kwaliteit van het plan (voor zowel de openbare ruimte als voor het vastgoed) 

c. De kosten van het uitvoeren van openbare werken. 

d. De combinatie van voordelen over de verschillende werken 

 

De gemeente moet al bij de aankondiging van de uitnodiging voor plaatsing op de longlist, 

aangeven welk gunningcriterium (later) zal worden gehanteerd: de laagste prijs of de economisch 

voordeligste aanbieding. Is in de aanmelding aangegeven dat het gunningscriterium van de 

economisch voordeligste aanbieding wordt toegepast, dan hoeven de criteria die daaronder vallen 

en het waarderingssysteem (de wijze waarop de verschillende criteria worden gewaardeerd, denk 

aan een puntensysteem) niet al in de aankondiging bekendgemaakt te worden. Geregeld is dat dit 

uiterlijk in het bestek dat aan de inschrijvers wordt toegezonden bekend gemaakt moet worden. 

Het komt in de praktijk ook voor dat de gunningscriteria behorende bij het gunningscriterium de 

economisch voordeligste aanbieding en het eventuele waarderingssysteem, is opgenomen in een 

zogenaamd selectiedocument dat aan de gegadigden of inschrijvers wordt toegezonden. De 

verplichting tot het bekendmaken van het waarderingssysteem is niet opgenomen in de Richtlijn 

Werken en het UAR-EG 1991. Deze verplichting vloeit voort uit de jurisprudentie.  

In het ARW 2004 en de nieuwe Richtlijn 2004/18/EG is er wel iets over geregeld. In het ARW 2004 

staat dat de aanbesteder de gunningscriteria zo mogelijk vermeldt in afnemende volgorde van het 

belang dat eraan moet worden gehecht. Daarbij moeten alle gegevens om in aanmerking te 

kunnen komen voor de opdracht, worden overgelegd door de aanbesteder. In Richtlijn 2004/18/EG 

is vergelijkbare regeling opgenomen (zie ook paragraaf 4.4.2).  

Aan het toekennen van gewichten/punten is de gemeente dus in principe vrij. Maar van een 

eenmaal bekendgemaakt waarderingssysteem mag de gemeente niet afwijken. 

 

De weging kan gestalte krijgen door het toekennen van gewicht in procenten. Wanneer de 

gemeente vervolgens per aspect tussen de 1-100 punten toekent en vervolgens daarop de 

percentages toepast, komt de winnende aanbieding daaruit naar voren. 
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4.7. Nationale aanbesteding  

Bij aanbesteden van bouwwerken door overheden onder de drempel van € 5.923.624,- is de 

Europese regelgeving in beginsel niet van toepassing. Het werk hoeft dan in ieder geval niet 

Europees aangekondigd te worden. Wel moeten de beginselen van het Europese Verdrag in acht 

worden genomen. In paragraaf 2.1 is daar al op gewezen. Dit betekent onder meer dat er 

concurrentie moet zijn en dat de aanbesteding van de opdracht op transparante wijze moet 

plaatsvinden. Anders dan voor de Rijksoverheid, is voor gemeenten niet wettelijke voorgeschreven 

welke procedure daarbij moet worden gevolgd. Ter uitwerking van genoemde beginselen is de 

gemeente dus redelijk vrij in de keuze van de procedure. De mogelijkheden die de gemeente 

terzake heeft staan in de handleiding over selectie van het Kenniscentrum PPS. 
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Deze handleiding is opgesteld door het Kenniscentrum PPS in samenwerking met Akro Consult en 

het Instituut voor Bouwrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten van deze handleiding behoren 

toe aan het Ministerie van Financiën. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten 

worden ontleend. Het Kenniscentrum PPS is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of 

onvolledigheden in de tekst. 

 

Ministerie van Financiën 

Kenniscentrum PPS 

Postbus 20201 

2500 EE Den Haag 
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