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Voorwoord

Overheidsinkoop is primair een bedrijfseconomische activiteit, die 
zich bevindt in een brandpunt van vele lijnen naar andere disciplines: 
bedrijfseconomie, het aanbestedingsrecht – maar ook andere rechts-
disciplines als privaat-, publiek-, bestuurs-, mededingings- en Europees 
recht –, organisatiekunde, openbare financiën, technische, bestuurlijke, 
sociale, ecologische en politieke aspecten. Dat maakt het vak ook zo 
interessant. Maar de vele multidisciplinaire begrippen maken het voor 
aanbesteders – inkopers, juristen, projectleiders, technici, bestuurders – 
ook ingewikkeld. Al deze disciplines kennen zo hun eigen vakjargon.

Met het Aanbestedingslexicon beogen wij deze materie toegankelijk(er) 
te maken voor de diverse betrokkenen. Wij leggen de betekenis van 
(veelal juridische) begrippen in het kort uit. Daarnaast verwijzen 
wij naar de desbetreffende wetsbepalingen. Verder halen wij bij veel 
begrippen de relevante rechtsoverwegingen uit rechterlijke uitspraken 
aan. Aan de hand van de ECLI-code is de desbetreffende jurisprudentie 
(zo) snel toegankelijk. En de geïnteresseerde lezer kan zich zo nodig 
ook verdiepen in de relevante literatuur die in voorkomende gevallen 
is vermeld. Een literatuurlijst is (dan) ook opgenomen.

Daarmee is het Aanbestedingslexicon onzes inziens uitdrukkelijk geen 
handboek, maar wel een serieuze handreiking tot de ins and outs en 
het jargon van overheidsinkoop en aanbesteden. Als vanzelfsprekend 
houden wij ons dan ook aanbevolen voor concrete aanvullingen vanuit 
het vak en de praktijk.
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Behoeften van algemeen belang
Begrip uit de definitie van de publiekrechtelijke instelling beho-
rend tot een van de cumulatieve voorwaarden om een organisatie 
als publiekrechtelijke instelling te (kunnen) bestempelen. Lit: Van 
Romburgh 2017: blz. 48.

Behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver
Begrip uit het arrest Succhi di Frutta. Jur: Rechtbank Rotterdam 19 
november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9020, r.o. 4.7: “Bij de beoordeling 
of een inschrijver op een aanbesteding kan worden beschouwd als 
een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver komt 
mede betekenis toe aan de vraag of de in een aanbestedingsdocument 
gebezigde bewoordingen een gebruikelijke betekenis toekomen in de 
branche waarin deze inschrijver werkzaam is.”

Belangenafweging
De belangenweging die de rechter in kort geding dient uit te voeren 
in het kader van de beoordeling of een ordemaatregel op zijn plaats 
is (art. 254 lid 1 Rechtsvordering).

Belangenconflict
Daarvan is onder meer sprake, wanneer een persoon die belast is met 
de voorbereidende werkzaamheden in het kader van een openbare 
aanbesteding, aan diezelfde aanbesteding deelneemt of als een markt-
partij een bepaalde (ongewenste) relatie heeft met de aanbestedende 
dienst. Wet: Art. 1.10b lid Aanbestedingswet 2012. Jur: Gerecht 13 
oktober 2015 in zaak T-403/12 (Intrasoft International SA/Europese 
Commissie), r.o. 84: “Een belangenconflict in de zin van de hierboven 
in punt 66 genoemde rechtspraak en punt 2.3.6 van de praktische gids 
doet zich voor wanneer een persoon die belast is met de voorbereidende 
werkzaamheden in het kader van een openbare aanbesteding, aan 
diezelfde aanbesteding deelneemt. […]” Lit: Van der Horst en Schenk 
2018: par. 7.5.
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Huisleverancier
De ‘zittende’ leverancier tijdens de aanbesteding. Jur: Rechtbank Oost-Bra-
bant 10 januari 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BY9052, r.o. 4.5: “[…] Juist is 
dat bij een aanbestedingsprocedure als de onderhavige het onvermijde-
lijk is dat een zittende aannemer wellicht enige informatievoorsprong 
heeft, hetgeen niet zonder meer onrechtmatig is. Naar het oordeel van 
de voorzieningenrechter brengt echter de wijze waarop de Gemeenten de 
onderhavige aanbesteding hebben ingericht mee dat de kennisvoorsprong 
van een zittende aannemer op voor de inrichting van de inschrijving 
wezenlijke punten, tot ongelijke kansen voor de inschrijvers kan leiden. 
In het bestek worden inschrijvers immers gedwongen een inschatting te 
maken van de omstandigheden die zij bij de uiteindelijke uitvoering van 
de werkzaamheden zullen aantreffen (zoals locaties, bereikbaarheid, 
reinigingshistorie en vervuilingsgraad van het riool), hetgeen zij in één 
prijs tot uitdrukking moeten laten komen. Dit is allemaal informatie 
waarover een zittende aannemer uit hoofde van eerdere werkzaamheden 
kan beschikken.” Lit: Van der Horst en Schenk 2018: blz. 234.

Huur
Huur-verhuur, Overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich 
verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte 
daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot 
een tegenprestatie. Degene die de zaak in gebruik krijgt, noemen we 
de huurder. Wet: Art. 1.1 Aanbestedingswet 2012 (overheidsopdracht 
voor leveringen) en art. 2.20 Aanbestedingswet 2012.

Huurkoop
Koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen dat 
de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, 
maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele 
betaling van wat door de koper uit hoofde van de koop overeenkomst 
verschuldigd is. Wet: Art. 1.1 (overheidsopdracht voor leveringen) en 
art. 2.20 Aanbestedingswet 2012.

HvJ EU
Het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wet: Art. 251 e.v. VWEU.
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Memorie van toelichting
De algemene en artikelsgewijze uitleg bij een wetsvoorstel. Bij het 
behandelen van juridische vraagstukken kan het relevant zijn, wat 
de beweegredenen en bedoelingen waren van de wetgever voor de 
totstandkoming de betreffende regeling.

Merendeel-criterium
‘Merendeel van de werkzaamheden (> 80%)’-criterium, dat relevant 
is in verband met quasi inbesteden. Wet: Art. 2.24b lid 1 sub b Aan-
bestedingswet 2012. Jur: HvJ EU 8 december 2016 in zaak C-553/15 
(Undis Servizi), r.o. 33: “Het vereiste dat de desbetreffende persoon het 
merendeel van zijn werkzaamheden verricht voor de overheidsinstan-
tie(s) die zijn aandelen houdt(houden), heeft tot doel te waarborgen dat 
richtlijn 2004/18 van toepassing blijft ingeval een onderneming waarop 
door een of meer overheidsinstanties toezicht wordt gehouden, op de 
markt werkzaam is en dus met andere ondernemingen kan concurreren. 
[…] Indien deze onderneming daarentegen het merendeel van haar 
werkzaamheden uitsluitend verricht voor deze overheidsinstantie(s), 
lijkt het gerechtvaardigd dat de dwingende bepalingen van richtlijn 
2004/18, die bedoeld zijn ter bescherming van de mededinging, op 
deze onderneming niet van toepassing zijn omdat er in dat geval toch 
geen mededinging meer is […].”

Merknaam
De handelsnaam waaronder een bepaald product wordt verkocht. 
Jur: HvJ EU 16 april 2015 in zaak C-278/14 (SC Enterprise Focused 
Solutions SRL), r.o. 21: “In casu zou de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde opdracht, niettegenstaande de geringe waarde ervan en het 
ontbreken van een toelichting van de verwijzende rechter, een duidelijk 
grensoverschrijdend belang kunnen vertonen, gelet op de feiten van 
het hoofdgeding, in het bijzonder het feit dat deze zaak betrekking 
heeft op de levering van computersystemen en -apparatuur met een 
referentieprocessor van een internationaal merk.” Lit: Van der Horst 
en Schenk 2018: par. 8.3.
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