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Micropercelen 
Aanbesteden in micropercelen houdt in dat 

een opdracht in zeer kleine percelen wordt 

onderverdeeld, waarbij marktpartijen op de 

afzonderlijke percelen kunnen inschrijven. Zij 

kunnen daarbij ervoor kiezen om slechts op 

één microperceel, enkele micropercelen of alle 

micropercelen in te schrijven. Als voorbeeld voor 

opdrachten die zich lenen voor micropercelen 

worden onder meer in de handleiding genoemd, 

schoonmaak, onderhoud en schilderwerk van 

gebouwen, drukwerk, catering ten behoeve van 

verschillende locaties, maaien van bermen en 

watergangen. Als praktijkvoorbeeld wordt de 

aanbesteding van gladheidsbestrijding door de 

provincie gelderland aangehaald.3 hier werd 

de opdracht verdeeld in micropercelen op basis 

van gebieden en strooiroutes. dit leverde de 

volgende micropercelen op: 44 percelen hoofd-

rijbaanroutes, 53 percelen voor fietspadroutes, 

12 percelen voor wielladers voor het vullen van 
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conditioneel inkopen in een 
aanbestedingsrechtelijke 
context 
In mei 2007 verscheen in het Facto Magazine, een vakblad voor 
facilitaire managers, een artikel over conditioneel inkopen.1 

Naderhand hebben de auteurs dit artikel in de Handleiding 
‘aanbesteden in micropercelen’ omgezet, die in mei 2008 op 
de website van pIaNOo is gepubliceerd.2 conditioneel inkopen 
en aanbesteden in micropercelen kunnen worden gezien als 
de tegenhangers van clusteren van opdrachten. Tot nu toe is 
in de juridische vakliteratuur geen aandacht besteed aan de 
aanbestedingsrechtelijke context van dit onderwerp. 

de strooiers op 12 steunpunten. in totaal 109 nadat de geschiktheid van de inschrijvers is vast-

micropercelen! gesteld, vindt de inhoudelijke beoordeling van 

de gedachte achter het aanbesteden in de offertes plaats. en daarna kan tot (voorlopige) 

micropercelen is, dat de aanbestedende dienst gunning worden overgegaan. in het geval van de 

beter in staat is om een bijdrage te leveren aan gladheidsbestrijding zijn dat 109 afzonderlijke 

het toegankelijker maken van de markt van evaluaties. 

overheidsopdrachten voor het MKb, het stimu- Afhankelijk van het aantal micropercelen is 

leren van de locale economie en het creëren van het raadzaam de selectiecriteria zo eenvoudig 

werkgelegenheid voor langdurig werklozen in mogelijk te houden en goed meetbaar te maken. 

de regio. daarnaast zijn er ook inkooptechnische daarnaast is het verstandig het gunningscriteri-

voordelen te realiseren, zoals lagere kosten, um ‘de laagste prijs’ te hanteren. 

beperking van leverancierafhankelijkheid, 

meer marktwerking en het voorkomen van conditioneel inkopen 
‘verschraling van de markt’ door het ontstaan het is bij aanbestedingen gebruikelijk om 

van marktoligopolie of zelfs monopolie, aldus de bepaalde voorwaarden te stellen, zoals dat de 

handleiding. inschrijving onvoorwaardelijk moet zijn of dat er 

de evaluatie van alle inschrijvers aan de hand een bepaalde gestandhoudingstermijn van de 

van de selectiecriteria zal per microperceel aanbieding in acht moet worden genomen, de 

moeten plaatsvinden. dat wil zeggen, men moet zogenoemde inschrijvingsvoorwaarden. 

controleren of de inschrijvers aan de gestelde bij conditioneel inkopen gaat het om voor-

geschiktheidseisen ook daadwerkelijk voldoen. waarden die betrekking hebben op de gunning; 
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gunningsvoorwaarden. bij conditioneel inkopen 

met micropercelen worden er voorwaarden 

verbonden aan het aantal te verwerven micro-

percelen. de micropercelen worden als het ware 

afhankelijk van elkaar gemaakt. bijvoorbeeld de 

voorwaarde dat in het geval er vijf percelen zijn 

er slechts drie inschrijvers voor de vijf percelen 

in aanmerking kunnen komen. of dat twee 

bepaalde percelen slechts aan één inschrijver 

zullen worden gegund. Maar ook andere 

varianten zijn mogelijk.4 het grote aantal te 

verwachten inschrijvingen en de vele varianten 

maken het aanbestedingsproces complex. voor 

de evaluatie van de inschrijvingen wordt van de 

wiskundige techniek ‘linear programmeren’ 

gebruik gemaakt.5 

deze gunningsvoorwaarde wordt een ‘gunnings-

criterium met een uitsluitend karakter’ genoemd. 

omdat de conditie die de onderlinge afhankelijk-

heid regelt tussen de micropercelen gezien moet 

worden als gunningscriterium, zal er altijd voor 

het gunningscriterium ‘economisch voordeligste 

inschrijving’ moeten worden gekozen, aldus de 

handleiding. 

praktische toepassing 
de vraag is gerechtvaardigd of het aanbesteden 

in micropercelen wel tot de beoogde lasten-

verlaging zal leiden. gelet op de hoeveelheid 

werkzaamheden die een aanbestedende dienst 

moet verrichten, zijn wij van mening dat er eerder 

sprake zal zijn van een aanzienlijke lastenverzwa-

ring. dit staat haaks op het inkoopbeleid van veel 

inkooporganisaties, namelijk het verminderen 

van het aantal leveranciers om zodoende de 

interne kosten en administratieve lasten te ver-

lagen. 

een aspect dat in de handleiding niet aan de 

orde komt, is het managen van de uitvoering 

van een aanbesteding in micropercelen. in de 

handleiding wordt het voorbeeld gegeven om 

het schilderwerk in micropercelen in te delen 

naar locaties en type schilderwerk als schuren, 

gronden en aflakken. Afgezien van de vraag of 

er überhaupt een schildersbedrijf bereid is op 

dergelijke deelopdrachten in te schrijven, zal de 

uitvoering aanleiding geven tot de nodige dis-

cussies tussen de schildersbedrijven. bovendien 

zullen bedrijven zich drie keer bedenken om 

een garantie voor het schilderwerk te geven, 

nu het totale schilderwerk niet in handen is van 

één schildersbedrijf. naar onze mening een stu-

deerkamervoorbeeld. 

Wil men succesvol in micropercelen aan-

besteden, dan zal de aanbestedende dienst over 

een inkooporganisatie moeten beschikken die 

niet alleen is toegerust de aanbesteding tot een 

goed einde te brengen, maar ook in staat is de 

uitvoering adequaat te managen. 

aanbestedingsrechtelijke toets 
het ‘gunningscriterium met een uitsluitend 

karakter’ heeft betrekking op het reguleren 

van het aantal te contracteren inschrijvers per 

perceel en dient dus niet om te bepalen wat de 

economisch voordeligste inschrijving is. het eer-

ste lid van artikel 53 richtlijn 2004/186 bepaalt 

echter uitdrukkelijk dat het gunningscriterium 

‘economisch voordeligste aanbieding’ verband 

moet houden met het voorwerp van de opdracht. 

de crux zit in de passage ‘verband houden met 

het voorwerp van de opdracht’.7 in de conside-

rans van de aanbestedingsrichtlijnen kunnen wij 

lezen dat het gunningscriterium ‘de economisch 

voordeligste inschrijving’ betrekking moet 

hebben op de aanbieding met de beste prijs-kwa-

liteitverhouding.8 of zoals het hof van Justitie 

van de eg in de finse bussenzaak overwoog: 

‘[…] dat elk van de door de aanbestedende dienst 

gehanteerde gunningscriteria ter bepaling van 

de economisch voordeligste aanbieding, nood-

zakelijkerwijs van zuiver economische aard moet 

zijn’.9 daarbij stelde het hof tevens dat gestelde 

gunningscriteria op het gebied van het milieu 

verband moeten houden met het voorwerp van 

de opdracht. het onderhavige gunningscriterium 

met een uitsluitend karakter houdt geen verband 

met het voorwerp van de opdracht en is derhalve 

niet geoorloofd. 

de vraag is: hoe verhouden zich de doelstellin-

gen voor het aanbesteden in micropercelen - de 

markt van overheidsopdrachten toegankelijker 

maken voor het MKb, het stimuleren van de 

lokale economie en het creëren van werk-

gelegenheid voor langdurig werklozen in de 

regio - met de uitgangspunten van de aan-

bestedingsrichtlijnen - het openen van de markt 

van overheidsopdrachten voor ondernemers uit 

de lidstaten en een daadwerkelijke mededinging 

op het gebied van overheidsopdrachten met 

inachtneming van de beginselen van non-dis-

criminatie, transparantie en proportionaliteit. 

Wij moeten constateren dat de doelstellingen 

van aanbesteden in micropercelen op gespannen 

voet staan met de uitgangspunten en beginselen 

van het aanbestedingsrecht. door de mogelijke 

bevoordeling van locale bedrijven en in het bij-

zonder het MKb kan men al gauw in aanvaring 

komen met de beginselen van het vrije verkeer 

en non-discriminatie. 

de voorwaarde om bij de uitvoering van de 

opdracht werklozen in te schakelen, is mogelijk, 

mits de bepalingen van het eg verdrag en in het 

bijzonder de basisregels inzake het vrije verkeer 

in acht worden genomen.10 in concreto betekent 

dit dat het inzetten van werklozen niet regionaal 

gebonden mag zijn. 

conclusie 
Wij zijn van mening dat conditioneel inkopen een 

zinvolle bijdrage kan leveren aan het professio-

naliseren van de inkoopfunctie. het is dan ook te 

loven dat er gezocht is naar innovatieve vormen 

van aanbesteden. Maar nu verzuimd is de aan-

bestedingsrechtelijke toets uit te voeren, is de 

voorgestelde wijze van conditioneel inkopen 

in strijd met de europese aanbestedingsvoor-

schriften en daarmee onrechtmatig! 

onze conclusie wil echter niet zeggen dat het 

beperken van leveranciersafhankelijkheid, 

het toegankelijker maken van de markt voor 

overheidsopdrachten voor het MKb, het voor-

komen van ‘verschraling’ van de markt en het 

optimaliseren van marktwerking niet mogelijk is. 

in een volgend artikel kijken we hoe deze doel-

stellingen kunnen worden gerealiseerd binnen 

het aanbestedingsrechtelijke kader! 

mr. Hein van der Horst en mr.drs. Mary-ann Schenk 

ppS adviseurs Overheidsopdrachten 

Noten 
1. J. telgen en K.W.J. idzenga; conditioneel inkopen; 

facto Magazine, p.. 62-65, nummer 5, mei 2007. 

2. Aanbesteden in micropercelen, een handleiding 

voor inkopers 17 mei 2008, piAnoo; zie www. 

pianoo.nl. 

3. Aankondiging opdracht, 18 februari 2008, zie 

www.aanbestedingskalender.nl. 

4. Zie het eerder genoemde artikel in facto 

Magazine 

5. Zie handleiding p. 22-25. 

6. Artikel 54 lid 1 bao. 

7. opmerkelijk is dat in het voorstel van de nieuwe 

aanbestedingswet (versie oktober 2009) de 

passage ‘verband houden met het voorwerp van de 

opdracht’ niet meer voorkomt! 

8. considerans 46 richtlijn 2004/18 en 55e 

considerans richtlijn 2004/17. 

9. Zaken c-513/99 van 17 september 2002 

(concordia bus finland oy Ab) en c-448/01 van 

4 december 2003 (Wienstrom). 

10. Zaak 31/87 van 20 september 1988 (beentjes). 
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Visie nieuwe aanbestedingswet: 
bedrijfsleven wil een krachtige impuls voor 
aanbestedingspraktijk 
Een dezer dagen zal de ministerraad een beslissing nemen over de nieuwe aanbestedingswet van 
minister Van der Hoeven. Naarmate dit moment nadert, duiken in zowel vak- als dagbladen meer en 
meer commentaren op die alvast een voorschot nemen op het definitief te verschijnen wetsvoorstel. 
de teneur van een aantal van deze commentaren is dat er voor moet worden gewaakt dat de nieuwe 
aanbestedingswet niet te omvangrijk wordt en teveel wil regelen. 'doorschieten' moet worden 
voorkomen, zodat er voldoende ruimte overblijft voor de professionele en creatieve inkopende dienst. 

dit uitgangspunt zullen wij niet betwisten. ons oor-

deel over wet- regelgeving in algemene zin base-

ren wij altijd op de vraag of de regels ruimte laten 

voor innovatie, kwaliteit en ondernemerschap. Wat 

wij echter wel betwisten is dat het gros van de aan-

bestedende diensten voldoet aan bovenbeschre-

ven profiel van professionaliteit en kwaliteit. 

lappendeken 
bedrijven ervaren grote problemen met de 

manier waarop overheidsaanbestedingen ver-

lopen. uit de vele praktijkvoorbeelden die wij 

krijgen aangereikt, valt een trend af te leiden 

waarbij het aanbestedingsproces meer en meer 

tot een papieren procedure verwordt en waarin 

eisen onvoldoende zijn toegespitst op het voor-

werp van de opdracht en de daarvoor benodigde 

competenties. bedrijven worden geconfronteerd 

met een lappendeken aan regelgeving die per 

aanbestedende dienst kan verschillen, dispropor-

tionele selectie- en gunningseisen, veel admini-

stratieve rompslomp met de daarbij behorende 

kosten, onnodige clustering van opdrachten en 

te weinig deskundigheid bij opdrachtgevers. de 

procedure lijkt ook vaak gericht op het maximaal 

overdragen van risico's en aansprakelijkheid naar 

de markt tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Wat het bedrijfsleven betreft, is de praktijk nu door-

geschoten. en dat is dan ook ten dele te wijten aan 

het tekort schieten van de bestaande wetgeving. 

niet alles kan worden opgelost met regelgeving. 

Maar wetgeving moet duidelijk sturing bieden voor 

handelen of nalaten. de nieuwe Aanbestedingswet 

moet onzes inziens maximaal bevorderen dat de 

aanbestedingspraktijk professionaliseert en daar-

over dus ook het nodige vastleggen. 

Heldere, simpele regels en 
procedures 
onze inzet met betrekking tot de nieuwe wet is 

er dan ook op gericht dat de wet zich niet beperkt 

tot overheidsopdrachten die vallen boven de 

europees vastgelegde drempelwaarden. het 

leeuwendeel van de aanbestedingen speelt zich 

immers af onder deze drempels. dit pleidooi stuit 

op veel kritiek, want 'het kan toch niet zo zijn dat 

het bedrijfsleven pleit voor extra regels'. dat is 

natuurlijk niet het geval. We pleiten voor opname 

in de Aanbestedingswet, zodat aanbestedende 

diensten niet doorgaan met het hanteren van 

eigen beleid en eigen regels rondom aanbestedin-

gen. Wij willen ook naar één uniform reglement 

voor werken en één voor diensten en leveringen 

voor heel nederland met heldere, simpele regels 

en procedures. de wet moet hiernaar verwijzen, 

zodat het comply or explain-principe automatisch 

gaat gelden. daarbij achten ook wij het van belang 

dat de procedures ruimte laten voor innovatie en 

nieuwe technologie. 

van groot belang voor het bedrijfsleven is verder 

dat in de wet de kernbeginselen transparantie, 

non-discriminatie en proportionaliteit goed 

worden verankerd, ook met betrekking tot aan-

bestedingsprocedures die onder de drempels 

plaatsvinden. het proportionaliteitsbeginsel 

dient daarbij te gelden voor alle aspecten van een 

aanbesteding, inclusief de gunningsfase én de 

contractvoorwaarden, die veelal deel uitmaken 

van de aanbestedingsstukken. verder zou de wet 

het gebruik van de eigen verklaring moeten ver-

plichten, evenals het publiceren op tenderned 

van opdrachten die starten met aankondiging en 

verplichten tot het kosteloos aanbieden van de 

aanbestedingsstukken. 

Handreiking proportionaliteit 
nu langzaam maar zeker de contouren van het 

wetsvoorstel duidelijk worden, zien we tot onze 

tevredenheid een aantal van bovenstaande ele-

menten terug, maar ontbreken tegelijkertijd nog 

een aantal essentiële voorwaarden. het wetsvoor-

stel kiest niet voor uniformering onder de drem-

pels via wettelijke regels, maar wil wel een unifor-

me praktijk bevorderen door naast het ArW een 

richtsnoer aanbestedingsprocedures voor leve-

ringen en diensten te ontwikkelen en de naleving 

van beide richtsnoeren middels een convenant te 

stimuleren. Wij juichen toe dat tegelijkertijd in de 

wet hierover een evaluatiebepaling wordt opge-

nomen om te bezien of dit voldoende effectief is 

of dat alsnog nadere regels nodig zijn. dit zien we 

als een goede borging voor de convenantaanpak. 

ook positief zijn we over de invulling van het 

proportionaliteitsbeginsel, waaronder de con-

tractvoorwaarden. van groot belang daarbij is dat 

de toegezegde handreiking proportionaliteit een 

goede toepassing van dit beginsel verder onder-

steunt. door kennis en best practices in een hand-

reiking te vertalen naar meer gestandaardiseerde 

contractvoorwaarden wordt tegemoet gekomen 

aan een groot praktijkprobleem. 

Tot slot 
een handreiking proportionaliteit is dus een goede 

stap op weg, maar dit zal niet genoeg zijn om het 

gat tussen de huidige praktijk en de gewenste 

professionaliteit te dichten. Wij zien graag dat 

de wet concrete doelen gaat bevatten die aan-

bestedende diensten dwingt om hun kennis en 

kunde te upgraden en up-to-date te houden. 

om te komen tot een groter level-playing field 

tussen ondernemers en aanbestedende diensten, 

hechten wij zeer aan het door eZ aangekondigde 

onafhankelijk centraal aanbestedingsloket waar 

ondernemers terecht kunnen voor informatie, vra-

gen en klachten, en het in te richten college van 

Wijzen. het is onze verwachting dat dit een nuttige 

aanvulling zal blijken op de Aanbestedingswet. 

Want de Aanbestedingswet zal inderdaad niet 

alles kunnen afdwingen, maar dit samenspel kan 

leiden tot continue verbetering. 

Sigrid Verweij 

VNO-NcW 
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afval in eigen beheer: landkreise, SEa en HVc
Op respectievelijk 9 juni en 10 september van dit jaar (2009) deed het Europese Hof van justitie Eg 
(hierna: Hof) uitspraak in de zaken ‘landkreise’1 en ‘SEa’2. In deze zaken behandelt het Hof enkele 
(interessante) uitzonderingen die verband houden met de uitbesteding van publieke afvaltaken. 
In de tussentijd, op 25 augustus 2009, verscheen ook een (Nederlandse) uitspraak inzake de 
verwerking van afval (HVc).3 de drie uitspraken worden in dit artikel in onderlinge samenhang 
besproken. Zowel de Nederlandse als de Europese rechter lijken steeds meer sympathie te hebben 
voor overheden die (wettelijke) afvaltaken met hun eigen middelen uitvoeren. 

de zaak landkreise: feiten en 
omstandigheden 

de zaak landkreise betreft een samenwerking 

tussen vier duitse bestuursdistricten (landkreise) 

en de stedelijke reinigingsdienst van hamburg 

voor de verwerking van afvalstoffen in een door 

een derde geëxploiteerde verbrandingsinstallatie. 

volgens de europese commissie geldt hier een 

europese aanbestedingsplicht. het hof is een 

andere mening toegedaan. door de onderlinge 

samenwerking creëren de vier landkreise volgens 

het hof de grondslag voor de toekomstige bouw 

en exploitatie van een installatie die bestemd is 

voor de vervulling van een openbare dienst, name-

lijk de thermische behandeling van afvalstoffen. 

de betreffende overeenkomst voorziet zelf niet in 

het plaatsen van een opdracht. 

belangrijke argumenten hierbij zijn (1) dat de 

wettelijke taak inzake het verwijderen van afval 

verband houdt met de uitvoering van richt-

lijn 75/442/eeg van de raad van 15 juli 1975 

betreffende afvalstoffen (pb l 194, blz. 39), die de 

lidstaten de verplichting oplegt om plannen voor 

het beheer van afvalstoffen op te stellen die met 

name voorzien in ‘maatregelen waarmee de ratio-

nalisatie van inzameling, sortering en behandeling 

van de afvalstoffen kan worden gestimuleerd’, 

en (2) dat volgens richtlijn 91/156/ eeg van de 

raad van 18 maart 1991 (pb l 78, blz. 32), waarbij 

artikel 5, lid 2, van richtlijn 95/442 is gewijzigd, 

een van de belangrijkste van deze maatregelen 

de doelstelling betreft om de afvalstoffen in een zo 

nabij mogelijk gelegen installatie te verwijderen. 

tussen de reinigingsdienst van hamburg en 

de landkreise vinden bovendien geen andere 

financiële transfers plaats dan die ter vergoeding 

van het deel van de kosten dat voor rekening 

van de landkreise is, maar door stadsreiniging 

hamburg aan de (derde) exploitant wordt 

betaald. tussen de overheden onderling vindt 

feitelijk geen financiële betaling plaats. 

het hof is verder van oordeel dat het voor een 

lokale overheid mogelijk moet zijn om taken 

die haar in het publieke algemeen belang 

zijn toegewezen uit te voeren met haar eigen 

middelen, zonder verplicht te zijn om daar externe 

lichamen die niet tot haar diensten behoren bij te 

betrekken. er wordt bij de onderhavige samen-

werkingsvorm dan ook geen inbreuk gepleegd 

op de voornaamste doelstellingen van het aan-

bestedingsrecht, te weten het vrij verkeer van dien-

sten en de totstandkoming van een onvervalste 

mededinging in alle lidstaten. bovendien wordt het 

beginsel van gelijke behandeling geëerbiedigd, 

aldus het hof. 

een interessante vraag die hierbij wordt opge-

worpen is of het hof het aanbestedingsrecht 

enigszins soepel toepast ten voordele van de 

integratie van de milieubescherming (artikel 6 

eg). in een soortgelijk arrest op het gebied van 

afvalbeheer oogt het hof strenger in haar oor-

deelsvorming: in de zaak ‘seA’ wordt namelijk 

een intergemeentelijke samenwerking pas 

goedgekeurd na een toetsing op de verdrags-

rechtelijke uitzondering van (quasi) inbe-

steden. een soortgelijke toetsing werd door de 

Advocaat-generaal (Ag) in de zaak landkreise 

ook uitgevoerd.4 hierdoor concludeerde de Ag 

nog dat de landkreise wel in strijd handelde met 

het europese aanbestedingsrecht. 

de zaak SEa: feiten en 
omstandigheden 
in het kader van een aanbesteding wordt aan de 

onderneming seA een opdracht gegund voor 

het verrichten van dienstverlening inzake het 

ophalen, het transport en de verwijdering van 

vast stadsafval en soortgelijk afval op het grond-

gebied van de comune di ponte nossa (hierna: 

gemeente). tegen het einde van de overeen-

komst vraagt zij verlenging aan bij de gemeente, 

maar hierop komt geen reactie. Wel verneemt zij 

dat de gemeente aandeelhoudster is geworden 

van een vennootschap (se.t.co) waarin ook 

andere gemeenten participeren. vervolgens 

wordt aan deze vennootschap (onderhands, met 

ingang van januari 2007) het contract gegund. 

seA gaat tegen (o.a.) dit besluit in beroep, aange-

zien zij van mening is dat diverse artikelen van het 

eg-verdrag zijn geschonden.5 

Quasi-inbesteding 
het hof gaat bij de zaak seA nadrukkelijk in op 

de teckal-jurisprudentie.6 hieruit volgt dat een 

overeenkomst tussen één of meer aanbestedende 

diensten en een juridisch te onderscheiden 

entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid buiten 

de (europese) aanbestedingsregels valt als: (1) de 

aanbestedende dienst(en) controle uitoefen(t) 

(en) op de opdrachtnemende entiteit, als ware het 

een eigen dienst, en (2) deze entiteit het meren-

deel van zijn werkzaamheden verricht voor de 

aanbestedende dienst(en), die hem controleert 

(controleren). onder voorbehoud van toetsing 

door de verwijzende rechter slaagt dit beroep. 

hierbij is van belang dat de activiteiten van 

se.t.co zijn beperkt tot het grondgebied van de 

gemeente en het merendeel daarvan wordt ver-

richt voor de gemeente, en dat de gemeente via 

haar statutaire organen bestaande uit vertegen-

woordigers een doorslaggevende invloed kan uit-

oefenen op zowel de strategische doelstellingen 

als op de belangrijke beslissingen van se.t.co. 

Vreemd kapitaal 
de soepele houding van de europese rechter 

ten aanzien van een intergemeentelijk samen-

werkingsverband, komt in de zaak seA tot 

uiting in de statutaire eisen ten aanzien van 

vreemd kapitaal. om gekunstelde constructies7 

te voorkomen, wordt in de praktijk doorgaans 

geadviseerd een blokkeringsregeling op te 

nemen inzake de mogelijke vervreemding van 

kapitaal aan private partijen. het hof oordeelt in 

seA dat de statuten van se.t.co niet aangepast 

hoeven te worden om aan het (toezicht)criterium 

van ‘teckal’ te voldoen. dit terwijl de statuten 

de mogelijke toetreding van privaat kapitaal 

toestaan. in casu ligt het volgens de europese 

rechter namelijk niet voor de hand dat er op korte 

termijn een private onderneming zal toetreden 

tot se.t.co. 
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in de derde uitspraak komt ten slotte een andere 

uitzondering op het aanbestedingsrecht aan de 

orde die op het gebied van intergemeentelijke 

samenwerking vaak wordt ingeroepen. 

de zaak HVc: aRa BFI 
‘revisited’ 
Kern van het geschil in de zaak hvc betreft de 

vraag of de gemeente Westland bevoegd is om op 

grond van artikel 17 van het besluit aanbestedings-

regels voor overheidsopdrachten (bao) een 

uitsluitend recht te verlenen voor de verwerking 

van huishoudelijk afval aan de huisvuilcentrale 

Alkmaar (hvc). een dergelijk vraagstuk is voor 

wat betreft de voorganger van artikel 17 bao 

(artikel 6 Aanbestedingsrichtlijn diensten 92/50/ 

eg) reeds aan de orde gekomen in de bekende uit-

spraak Ara/bfi.8 Als voorwaarden voor het kunnen 

verlenen van een dergelijk recht dient er sprake 

te zijn van (1) een overheidsopdracht voor dien-

sten, (2) die door een aanbestedende dienst wordt 

gegund aan een andere aanbestedende dienst9 of 

een samenwerkingsverband van aanbestedende 

diensten, (3) op basis van een verleend uitsluitend 

recht dat (4) verenigbaar is met het eg-verdrag. 

de rechtbank te ’s-gravenhage (hierna: 

rechtbank) beantwoordt deze vraag in - voor de 

gemeente Westland - positieve zin. volgens de 

rechtbank is de gemeente Westland op grond 

van de Wet milieubeheer gehouden ook zorg 

te dragen voor de correcte inzameling en ver-

werking van het huishoudelijk afval.10 Zodra de 

gemeente een bestuursrechtelijk besluit heeft 

genomen - hetzij rechtstreeks, hetzij door ver-

wijzing van de huidige afvalstoffenverordening 

waarin zij een uitsluitend recht verleent aan hvc 

- is voldaan aan het vereiste. opgemerkt wordt 

voorts dat het uitsluitend recht in geografische 

zin voldoende is beperkt nu het alleen ziet op de 

verwerking van huishoudelijk afval dat binnen de 

gemeentegrenzen wordt ingezameld. 

afvalinzameling én 
afvalverwerking 
dat de rechtbank van oordeel is dat de gemeente 

op grond van de Wet milieubeheer ook gehouden 

is om zorg te dragen voor de correcte verwerking 

van het huishoudelijk afval, betekent een aan-

zienlijke verruiming van de mogelijkheid tot inter-

gemeentelijke samenwerking. tot op heden werd 

namelijk verondersteld dat de Wet milieubeheer 

uitsluitend een plicht oplegt tot het aanwijzen van 

een ‘inzameldienst’ - maar niet tot ‘vervoer, storting, 

enzovoort’ (verwerking). in de literatuur werd daar-

om nog wel eens opgemerkt dat met name de ver-

werking van afvalstoffen in de Ara/bfi-uitspraak 

integraal is meegenomen, terwijl hier feitelijk geen 

wettelijke of bestuursrechtelijke grondslag voor 

aanwezig was.11 na de hvc-zaak bestaat hierover 

geen onduidelijkheid meer. de Wet milieubeer 

biedt een wettelijke grondslag voor de inzameling 

én verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. 

de rechtbank is ten slotte van mening dat er geen 

voorafgaande publicatieplicht noodzakelijk is bij 

het plaatsen van een uitsluitend recht. de mogelijke 

schending van het aanbestedingsrecht is onder 

bepaalde voorwaarden door de europese regelge-

ver toegestaan met een beroep op artikel 17 bao, 

zo oordeelt de rechtbank. deze opmerking maakt 

(voorlopig)12 een einde aan de discussie of het trans-

parantiebeginsel een zelfstandige verplichting 

oplegt aan gemeenten om hun voorgenomen uit-

sluitend recht te publiceren, zodat elke geïnteres-

seerde onderneming hierop kan reageren.13 

conclusie 
een behandeling van de genoemde (drie) uit-

spraken maakt duidelijk dat gemeenten op het 

gebied van afvalbeheer, inzameling en verwer-

king diverse mogelijkheden hebben - althans, dat 

er een redelijke ‘ruimte’ aanwezig is - om inter-

gemeentelijk samen te werken, zonder dat dit 

leidt tot schending van de aanbestedingsplicht. 

van een bepaalde voorkeur en/of sympathieke 

houding van de (europese) rechter richting 

overheden die ervoor kiezen om hun afvaltaken 

zelf uit te voeren, is uiteraard geen sprake. de 

vraag of er bij een samenwerkingsvorm tussen 

gemeenten sprake is van een europese aan-

bestedingsplicht, zal altijd afhangen van de con-

crete omstandigheden per geval. de omstandig-

heid dat de wettelijke taken op het gebied van 

afvalbeheer te herleiden zijn tot europese en/of 

nationale regels, biedt echter wel meer moge-

lijkheden om een beroep te doen op één of meer 

uitzonderingen in het aanbestedingsrecht. 

Mr. j. Berns 

corvers procurement Services te ’s-Hertogenbosch 

Noten 
1. hvJ eg 9 juni, zaak c-480/06, commissie van 

de europese gemeenschappen tegen bonds-

republiek duitsland, Jurispr. blz. 1-00000. 

2. hvJ 10 september 2009, seA srl tegen comune 

di ponte nossa, zaak c-573/07. 

3. vzr. rb. den haag, 25 augustus 2009, Avr tegen 

gemeente Westland en hvc, lJn: bJ5981. 

4. conclusie van Ag Mázak van 19 februari 2009, 

commissie duitsland, Zaak c-480/06. 

5. Art. 12, 43, 45, 46 en 86 eg. 

6. hvJ eg 18 november 1999, teckal, zaak c-107/98. 

7. Zie mr. robbert luteijn, na- en voorbeschouwing: 

halle en Mödling, tijdschrift Aanbestedingsrecht, 

aflevering 5, oktober 2005. 

8. hvJ eg 10 november 1998, c-360/96. 

9. Allereerst stelt de rechtbank vast dat hvc is 

aan te merken als een ‘aanbestedende dienst’. ik 

verwijs hierbij naar de uitgebreide motivering in 

overweging 5.5 en 5.6. 

10. Zie voor een uitgebreide bespreking van de 

termen ‘afvalbeheer’ en ‘afvalverwijdering’ de 

overwegingen 2.4 en 5.9. 

11. Zie ook prof.mr. e. Manunza en haar bespreking bij 

het arrest Ara/bfi in haar dissertatie ‘eg-aanbeste-

dingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en 

bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde 

criminaliteit’, vu Amsterdam, 2001, p. 184. 

12. de europese commissie lijkt een andere menig 

toegedaan. Zie de lijst van huidige ingebreke-

stellingen 2005/5008 (plaatsing alleenrecht 

vaop venlo); 2006/4687 (plaatsing alleenrecht 

leeuwarden friesland milieu) op de website 

http://www.minbuza.nl/ecer/hof_van_Justitie. 

13. Zie o.a. M. pinto en J. hoek, Alleenrecht en 

voorafgaande publicatieplicht, tijdschrift 

Aanbestedingsrecht, juni 2007, p. 213-222. 

de staat van de publieke inkoop 

de afgelopen tijd zijn er verschillende onderzoe-

ken verschenen die iets zeggen over de toestand 

van de publieke inkoop. voorbeelden hiervan 

zijn het best of public procurement-onderzoek 

van dpA en het onderzoek van KpMg ‘inkoop 

in de publieke sector, winst pakken en waarde 

creëren’. conclusie die beide onderzoeken 

trekken is dat de publieke inkoop sterk in ont-

wikkeling is. Zo zijn de inkopers in de publieke 

sector volgens bopp vaak relatief jong en nog 

niet zo lang werkzaam in de inkoopfunctie. ook 

is de trend naar centraal organiseren van de 

inkoop uit het KpMg-onderzoek een signaal. 

over waar het naartoe gaat, bestaat op punten 

ook overeenstemming. een van de instru-

menten waar publieke organisaties naar grijpen 

voor de verbetering van de inkoopfunctie is 

samenwerking. overheden, in tegenstelling 

tot ondernemingen, zijn geen concurrenten 

van elkaar. samenwerken bij het uitvoeren van 

inkoopprocessen is iets wat volgens KpMg 

door bijna 60% van de ondervraagden wordt of 

is ingevoerd; dpA houdt het op een percentage 

van 78. dit verschil zit natuurlijk in de definitie, 

maar de trend is duidelijk. 

beide onderzoeken zijn interessante bronnen 

die het gevoel ondersteunen dat veel overheids-

inkopers in de praktijk al ervaren. Meer infor-

matie is te vinden op www.dpasupplychain.nl 

en www.kpmg.nl. 
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d  E  Z  a  a  K  

Worden Nederlandse 
zorgverzekeraars gefinancierd 
door de overheid? 
In een arrest van 11 juni 2009 in de zaak Oymanns1 oordeelde het 
Hof van justitie van de Eg (Hvj Eg) dat een duits ziekenfonds 
in hoofdzaak wordt gefinancierd door de overheid en moet 
worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling in de 
zin van artikel 1, lid 9, van Richtlijn 2004/18/Eg, en daarmee 
als aanbestedende dienst. dit arrest roept de vraag op of ook 
bij (bepaalde) Nederlandse zorgverzekeraars sprake is van 
overheidsfinanciering. 

Inleiding 
in onze bijdrage in de Tender Nieuwsbrief van 

januari 2009 besteedden wij aan de hand van de 

Amphia-zaak aandacht aan de vraag of algeme-

ne ziekenhuizen aanbestedende diensten zijn. in 

die zaak was met name aan de orde of het beheer 

van algemene ziekenhuizen is onderworpen 

aan overheidstoezicht. in dat verband wezen 

wij erop op dat advocaat-generaal Mazák in zijn 

conclusie in de zaak oymanns heeft aangegeven 

dat in het geheel niet hoeft te worden aange-

toond dat het bestaande toezicht op het beheer 

betrekking heeft op de procedure van gunning 

van opdrachten. 

op de vraag of deze uitleg van advocaat-gene-

raal Mazák juist is, geeft het hvJ eg in zijn arrest 

in de zaak oymanns helaas geen antwoord. het 

hvJ eg komt aan het onderwerp overheids-

toezicht niet toe. toch is het arrest van belang, 

met name omdat het meer duidelijkheid geeft 

over een andere wijze van overheidscontrole, 

namelijk door middel van financiering.2 

voordat wij hier verder op ingaan roepen wij 

eerst de definitie van publiekrechtelijke instel-

ling uit artikel 1 lid 9 richtlijn 2004/18/eg in 

herinnering. volgens die definitie wordt onder 

publiekrechtelijke instelling verstaan iedere 

instelling (a) die is opgericht met het specifieke 

doel te voorzien in behoeften van algemeen 

belang die niet van industriële of commerciële 

aard zijn, (b) die rechtspersoonlijkheid bezit, en 

(c) waarvan ofwel (i) de activiteiten in hoofdzaak 

door de staat, de territoriale lichamen of andere 

publiekrechtelijke instellingen (hierna kortweg: 

‘de overheid’) worden gefinancierd, ofwel (ii) het 

beheer onderworpen is aan toezicht door de 

overheid, ofwel (iii) de leden van het bestuursor-

gaan, het leidinggevend of het toezichthoudend 

orgaan voor meer dan de helft door de overheid 

zijn aangewezen. 

het oymanns-arrest geeft een nadere uitleg van 

de eerste van de onder (c) genoemde vormen 

van overheidscontrole, die wij kortweg zullen 

aanduiden als overheidsfinanciering. 

achtergrond 
het duitse wettelijke ziekenfonds AoK 

rheinland/hamburg is een inkoopprocedure 

gestart voor de vervaardiging en levering 

van schoenen voor patiënten met ‘diabetisch 

voetsyndroom’. hans & christophorus oymanns 

gbr, orthopädie schuhtechnik, een bedrijf voor 

orthopedische schoenen, bracht een offerte uit 

en diende twee dagen later een klacht in wegens 

inbreuk op het communautaire en nationale aan-

bestedingsrecht. ter discussie staat in de eerste 

plaats of de duitse wettelijke ziekenfondsen aan-

bestedende diensten zijn. 

in dit verband vraagt de vergabesenat van het 

oberlandesgericht düsseldorf het hvJ eg om 

een nadere uitleg van het begrip overheids-

financiering. 

Begripsbepaling 
bij de beantwoording van deze vraag merkt het 

hvJ eg in de eerste plaats op ‘dat de wettelijke 

ziekenfondsen deel uitmaken van de staat en in 

feite indirect deelnemen aan het bestuur van de 

staat’. de relevantie van deze opmerking voor 

het vraagstuk van de overheidsfinanciering is ons 

niet duidelijk, maar het hvJ eg lijkt hiermee aan 

te geven dat de ziekenfondsen 'de schijn tegen 

hebben'. 

in de tweede plaats herinnert het hvJ eg 

eraan dat geen sprake hoeft te zijn van directe 

overheidsfinanciering, doch dat een indirecte 
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financieringswijze volstaat.3 vervolgens wijst het 

hvJ eg op een zestal relevante kenmerken van 

het duitse systeem van ziekenfondsen: 

1 de betrokken wettelijke ziekenfondsen wor-

den gefinancierd door bijdragen van de verze-

kerden, met inbegrip van de door de werkgevers 

voor hen betaalde premies, door rechtstreekse 

betalingen van de federale overheid en door 

compensatiebetalingen tussen deze fondsen die 

voortvloeien uit de regeling voor de onderlinge 

compensatie van risico’s. de verplichte bijdragen 

van de verzekerden vormen het leeuwendeel van 

de financiering van deze fondsen. 

2 de bijdragen van de verzekerden worden 

verstrekt zonder specifieke tegenprestatie in 

de zin van de rechtspraak van het hvJ eg.4 er is 

geen contractuele tegenprestatie verbonden 

aan deze betalingen, voor zover noch de bij-

drageplicht, noch het premiebedrag resulteert 

uit een overeenkomst tussen de wettelijke zie-

kenfondsen en hun leden, die de bijdrage enkel 

dienen te betalen wegens hun aansluiting die ook 

door de wet is opgelegd.5 bovendien hangt het 

premiebedrag alleen af van de draagkracht van 

elke verzekerde en spelen andere gegevens als 

leeftijd, gezondheidstoestand of aantal meever-

zekerden geen rol. 

3 het premietarief wordt niet vastgesteld 

door de overheid, maar door de wettelijke 

ziekenfondsen zelf. de beoordelingsvrijheid 

dienaangaande van de ziekenfondsen is echter 

uiterst beperkt, aangezien zij tot taak hebben de 

bij de socialezekerheidsregeling vastgestelde 

prestaties te verrichten. Aangezien de prestaties 

en de daarmee verbonden kosten bij wet zijn 

opgelegd en deze fondsen geen winst beogen, 

moet het premietarief dus zo worden vastgesteld 

dat de daaruit voortkomende inkomsten niet 

meer of minder bedragen dan de uitgaven. 

4 de vaststelling van het premietarief door 

de wettelijke ziekenfondsen moet hoe dan ook 

worden goedgekeurd door het overheidsorgaan 

dat bevoegd is voor het toezicht op elk fonds. het 

premiebedrag wordt dus tot op zekere hoogte bij 

wet vastgesteld. 

5 de overige inkomsten van de ziekenfondsen, 

de directe betalingen van de federale overheid, 

vormen, hoewel op zich minder belangrijk, onbe-

twistbaar een directe staatsfinanciering. 

6 in de praktijk houdt de werkgever het aan-

deel van de verzekerde in de bijdrage in op het 

loon van de werknemer en betaalt het samen met 

het werkgeversdeel aan het bevoegde wettelijk 

ziekenfonds. de verzekerde kan dus geen enkele 

rol spelen bij de inning van de bijdragen. de 

inning van de bijdragen is verplicht krachtens 

bepalingen van publiekrecht. 

deze kenmerken leiden het hvJ eg gezamenlijk 

tot de conclusie dat ‘een financiering van een 

publiek stelsel van ziektekostenverzekering als 

aan de orde in het hoofdgeding, die stoelt op een 

handeling van de staat, in de praktijk door de 

staat wordt gewaarborgd en wordt verzekerd 

door een wijze van heffing en inning waaraan 

bevoegdheden van openbaar gezag te pas 

komen, voldoet aan de voorwaarde van financie-

ring door de staat in de zin van de gemeenschaps-

regels op het gebied van de procedures voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten'. 

commentaar 
deze conclusie van het hof van Justitie is niet 

verwonderlijk. de duitse ziekenfondsen lijken 

een sterk publiek karakter te hebben en de 

overheid is nauw betrokken bij de vaststelling van 

de tarieven en de inning van bijdragen. toch roept 

het arrest ook vragen op. 

Met name het oordeel dat geen sprake is van 

een specifieke tegenprestatie had het hvJ eg 

nader mogen onderbouwen. het hvJ eg verwijst 

nu enkel naar zijn arrest in de zaak bayerischer 

rundfunk. in die zaak oordeelde het hvJ eg dat 

er geen contractuele tegenprestatie was ver-

bonden aan kijk- en luistergeld, omdat het loutere 

bezit van een ontvangsttoestel al verplichtte tot 

betaling, zelfs als de bezitter nooit een beroep 

doet op de diensten van de omroeporganisaties. 

inderdaad is het zo dat ook de verzekerde premie 

dient te betalen, ook wanneer hij nooit zorg krijgt 

geleverd. toch gaat een vergelijking met de zaak 

bayerischer rundfunk niet geheel op. het is 

immers inherent aan een verzekering, of deze nu 

van publieke of private aard is, dat de verzeke-

ringnemer zich wellicht nooit op de verzekering 

hoeft te beroepen. het mogelijk uitblijven van 

een specifieke tegenprestatie behoort dan ook 

tot de aard van een verzekering. het hvJ eg lijkt 

hieraan voorbij te gaan. 

ook blijkt uit het arrest niet duidelijk welke van 

de genoemde kenmerken van het duitse systeem 

van ziekenfondsen doorslaggevend is voor de 

conclusie dat sprake is van overheidsfinanciering. 

Moeten alle kenmerken aanwezig zijn? of is een 

aantal voldoende? 

conclusie 
deze laatste vraag kan relevant zijn voor de 

situatie in nederland. het arrest oymanns roept 

namelijk de vraag op of nederlandse zorgver-

zekeraars niet ook indirect door de overheid 

worden gefinancierd. 

de financiering van de nederlandse zorgver-

zekeraars verschilt in zoverre van die van de 

duitse ziekenfondsen dat de zorgverzekeraars 

ook directe premiebetalingen ontvangen van 

verzekerden. de verzekeraars ontvangen daar-

naast echter ook bijdragen in het kader van de 

risicoverevening van het Zorgverzekeringsfonds. 

dit fonds wordt gefinancierd door verplichte 

werkgeversbijdragen en directe bijdragen van 

de overheid. bovendien betaalt de overheid via 

de zorgtoeslag ook indirect een deel van de pre-

miebetalingen door verzekerden. 

Anders dan in duitsland is er in nederland wel 

sprake van een overeenkomst tussen verzekeraar 

en verzekerde. en hoewel de verzekerde geen 

invloed heeft op het premiebedrag, is hij wel vrij in 

de keuze voor een verzekeraar. toch zijn er ook 

overeenkomsten met de duitse situatie: er is spra-

ke van een verplichte verzekering en gegevens als 

leeftijd en gezondheidstoestand spelen geen rol 

bij het bepalen van de premiehoogte. bovendien is 

er, althans volgens de redenering van het hvJ eg, 

geen sprake van een specifieke tegenprestatie. 

een verschil met duitsland is dat de nederlandse 

zorgverzekeraars zelf hun premies vaststellen 

en dat geen goedkeuring van de overheid is 

vereist. ook mogen zij - anders dan de duitse 

ziekenfondsen - winst maken. 

inning van de premies van verzekerden is in 

nederland in de eerste plaats een zaak van 

de zorgverzekeraar. sinds 1 september 2009 

is in de Zorgverzekeringswet een regeling 

inzake wanbetalers opgenomen, waarbij tevens 

een rol is weggelegd voor het college voor 

Zorgverzekeringen. 

een eenvoudige conclusie is uit bovenstaande 

niet te trekken. het nederlandse zorgverzeke-

ringsstelsel vertoont een aantal van de door het 

hvJ eg genoemde kenmerken, maar er zijn ook 

enkele belangrijke verschillen met het duitse 

stelsel. genoeg ruimte dus voor discussie. 

gijs Verberne en philip juttmann 

Van doorne N.V. 

Noten 
1. hvJ eg 11 juni 2009, zaak c-300/07 (hans 

& christophorus oymanns gbr, orthopädie 

schuhtechnik v. AoK rheinland/hamburg). 

2. naast het punt van overheidsfinanciering gaat het 

arrest ook in op het onderscheid tussen leveringen 

en diensten, alsmede op het begrip ‘raamovereen-

komst’. in deze bijdrage beperken wij ons tot het 

onderwerp overheidsfinanciering. 

3. hvJ eg 13 december 2007, zaak c-337/06, punt 

34, 39 (bayerischer rundfunk e.a.). 

4. hvJ eg 3 oktober 2000, zaak c-380/98, punt 

23-25 (university of cambridge). 

5. hvJ eg 13 december 2007, zaak c-337/06, punt 

45 (bayerischer rundfunk e.a.). 
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apostel, R.a. 

- standaarden en innovatie in aanbestedingen 

(nr. 6, p. 4) 

Berns, mr. j 

- Afval in eigen beheer: landkreise, seA en 

hvc (nr. 8, p. 4) 

Boes, drs. ing. H. 

- decentraal aanbesteden (nr. 1, p. 5) (zie ook: 

dorée) 

chen, mr. drs. T.H. 

- relatieve scores bevoordelen de zittende 

leverancier (nr. 3, p. 4) 

dorée, prof. dr. ir. a. 

- decentraal aanbesteden (nr. 1, p. 5) (zie ook: 

boes) 

Fischer-Braams, mr. a. 

- de bepaalbare onbepaalde waarde van 

raamovereenkomsten (nr. 5, p. 3) 

Hart, H. ’t 

- vergelijkbare referenties. opmerkingen 

vanuit de aanbestedingspraktijk (nr. 4, p. 3) 

Hebly, prof. mr. j.M. 

- Wetsvoorstel WirA en de rechtspraktijk 

(nr. 5, p. 1) 

Heemskerk, mr. p.F.c. 

- uitsluitingsgronden uitputtend geregeld of 

toch niet? (nr. 6, p. 6) (zie ook: tamminga) 

Hoekstra-Borzymwska, mr. a.M. 

- verslag najaarsvergadering nvvA (nr. 1, p. 3) 

Hoff, mr. g.l. van ’t 

- Aanbesteden voor en na faillissement (nr. 6, 

p. 1) (zie ook: vries, de) 

Horst, mr. H. van der 

- conditioneel inkopen in een aanbestedings-

rechtelijke context (nr. 8, p. 1) (zie ook: schenk) 

jonker, mr. ir. d. 

- europese architectenselecties houd je zo! 

(nr. 2, p. 1) 

juttmann, p. 

- Amphia: algemeen ziekenhuis (toch) geen aan-

bestedende dienst (nr. 1, p. 6) (zie ook: verberne) 

- rechtbank Assen stelt prejudiciële vragen aan 

hof van Justitie (nr. 4, p. 6) (zie ook: verberne) 

Kate-Sloots, mr. a. ten 

- voorstel nieuwe Aanbestedingswet een 

gemiste kans? (nr. 6, p. 3) 

Koster-Robaard, mr. j. 

- het ecarteren van een combinatieverbod in 

strijd met aanbestedingsrecht (nr. 3, p. 6) 

- gemengde opdrachten: is de inhoud van de 

opdracht of de waarde der delen onderschei-

dend? (nr. 7, p. 4) (zie ook: Wijngaarden, van) 

Kreuk, mr. a. de 

- schadevergoeding bij intrekken aanbeste-

ding (nr. 3, p. 1) 

- bao en bass revisited (nr. 4, p. 1) (zie ook: 

Meent, van de) 

linden, T. van der 

- is het ontbreken van een handtekening een 

‘kennelijke omissie’? (nr. 1, p. 4) 

luteijn, mr. R.d. 

- vathorst: case closed (nr. 5, p. 5) 

- de zaak voerendaal (nr. 7, p. 6) 

Meent, prof. mr. g.W.a. van de 

- bao en bass revisited (nr. 4, p. 1) (zie ook: 

Kreuk) 

Nouhuys, mr. j.F. van 

- hr 26 juni 2009: geen verplichting meer 

om tijdig vragen te stellen? (nr. 7, p. 1) 

Rasenberg, mr. F. 

- reactie op ‘europese architectenselecties 

houd je zo!’ (nr. 3, p. 3) 

Romburgh, mr. dr. H.d. van 

- implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn 

(nr. 2, p. 3) 

Schenk, mr. drs. M.a. 

- conditioneel inkopen in een aanbestedings-

rechtelijke context (nr. 8, p. 1) (zie ook: horst, 

van der) 

Sueters, mr. l.j.W. 

- coditel-arrect: gezamenlijk toezicht bij 

inbesteden volstaat (nr. 2, p. 6) 

- Wezenlijke wijziging van een opdracht bij 

heraanbesteding (nr. 4, p. 4) 

Tamminga, mr. j. 

- uitsluitingsgronden uitputtend geregeld of 

toch niet? (nr. 6, p. 6) (zie ook: heemskerk) 

Verberne, mr. g. 

- Amphia: algemeen ziekenhuis (toch) geen 

aanbestedende dienst (nr. 1, p. 6) (zie ook: 

Juttmann) 

- rechtbank Assen stelt prejudiciële vragehn 

aan hof van Justitie (nr. 4, p. 6) (zie ook: 

Juttmann) 

- Worden nederlandse zorgverzekeraars 

gefinancierd door de overheid? (nr. 8, p. 6) 

(zie ook: Juttmann) 

Verweij, S. 

- visie nieuwe aanbestedingswet: bedrijfsleven 

wil een krachtige impuls voor aanbestedings-

praktijk (nr. 8, p. 3) 

Vries, mr. M.c. de 

- Aanbesteden voor en na faillissement (nr. 6, 

p. 1) (zie ook: hoff, van ’t) 

Wal, mr. E. van der 

- nieuwe beleidsregels voor combinatievor-

ming: de verkeerde soort (on)duidelijkheid? 

(nr. 1, p. 1) (zie ook: Wilman) 

- nieuwe beleidsregels combinatievorming: 

eZ gooit het roer om? (nr. 2, p. 4) (zie ook: 

Wilman) 

Waterman, mr. d. 

- netwerk gemeentelijke inkoopsamenwerkin-

gen opgericht (nr. 7, p. 3) 

Wijngaarden, mr. a.W. van 

- de kleine onvolkomenheid in het beoor-

delingssysteem (nr. 5, p. 6) 

- gemengde opdrachten: is de inhoud van de 

opdracht of de waarde der delen onderschei-

dend? (nr. 7, p. 4) (zie ook: Koster-robaard) 

Wilman, mr. F 

- nieuwe beleidsregels voor combinatievor-

ming: de verkeerde soort (on)duidelijkheid? 

(nr. 1, p. 1) (zie ook: Wal, van der) 

- nieuwe beleidsregels combinatievorming: 

eZ gooit het roer om? (nr. 2, p. 4) (zie ook: Wal, 

van der) 
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