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de juridische en financiële voorwaarden van het 

project te bepalen; 

2. werken die uitsluitend worden gebruikt ten 

behoeve van proefneming of onderzoek en niet 

tot doel hebben winst te maken of de onder-

zoekskosten terug te verdienen; 

3. als technische specificaties voor een leverings- 

of dienstverleningsopdracht niet met precisie 

kunnen worden opgesteld;

4. indien er sprake is van een onregelmatige of 

onaanvaardbare inschrijving, en 

5. als zich specifieke omstandigheden voordoen 

met betrekking tot de aard of complexiteit van 

het werk, de levering of de dienst of de daaraan 

verbonden risico’s waardoor de opdracht niet 

zonder onderhandelingen kan worden gegund. 

deze situaties verschillen nauwelijks van de huidi-

ge situaties zoals in artikel 30 richtlijn 2004/18 

beschreven. het voorstel onderstreept ook nog 

eens dat de aard en omvang van de opdracht 

en de minimum technische specificaties niet 

mogen worden gewijzigd en de oorspronkelijke 

 gunningscriteria, die in het aanbestedingsdocu-

ment staan, onveranderd moeten blijven. Wel 

nieuw is dat voor de inschrijvingsfase een mini-

mumtermijn van ten minste dertig dagen geldt.

concurrentiegerichte dialoog
situaties waarin men een beroep kan doen op de 

concurrentiegerichte dialoog zijn aangescherpt. 

de huidige richtlijn bepaalt dat de concurren-

tiegerichte dialoog kan worden toegepast als het 

een bijzonder complexe opdracht betreft. of er 

sprake is van een bijzonder complexe opdracht 

is ter beoordeling aan de aanbestedende dienst. 

het voorstel beperkt die speelruimte aanzienlijk. 

voor toepassing van de concurrentiegerichte 

dialoog gelden namelijk precies dezelfde 

situaties als voor de onderhandelingsprocedure 

met bekendmaking. Merkwaardig is dat in het 

geval er sprake is van onregelmatige of onaan-

vaardbare inschrijvingen dit ook een reden is 

deze procedure toe te passen. Merkwaardig, 

omdat tijdens de dialoogfase de definitieve eisen 

tot stand komen.

de meest voor de hand liggende situatie 

om een overheidsopdracht op basis van de 

Voorstel aanbestedingsrichtlijn

oude wijn in nieuwe zakken - maar wel klare wijn

In het februarinummer van de Tender Nieuwsbrief zijn op een 
overzichtelijke wijze de belangrijkste punten van het voorstel voor 
de nieuwe aanbestedingsrichtlijn behandeld.1 In deze bijdrage 
wordt specifiek stilgestaan bij de onderwerpen onderhandelings-
procedure, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap, 
levenscycluskosten en wijziging van de oorspronkelijke opdracht 
na gunning. 

Inleiding
de eerste reacties op het voorstel voor de 

nieuwe aanbestedingsrichtlijn2 zijn zeer positief: 

vereenvoudiging en versoepeling van de pro-

cedures, verruiming van de mogelijkheid voor 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

en ruimte voor innovatie en duurzaam inkopen. 

geschiktheidseisen kunnen onder voorwaarden 

ook als gunningscriteria worden toegepast. een 

aspect waarover menig aanbesteder gestruikeld 

is. Wijziging van de opdracht na gunning leidt niet 

zonder meer tot een heraanbesteding. Maar, is er 

inderdaad sprake van een ‘enorme’ verandering? 

of is het een kwestie van verduidelijking én aan-

scherping? laten wij beginnen met de onderhan-

delingsprocedure.

Onderhandelingsprocedure
het voorstel kent een vijftal situaties waarin een 

beroep kan worden gedaan op de onderhan-

delingsprocedure met bekendmaking (art. 24 lid 1): 

1. wanneer de opdracht voor het werk zowel het 

ontwerp als de uitvoering omvat of wanneer  voor 

een werk onderhandelingen noodzakelijk zijn om 
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 aanbestedende diensten over voldoende inkoop-

professionalisme beschikken om deze procedure 

succesvol uit te voeren.

past performances als 
 gunningscriterium
een valkuil waar aanbestedende diensten nogal 

eens inlopen is het verwisselen van selectie- en 

gunningscriteria. de huidige richtlijn kent name-

lijk een strikt onderscheid tussen de selectie- en 

de inschrijvingsfase. Zo is het nu niet toegestaan 

criteria die betrekking hebben op de onder-

neming, zoals milieubeheersytemen (eMAs)4, 

ervaring of deskundigheid van het personeel, als 

subcriterium van het gunningscriterium ‘eco-

nomisch voordeligste inschrijving’ te hanteren.5 

het voorstel biedt daarentegen de mogelijkheid 

voor diensten en het ontwerpen van werken 

(architectenopdrachten) wel de deskundigheid 

en ervaring als gunningscriteria te gebruiken. 

voorwaarde is dan wel dat het voorgedragen 

personeel ook daadwerkelijk wordt ingezet. of 

anders gezegd, die ervaring of deskundigheid 

moet duidelijk een van de eisen zijn die in het 

programma van eisen zijn opgenomen. Waar het 

voorstel namelijk geen enkel misverstand over 

laat bestaan is dat voorschriften, selectie- en 

gunningscriteria strikt in verhouding staan tot 

(art. 56 lid 1) en verband moeten houden met 

(art. 66 lid 2) het voorwerp van de opdracht. 

duurzaamheidscriteria voor bijvoorbeeld 

advies-, verzekerings- of accountantsdiensten 

zijn dan ook uit den boze.

levenscycluskosten
het criterium laagste prijs is vervangen door de 

laagste kostprijs. hier heeft de aanbestedende 

dienst de keuze de inschrijving alleen op basis 

van de laagste prijs te beoordelen of op basis van 

meerdere kostenelementen: kosteneffectiviteit. 

bij kosteneffectiviteit vindt de beoordeling van 

de inschrijvingen plaats op basis van de levens-

cycluskosten (zie voor de definitie art 1.22). 

hier worden niet alleen de initiële kosten - aan-

schafprijs, projectkosten, instructies, testen, 

(cAr) verzekeringen, implementatiekosten 

e.d. - beoordeeld, maar ook de exploitatiekosten, 

zoals onderhoud, opleidingen, verzekeringen, 

energieverbruik, reserveonderdelen en tot slot 

de verwijderingskosten. bij het laatste kunnen 

wij ook denken aan sloopkosten, milieukosten, 

kosten of opbrengsten van recycling en inruil-

waarde. specifiek voor diensten kunnen dat ook 

transitiekosten zijn.

beoordeelt men de inschrijvingen op basis 

van kosteneffectiviteit, dan dient men ook de 

externe milieukosten, die een rechtstreeks ver-

concurrentiegerichte dialoog aan te besteden 

is wanneer door de aard of complexiteit van de 

overheidsopdracht of de daaraan verbonden risi-

co’s de opdracht zonder onderhandelingen niet 

kan worden verstrekt (art. 24 lid onderdeel e). 

specifiek voor werken - wij denken dan vooral aan 

publiekprivate samenwerking al of niet in samen-

hang met een dbfM-contractvorm - biedt artikel 

24 lid 1 onderdeel a van het voorstel soelaas als 

de opdracht zowel het ontwerp als de uitvoering 

omvat of als onderhandelingen noodzakelijk zijn 

voor het bepalen van de juridische en financiële 

voorwaarden van het project. in dat licht is het ook 

logisch dat in afwijking van de huidige regeling 

onderhandelingen wel mogelijk zijn.

Innovatiepartnerschap
hoog op de agenda van de europa 2020-strate-

gie staat innovatie en onderzoek. dit agendapunt 

heeft dan ook haar weg gevonden in het voorstel; 

de procedure van innovatiepartnerschap (art. 

29).3 deze procedure kan worden gezien als een 

prelude op de onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking in situaties waarin de aanbeste-

dende dienst voor een inkoopvraagstuk naar 

innovatieve oplossingen zoekt. deze procedure 

verloopt als volgt. de aanbestedende dienst kon-

digt het voornemen van het innovatiepartner-

schap aan (bijlage vi.c). Alle bedrijven kunnen 

een aanvraag indienen aan deze procedure deel 

te nemen. er zijn geen selectiecriteria(!).

het partnerschap verloopt in een aantal gestruc-

tureerde fasen in een reeks van stappen die 

elkaar opvolgen in het onderzoeks- en innovatie-

proces. in het voorkomende geval kunnen er zelfs 

producten worden ontwikkeld. Wij kunnen dan 

bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van 

een prototype. tijdens dit proces stelt het part-

nerschap streefdoelen vast en worden afspraken 

gemaakt over passende termijnbetalingen. op 

enig moment kan de aanbestedende dienst 

besluiten het partnerschap te beëindigen en voor 

de resterende fasen een nieuwe aanbestedings-

procedure uit te schrijven. voorwaarde is wel 

dat de aanbestedende dienst de intellectuele 

 eigendomsrechten heeft verworven. 

de resterende fasen worden op basis van de 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

aanbesteed. er vindt een aankondiging plaats 

en een selectie van ondernemers die zich aan-

melden. de selectiecriteria zullen volgens het 

voorstel vooral betrekking hebben op ervaring 

op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van 

innovatieve oplossingen.

in feite is de procedure van innovatiepartner-

schap een vergaande vorm van een geregu-

leerd marktonderzoek. de praktijk zal leren of 

band moeten houden met de levenscyclus, bij de 

beoordeling van de inschrijvingen te betrekken.6 

de waarde van die externe milieukosten moet 

dan wel in geld kunnen worden vastgesteld en 

controleerbaar zijn. het voorstel noemt als voor-

beelden van externe milieukosten de kosten voor 

de uitstoot van broeikasgassen of kosten voor 

bestrijding van klimaatverandering. 

bij de beoordeling van inschrijvingen op basis van 

levenscycluskosten moet men vooraf aangeven 

welke methodologie wordt toegepast. die 

methodologie moet aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden voldoen: 1) een wetenschappelijke 

basis hebben dan wel gebaseerd zijn op objectief 

controleerbare en niet-discriminerende criteria, 

2) bedoeld zijn voor herhaalde of voortdurende 

toepassing en 3) toegankelijk zijn voor alle 

betrokken partijen. de praktijk zal moeten 

uitwijzen of het criterium kosteneffectiviteit 

werkbaar is.

Heraanbesteden
het voorstel geeft ook een antwoord op de vraag 

in welke situaties een opdracht opnieuw moet 

worden aanbesteed bij wijzigingen van de oor-

spronkelijke opdracht. de hoofdregel blijft even-

wel dat in het geval van een wezenlijke wijziging 

een heraanbesteding moet plaatsvinden.7 de 

vraag is: wat is wezenlijk. het voorstel kent daar-

voor een aantal heldere criteria (art. 72). een 

wijziging van contract- of uitvoeringsvoorwaar-

den is mogelijk zonder dat de opdracht opnieuw 

moet worden aanbesteed als de opdracht-

waarde van de wijziging 1) niet meer bedraagt 

dan vijf procent van de opdrachtwaarde en 2) 

beneden de toepasselijke drempelwaarde blijft. 

vervanging van contractpartij is een wezenlijke 

wijziging. echter, in het geval van rechtsopvol-

ging, zoals bij een fusie of faillissement van de 

contractpartij kan de aanbestedende dienst 

zonder heraanbesteding rechtstreeks de nog 

te verrichten werkzaamheden door een andere 

ondernemer laten uitvoeren. deze aannemer 

moet dan wel voldoen aan de eerder gestelde 

selectiecriteria.

in bepaalde situaties hoeft men bij een wezenlijke 

wijziging echter geen nieuwe aanbesteding uit 

te schrijven als aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden wordt voldaan: 1) de wijziging is het 

gevolg van onvoorzienbare omstandigheden, 2) 

de algemene aard van de opdracht wijzigt niet en 

3) de prijswijziging is niet hoger dan 50 procent 

van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. 

doet zich een dergelijke situatie voor, dan dient 

de wijziging op ted te worden gepubliceerd.

lees verder op pagina 8>
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Een aparte richtlijn voor concessies?

Momenteel gelden op grond van richtlijn 

2004/18/eg enkele voorschriften voor de gun-

ning van concessies voor openbare werken door 

aanbestedende diensten in de klassieke secto-

ren. ten aanzien van concessies voor diensten en 

concessies voor werken in de nutssectoren gelden 

slechts de bepalingen van het verdrag inzake de 

Werking van de europese unie, in het bijzonder 

de artikelen 49 en 56. volgens vaste rechtspraak 

van het hof van Justitie van de europese unie 

moeten aanbestedende diensten op grond van 

deze verdragsartikelen bij de gunning van con-

cessies met een grensoverschrijdend belang een 

passende mate van openbaarheid in acht nemen.2

Met het voorstel wil de commissie de gunning 

van concessies regelen in afgeleid recht. 

daarmee streeft de commissie ernaar de rechts-

zekerheid te versterken en te zorgen voor een 

betere toegang tot de markt voor concessies 

voor europese ondernemingen. 

Werkingssfeer en 
 kernbegrippen
het voorstel bevat regels betreffende procedures 

voor aanbesteding door aanbestedende dien-

sten en aanbestedende entiteiten van concessies 

voor diensten en (openbare) werken3 met een 

geraamde waarde van 5 miljoen euro of hoger 

(artikel 5 voorstel).4 

het begrip ‘aanbestedende diensten’ (artikel 3 

voorstel) is identiek aan het gelijknamige begrip 

in richtlijn 2004/18/eg. Met het begrip ‘aan-

bestedende entiteiten’ (artikel 4 voorstel) worden 

aanbestedende diensten in de nutssectoren 

aangeduid. voor aanbestedende entiteiten geldt 

het voorstel alleen voor concessies die bestemd 

zijn voor de uitoefening van een van de in bijlage iii 

bij het voorstel genoemde ‘nutsactiviteiten’.

de definitie van het begrip concessie (artikel 

2 lid 1 voorstel) sluit aan bij de huidige definitie 

uit richtlijn 2004/18/eg. het voorstel bevat 

evenwel een nadere uitwerking van het begrip 

(artikel 2 lid 2). het voorstel benadrukt dat bij een 

concessie sprake moet zijn van de overdracht van 

het ‘wezenlijk operationeel risico’.5 de concessie-

houder wordt geacht het wezenlijk operationeel 

risico op zich te nemen wanneer er geen garantie 

voorhanden is dat de gedane investeringen of de 

kosten die gemaakt zijn bij het exploiteren van de 

werken of diensten die het voorwerp van de con-

cessie vormen, kunnen worden terugverdiend. 

het risico dat moet overgaan op de concessiehou-

der kan bestaan uit (a) het risico verbonden aan 

het gebruik van de werken of de vraag naar de ver-

richting van de dienst, of (b) het risico verbonden 

aan de beschikbaarheid van de infrastructuur die 

door de concessiehouder wordt aangeboden of 

wordt gebruikt voor de verrichting van diensten 

voor de gebruikers. 

deze uitwerking van het begrip concessie sluit 

aan bij de rechtspraak van het hvJ eu6 en vormt 

daarvan een nadere uitwerking.

procedurele voorschriften
het voorstel bevat geen gedetailleerde uitwer-

king van de procedures die een aanbestedende 

dienst of aanbestedende entiteit mag/moet 

toepassen bij het gunnen van een concessie. Wel 

bevat het voorstel enkele procedurevoorschriften, 

zoals een verplichte concessieaankondiging 

(artikel 26) en bepalingen over termijnen (artikel 

37/38) en technische specificaties (artikel 32).

Artikel 35 bevat enkele procedurele waarborgen, 

met name met het oog op transparantie en gelijke 

behandeling. Zo moeten de voorwaarden van de 

procedure vooraf duidelijk zijn en mogen deze in 

de loop van de procedure niet worden gewijzigd. 

ook bevat het artikel enkele voorschriften met 

betrekking tot het voeren van onderhandelingen. 

deze procedurele voorschriften voor de gunning 

van concessies zijn vergelijkbaar met (doch niet 

identiek aan) de regels die thans gelden voor 

het volgen van een onderhandelingsprocedure 

op grond van richtlijn 2004/17/eg of richtlijn 

2004/18/eg.

het voorstel bevat voorts bepalingen over (quasi-)

inbesteding (artikel 15) en de wijziging van 

lopende concessies (artikel 42). deze zijn gelijk 

aan de bepalingen die ter zake zijn opgenomen 

in de eveneens op 20 december 2011 gepre-

senteerde voorstellen voor een nieuwe richtlijn 

overheidsopdrachten en richtlijn nutssectoren. 

commentaar
het voorstel lijkt met name een reactie op de (met 

name in enkele zuidelijke lidstaten voorkomende) 

praktijk om de richtlijn overheidsopdrachten te 

ontduiken door opdrachten vorm te geven als con-

cessies. het valt te bezien wat de impact van een 

aparte richtlijn voor concessies zal zijn voor de 

nederlandse aanbestedingspraktijk.

overigens vragen wij ons af waarom in de voor-

stellen nog onderscheid wordt gemaakt tussen 

overheidsopdrachten en concessies. Zou het 

niet eenvoudiger zijn om in één richtlijn één 

regelgevend kader te scheppen voor beide 

soorten opdrachten? Maar wellicht is dat toe-

komstmuziek. eerst maar afwachten of dit voor-

stel het redt… 

mr. g. Verberne en mr. p.W. Juttman

Van doorne N.V.

Noten
1.  coM(2011) 895 def. op dezelfde datum heeft 

de commissie ook voorstellen vastgesteld voor 

een nieuwe richtlijn overheidsopdrachten 

(coM(2011) 896 def) en een nieuwe richtlijn 

 nutssectoren (coM(2011) 895 def).

2.  Zie bijvoorbeeld hvJ eu 15 oktober 2009, zaak 

c-196/08 (Acoset), punt 49.

3.  er is sprake van een concessie voor openbare werken 

indien een concessie betreffende de uitvoering van 

werken wordt verleend door een aanbestedende 

dienst. is de concessieverlener een  aanbestedende 

entiteit, dan is sprake van een  concessie voor werken. 

of dit onderscheid enig doel dient, is ons niet 

duidelijk.

4.  voor concessies vanaf € 2,5 miljoen geldt slechts 

een verplichting tot aankondiging van de gunning.

5.  het begrip ‘operationeel risico’ lijkt identiek te 

zijn aan het begrip ‘exploitatierisico’ dat in de 

nederlandse vertalingen van de rechtspraak van 

het hvJ eu wordt gehanteerd. in het engels wordt 

zowel in de rechtspraak als in het voorstel de term 

‘ operational risk’ gehanteerd.

6.  Zie bijvoorbeeld hvJ eu 10 maart 2011, zaak 

c-274/09 (Privater Rettungsdienst und Kranken-

transport Stadler).

Op 20 december 2011 heeft de Europese commissie een voorstel vastgesteld voor een Richtlijn 
betreffende de gunning van concessieopdrachten (hierna: het voorstel).1 Hoewel nog onzeker is of 
het Europees parlement en de Raad het voorstel zullen aannemen, gaan wij in deze bijdrage vast 
kort in op de betekenis van het voorstel.
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Social return: sterk in opkomst in 
aanbestedingen
Social return is het maken van afspraken met betrekking tot arbeids- en stageplaatsen bij 
aanbestedingen. de overheid past sinds eind jaren negentig social return toe in aanbestedingen. 
Inmiddels heeft meer dan de helft van de gemeenten ervaring met social return.1 Het Rijk zet vanaf 
1 juli 2011 social return in bij aanbestedingen van werken en diensten boven de 250.000 euro.2 Een 
aantal provincies en woningbouwcorporaties past social return eveneens toe in hun aanbestedingen.

in dit artikel geven we een beknopt overzicht van 

de verschillende vormen van social return. We 

benoemen de belangrijkste aandachtspunten 

voor een goede toepassing en uitvoering, op 

basis van de ervaringen tot nu toe. tot slot staan 

we kort stil bij de verwachtte ontwikkelingen op 

dit gebied.

Vormen van social return
social return wordt op verschillende manieren 

vormgegeven. grofweg is er een onderscheid 

tussen vormen die bedrijven erkennen die al met 

doelgroepen werken, vormen die extra arbeids-

plaatsen voor doelgroepen opleveren en vormen 

die andere sociale doelen helpen realiseren.3

bij vormen die bedrijven erkennen die al met doel-

groepen werken, gebruiken opdrachtgevers de 

mogelijkheid om een opdracht voor te behouden 

aan specifieke opdrachtnemers op grond van arti-

kel 19 van de bAo (besluit Aanbestedingsregels 

voor overheidsopdrachten).

bij vormen die extra plaatsen voor doelgroepen 

moeten opleveren, is de meest ingezette vorm van 

social return de contracteis. opdrachtnemers 

dienen dan een percentage (meestal 5%) van 

de aanneemsom te verlonen aan doelgroepen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt of een aan-

tal stage- of leerwerkplekken te creëren.4 ook 

kan gebruik worden gemaakt van een gunnings-

criterium. de inschrijver krijgt in het gunnings-

proces dan meer punten toegekend wanneer 

deze een hoger percentage doelgroepen inzet 

bij de uitvoering van de opdracht. daarnaast kan 

de opdrachtgever een sociale of ideeënparagraaf 

vragen, waarin de inschrijver zelf met ideeën komt 

over hoe hij extra arbeidsplaatsen wil bieden.

ten slotte zijn er vormen waarmee andere sociale 

doelen worden gerealiseerd, zoals het bieden 

van diensten aan bepaalde doelgroepen (bijvoor-

beeld juridisch advies).

Toepassing social return
hier volgen de belangrijkste aandachtspunten 

voor een goede toepassing en uitvoering van 

social return.

1. Maatwerk

Wij adviseren om maatwerk toe te passen. 

gebruik geen standaardformule (bijvoorbeeld 

5%) en kopieer niet zomaar bepalingen van 

andere opdrachtgevers, maar houd rekening met 

de specifieke omstandigheden waarin een aanbe-

steding in de markt wordt gezet. opdrachtgevers 

doen er verstandig aan om ook gebruik te maken 

van de creativiteit van opdrachtnemers bij de 

invulling van social-returnverplichtingen. 

Maatwerk is ook van belang om mogelijke nega-

tieve effecten, zoals verdringing van zittend per-

soneel in economisch slechte tijden, te voorkomen.

2. Organisatorische en bestuurlijke inbedding

social return blijft in de praktijk nog vaak 

hangen in papieren bedoelingen. een goede 

afstemming van betrokken afdelingen 

en organisatorische inbedding van social 

return bij de opdrachtgever is daarom van 

belang. verschillende overheden en private 

opdrachtgevers passen social return toe in 

hun aanbestedingen. landelijke of regionale 

coördinatie en afstemming zijn gewenst om tot 

meer eenheid in de toepassing van social return 

te komen. dit maakt het voor opdrachtnemers 

beter mogelijk om hier invulling aan te geven.

3. Help bij invulling van de social-returnverplichting

veel opdrachtnemers die met social return te 

maken krijgen, hebben nog geen of weinig ervaring 

met de inzet van kwetsbare groepen. gemeenten/

uWv kunnen de werving en selectie organiseren 

en de opdrachtnemer met flankerende instru-

menten ontzorgen. Zo wordt de opdrachtnemer 

geholpen bij het invullen van zijn social-returnver-

plichtingen en kunnen gemeenten/uWv effectief 

invulling geven aan hun re-integratietaak.

4. Duurzame effecten voor het individu

de social-returnafspraken gelden doorgaans 

voor de duur van het contract. Maar wat gaat de 

cliënt daarna doen? ook tijdelijke werkervaring 

kan bijdragen aan het verkorten van de afstand 

tot de arbeidsmarkt, maar dan moet die plek wel 

onderdeel zijn van een systematiek waardoor 

geplaatste cliënten duurzaam bij (verschillende 

en elkaar opvolgende) opdrachtnemers aan de 

slag kunnen blijven, bijvoorbeeld via poolvorming 

met bedrijven. 

5. Handhaaf afspraken, wees kritisch op resultaten

Afspraak is afspraak. dat betekent dat social-

returnafspraken ook moeten worden nageko-

men. opdrachtgevers moeten deze afspraken 

daarom serieus handhaven, maar ook realistisch 

zijn over de inspanningen van de opdrachtnemer.

Ontwikkelingen
de toepassing van social return heeft de afge-

lopen jaren een vlucht genomen. er wordt 

momenteel veel ervaring opgedaan, waardoor 

de manier waarop social return wordt toegepast 

en ingevuld verder verfijnd kan worden. 

het doel van social return is om werk te creëren 

voor personen aan de onderkant van de arbeids-

markt. het ligt dan ook voor de hand om werkge-

vers die al socialer ondernemen hiervoor erken-

ning te geven. tno heeft daarvoor, met bedrij-

ven, de prestatieladder socialer ondernemen 

(pso) ontwikkeld. deze ladder geeft aan waar 

een werkgever staat op het gebied van socialer 

ondernemen in een aantal treden. Zowel de aan-

tallen kwetsbare personen die zij in hun organisa-

tie inzetten, als de kwaliteit van de manier waarop 

zij dat doen, wordt getoetst. ook de mate waarin 

bedrijven zelf sociaal inkopen of uitbesteden is 

onderdeel van de pso. Zo worden ook andere 

bedrijven gestimuleerd om socialer te onder-

nemen (ketenstimulering).

door gebruik te maken van een dergelijke 

 prestatieladder bij social return wordt de 

 uitvoeringspraktijk efficiënter voor zowel 

opdrachtgevers als opdrachtnemers en wordt 

tegelijkertijd meer duurzame inzet van kwets-

bare groepen gerealiseerd.

drs. p. Brouwer en drs. a.a. Smit

TNO

voor noten zie pagina 8>
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Het interbellum voor B-diensten: van 
‘verlicht’ regime naar het ‘volle’ regime
Zoals in Tender Nieuwsbrief 2 reeds is gemeld, vervalt in het voorstel van de Europese commissie 
het onderscheid tussen de zogenoemde a- en B-diensten. Voor alle diensten zal dus hetzelfde ‘volle’ 
aanbestedingsregime gaan gelden.1 Wanneer de nieuwe richtlijnen conform het vorenbedoelde voorstel 
worden aangenomen, dan dienen onze nieuwe aanbestedingswet2 en andere daarmee samenhangende 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen uiterlijk voor 30 juni 2014 daarop te zijn aangepast. de 
vraag is of er tussen nu en de implementatie van de nieuwe aanbestedingsregels in de Nederlandse 
rechtsorde voor aanbestedende diensten iets fundamenteel zal veranderen.

Het verlicht regime
voor het verstrekken van opdrachten tot het 

verrichten van b-diensten behoeven aanbeste-

dende diensten volgens de huidige europese 

aanbestedingsrichtlijn 2004/18/eg3 slechts 

twee bepalingen in acht te nemen: artikel 23 

en 35 lid 4. dit houdt in dat aanbestedende 

diensten uitsluitend verplicht zijn de juiste tech-

nische specificaties aan te geven in de algemene 

of contractuele documenten die bij iedere 

opdracht horen, en aan het bureau voor officiële 

publicaties der europese gemeenschappen een 

aankondiging te zenden met de uitslag van de 

procedure voor het plaatsen van deze opdrach-

ten voor b-diensten. bij die aankondiging kan 

een aanbestedende dienst zelfs vermelden of zij 

al dan niet instemt met de bekendmaking ervan. 

Alle andere bepalingen uit deze richtlijn zijn niet 

van toepassing, zoals wederom is bevestigd door 

het hof van de Justitie in het arrest van 17 maart 

2011.4 vorenstaande betekent, dat opdrachten 

voor b-diensten in betrekkelijke anonimiteit kun-

nen en mogen worden gegund. deze toegestane 

betrekkelijke anonieme gunning van dergelijke 

opdrachten wordt echter gefrustreerd, ingeval 

er sprake is van een opdracht die ‘een duidelijk 

grensoverschrijdend belang’ vertoont. Alsdan 

ontstaat voor een aanbestedingsdienst een 

 verplichting tot transparantie en eerbiediging 

van het gelijkheidsbeginsel.5 

Het veronderstelde vermoeden
ten aanzien van opdrachten voor b-diensten 

gaat de wetgever van de europese unie uit van 

het vermoeden dat deze opdrachten gelet op 

hun specifieke aard, a priori geen voldoende 

grensoverschrijdend belang hebben dat kan 

rechtvaardigen dat de gunning ervan plaatsvindt 

na een aanbestedingsprocedure die onder-

nemingen uit andere lidstaten de mogelijkheid 

dient te bieden, kennis te nemen van de aan-

kondiging van de opdracht en een offerte in te 

dienen. ook in de nederlandse rechtspraak 

wordt dit vermoeden in het algemeen veronder-

steld. dit betekent dat de bewijslast of een 

opdracht voor een b-dienst een duidelijk grens-

overschrijdend belang heeft bij de marktpartij 

ligt die daarop een beroep doet.6

de nieuwe praktijk en risico’s
een nieuwe tendens is dat een steeds grotere 

groep nederlandse marktpartijen - in alliantie 

met (een) buitenlandse partner(s) - actief aan-

bestedende diensten gaat benaderen, dat zij 

interesse heeft in opdrachten voor bepaalde 

b-diensten, zoals bijvoorbeeld de inhuur van uit-

zendkrachten, en dat zij zich zal verzetten tegen 

een onderhandse gunning zonder een vorm 

van aanbesteding. daarmee wordt het eerder 

genoemde vermoeden van geen duidelijk grens-

overschrijdend belang bij b-diensten doorbroken.

dat betekent dat voor een aanbestedende 

dienst het procesrisico ernstig wordt vergroot 

indien deze geen transparantie zou betrachten 

danwel het beginsel van gelijke behandeling 

zou schenden door een dergelijke reflectant 

geen reële kans op gunning van de opdracht te 

bieden.7 hierdoor ontstaat wellicht de indruk bij 

aanbestedende diensten dat een europese aan-

bestedingsprocedure conform de bepalingen 

van de europese richtlijn alsnog verplicht wordt. 

dat is geenszins het geval. voor b-diensten blijft 

gelden dat uitsluitend de twee artikelen 23 en 35 

lid 4 van de richtlijn van toepassing zijn, maar dat 

daarnaast: (1) een passende mate van openbaar-

heid van de aankondiging van het voornemen tot 

het plaatsen van een overheidsopdracht nood-

zakelijk is,8 en (2) de algemene beginselen van 

transparantie en gelijke behandeling in de zin 

van het verdrag betreffende de Werking van de 

europese unie9 dienen te worden geëerbiedigd. 

deze laatste eis betekent, dat er in de aanbeste-

dingsstukken geen eisen mogen worden gesteld 

die een op nationaliteit of plaats van vestiging 

gebaseerde directe of indirecte discriminatie 

met zich meebrengen. Mochten er toch derge-

lijke eisen in de aanbestedingsstukken staan in 

de vooronderstelling dat er geen duidelijk grens-

overschrijdend belang zou zijn, maar deze voor-

onderstelling wordt gelogenstraft, dan leveren 

deze eisen een extra procesrisico op voor een 

aanbestedende dienst.

Hoe nu verder?
Wanneer nog voor de sluitingstermijn van het 

indienen van de inschrijvingen een buiten-

landse marktpartij zich zou melden om naar 

een bepaalde opdracht voor b-diensten mee 

te dingen, en de aanbestedende dienst gelet 

op het vorenstaande ‘gedwongen’ zal zijn deze 

alsnog te laten participeren, dan dient de aan-

bestedende dienst zijn aanbestedingsstukken te 

toetsen of er geen eisen zijn gesteld, die een op 

nationaliteit of plaats van vestiging gebaseerde 

directe of indirecte discriminatie met zich mee-

brengen. Mocht dat niet zo zijn of blijken, dan is 

er niets aan de hand en kan de inkoopprocedure 

gewoon verder worden afgewikkeld. Mochten er 

wel zulke eisen aanwezig zijn of blijken, dan zijn 

er twee mogelijkheden: (1) de inkoopprocedure 

te staken en de opdracht op opnieuw aan te 

besteden, of (2) de inkoopprocedure voort te 

zetten met de ‘reparatiewijzigingen’, die plaats-

vinden met behulp van een nota van inlichtingen. 

daarmee dient wel te worden vermeld dat de 

mogelijkheden voor een aanbestedende dienst 

om bij nota van inlichtingen wijzigingen in eisen 

van het bestek aan te brengen niet onbeperkt 

zijn. niet wezenlijke wijzigingen zijn toegestaan. 

daarvan is in kwestie sprake, wanneer niet valt 

in te zien dat andere gegadigden belangstelling 

voor de opdracht hadden getoond als zij hadden 

geweten dat de op nationaliteit of plaats van 

vestiging gebaseerde directe of indirecte dis-

criminatie niet gehandhaafd zou worden.10

mr. a.W. van Wijngaarden

International Tender Services (ITS)

voor noten zie pagina 8>
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bij tussenvonnis van 4 mei 20112 oordeelt de 

rechtbank Zutphen dat het Kadaster onrecht-

matig heeft gehandeld jegens hlA door de ont-

wikkeling van de Klic-viewer onderhands aan te 

besteden. de rechtbank oordeelt onder meer dat 

vaststaat dat aanbesteding van de ontwikkeling 

van de Klic-viewer niet verplicht was, omdat 

de waarde van de opdracht onder de drempel-

waarde voor een europese aanbestedingsplicht 

valt. nu het Kadaster er echter toch voor heeft 

gekozen de werkzaamheden aan te besteden, 

dient het Kadaster zich daarbij volgens de recht-

bank te gedragen overeenkomstig de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder 

het gelijkheidsbeginsel.

de rechtbank oordeelt vervolgens dat het 

Kadaster, door geen uitvraag aan hlA te verzen-

den terwijl het ervan op de hoogte is dat hlA op 

de betrokken markt actief is, in strijd heeft gehan-

deld met het beginsel dat potentiële inschrijvers 

gelijk moeten worden behandeld en daarmee 

onrechtmatig jegens hlA heeft gehandeld. hlA 

wordt in de gelegenheid gesteld nader te onder-

bouwen of en, zo ja, welke schade zij hierdoor 

heeft geleden. 

bij eindvonnis van 28 december 20113 stelt de 

rechtbank de schade vast, waarbij de rechtbank 

onder meer ingaat op onderstaande vragen.

Zou Hla aan de aanbesteding 
hebben meegedaan?
hlA stelt zich op het standpunt dat zij eenvoudig 

aan de door het Kadaster in het bestek gestelde 

producteisen kon voldoen door van het door haar 

reeds ontwikkelde, standaard computerpro-

gramma cabelguard een vereenvoudigde (lite)

versie te maken. het Kadaster stelt zich op het 

standpunt dat de door haar gevraagde applicatie 

maatwerk computerprogrammatuur betreft, in 

welk geval alle intellectuele eigendomsrechten 

van het product aan het Kadaster dienen te 

worden overgedragen. omdat het Kadaster 

eigenaar zou zijn geweest van de basissoftware 

waarop de volledige versie zou zijn gebaseerd, 

had hlA niet zelfstandig en zonder toestemming 

van het Kadaster een uitgebreidere versie op de 

markt kunnen brengen. deze toestemming zou 

het Kadaster niet hebben gegeven. hierdoor 

was het meedoen aan de aanbesteding voor hlA 

geen optie, omdat hlA haar ontwikkelkosten 

niet had kunnen terugverdienen, aldus het 

Kadaster. de rechtbank volgt het standpunt van 

hlA dat de opdracht standaard computerpro-

grammatuur is en dat hlA aan de aanbesteding 

zou hebben meegedaan. de rechtbank acht het 

daarbij mede van belang dat uit de aanbeste-

dingsstukken geenszins blijkt dat het Kadaster 

geen toestemming aan hlA zou hebben gege-

ven om een uitgebreidere versie te ontwikkelen 

en aan derden te verkopen. 

Zou inschrijving van Hla tot 
gunning aan Hla hebben 
geleid?
bij de beantwoording van deze vraag betrekt de 

rechtbank het in het bestek vastgelegde beoor-

delingskader. hlA heeft gesteld dat zij voor een 

bedrag van € 50.000 zou hebben ingeschreven, 

 d E  Z a a K

Onderhandse aanbesteding 
onrechtmatig: € 10 miljoen 
schadevergoeding
Medio 2009 heeft het Kadaster een onderhandse meervoudige 
aanbesteding georganiseerd voor de ontwikkeling van een 
desktopapplicatie waarmee de informatie behorend bij een 
zogenoemde KlIc-melding1 kan worden ontsloten en geprint/
geplot. Voor het doen van een inschrijving zijn door het Kadaster 
bedrijven uitgenodigd die zijn vermeld op een lijst die is opgesteld 
door het BaO (Bronhouders- en afnemers Overleg). Hla, een 
bedrijf dat op deze lijst niet voorkomt, is door het Kadaster niet 
uitgenodigd voor de onderhandse aanbesteding. de opdracht tot 
levering van de desktopapplicaties is gegund aan arcadis.
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zodat de ontwikkelkosten van de cableguard 

lite zouden zijn gedekt en zij de mogelijkheid 

zou krijgen om dit product via de website van het 

Kadaster te vermarkten. omdat het Kadaster 

voornoemde door hlA gestelde prijs niet gemo-

tiveerd heeft betwist, oordeelt de rechtbank 

dat de aanbieding van hlA voordeliger zou zijn 

geweest dan de door Arcadis geoffreerde prijs 

van € 76.000.

hlA heeft voorts gemotiveerd aangevoerd dat 

haar cableguard lite op ieder van de (overige) 

beoordelingspunten beter zou hebben gescoord 

dan de Klic-viewer van Arcadis. omdat het 

Kadaster hiertegen geen gemotiveerd verweer 

heeft gevoerd en hlA haar product voor een lage-

re prijs zou hebben geoffreerd, wordt geoordeeld 

dat hlA de aanbesteding zou hebben gewonnen.

tot welk bedrag heeft hlA schade geleden?

hlA vordert vergoeding van de door haar 

gederfde winst. de omvang van de door hlA 

geleden winstderving wordt bepaald door 

een vergelijking van de toestand zoals deze in 

werkelijkheid is geweest met de toestand zoals 

die (vermoedelijk) zou zijn geweest wanneer het 

onrechtmatig handelen van het Kadaster niet zou 

hebben plaatsgevonden. 

hlA vordert een bedrag van ruim € 20 miljoen 

aan winstderving, in het bijzonder gebaseerd 

op hoeveelheden af te nemen licenties. het 

Kadaster voert hierop aan dat hlA filosofeert 

over het aantal af te nemen betaalde licenties 

en dat sprake is van onwerkelijke aantallen 

en daarmee een onwaarschijnlijk bedrag aan 

gederfde winst. 

omdat zowel hlA als het Kadaster de rechtbank 

onvoldoende aanknopingspunten hebben gege-

ven voor het vaststellen van de omvang van de 

schade, heeft de rechtbank de schade ex aequo 

et bono (naar recht en billijkheid) vastgesteld op 

een gekapitaliseerd bedrag van € 10 miljoen. 

commentaar
voor opdrachten die buiten het toepassings-

bereik van de europese aanbestedingsrichtlijnen 

vallen en waarbij ook geen sprake is van een dui-

delijk grensoverschrijdend belang (zogenoemde 

'nationale aanbestedingen') is het uitgangspunt 

dat de europese aanbestedingsbeginselen en 

procedurevoorschriften niet gelden. bij het plaat-

sen van dergelijke opdrachten zijn overheids-

opdrachtgevers echter wél gebonden aan de 

civielrechtelijke normen met betrekking tot pre-

contractuele rechtsverhoudingen alsmede aan 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

waaronder het gelijkheids-, transparantie- en 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

7

tot welke concrete verplichtingen deze begin-

selen leiden bij meervoudig onderhandse aan-

bestedingsprocedures is in de rechtspraak nog 

onvoldoende uitgekristalliseerd. in een arrest van 

het hof den haag4 inzake een door de gemeente 

noordwijk georganiseerde meervoudig onder-

handse aanbestedingsprocedure wordt geoor-

deeld dat de gemeente in strijd met de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehan-

deld omdat zij de door haar vooraf opgestelde 

criteria om marktpartijen voor deze procedure 

te selecteren niet zorgvuldig heeft toegepast en 

getoetst met betrekking tot een marktpartij die 

zich vrijwillig bij de gemeente had gemeld. 

de uitspraak van het Kadaster sluit in hoofdlijn 

aan bij voornoemd arrest van het hof, met dien 

verstande dat de rechtbank de lat voor aan-

bestedende diensten explicieter formuleert en 

hoger lijkt te leggen met het oordeel dat er een 

verplichting op een aanbestedende dienst rust 

om bij een meervoudig onderhandse aanbeste-

dingsprocedure alle potentiële inschrijvers uit te 

nodigen waarvan de aanbestedende dienst ervan 

op de hoogte is dat zij op de markt waarop de aan-

besteding betrekking heeft actief zijn. 

deze door de rechtbank aangelegde maatstaf 

gaat m.i. (te) ver. Zij impliceert immers dat een 

aanbestedende dienst alle marktpartijen van 

wie hij ervan 'op de hoogte' is dat zij opereren 

op de betrokken aanbestedingsmarkt dient uit 

te nodigen voor een meervoudig onderhandse 

aanbestedingsprocedure. doet hij dat niet, 

dan handelt een aanbestedende dienst in de 

visie van de rechtbank onrechtmatig, zodat een 

heraanbesteding of een schadevergoedings-

plicht 'op de loer' ligt. onduidelijk is in dit ver-

band overigens wat precies 'op de hoogte' zijn 

betekent. is hiervan reeds sprake wanneer een 

marktpartij zich bij een aanbestedende dienst 

op enigerlei wijze kenbaar heeft gemaakt met 

haar producten/diensten-portfolio, bijvoor-

beeld door middel van een algemene mailing? 

of moet een marktpartij wellicht expliciet 

hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd is in 

bepaalde opdrachten van de aanbestedende 

dienst? en aan welke afdeling/persoon binnen 

een aanbestedende dienst moet een dergelijke 

mailing zijn gericht om de aanbestedende 

dienst te kunnen 'aanwrijven' dat hij ervan op 

de hoogte was dat de betreffende marktpartij 

actief is op de betrokken aanbestedingsmarkt? 

Met de door de rechtbank aangelegde maatstaf 

worden m.i. nut en doel van een meervoudig 

onderhandse aanbestedingsprocedure, kort 

gezegd op eenvoudige en snelle wijze met 

een paar door de aanbestedende dienst zelf 

uit te nodigen marktpartijen na concurrentie 

een opdrachtbehoefte vervullen, dan ook flink 

ondergraven. 

de nieuwe Aanbestedingswet, waarvan het 

wetsvoorstel thans ter behandeling bij de eerste 

Kamer ligt, biedt een kader voor de meervoudig 

onderhandse aanbestedingsprocedure dat 

duidelijk afwijkt van de uitspraak van de recht-

bank. expliciet wordt namelijk in het wetsvoorstel 

bepaald dat bij de meervoudig onderhandse 

procedure het gelijkheidsbeginsel alleen van toe-

passing is op ondernemers die zijn uitgenodigd in te 

schrijven op een opdracht. het gelijkheidsbeginsel 

ziet in beginsel dus niet op de totstandkoming van 

de uitnodigingen. op deze wijze wordt volgens 

de wetgever ‘voorkomen dat een ondernemer die 

niet door de aanbestedende dienst en een speciale-

sectorbedrijf is uitgenodigd een inschrijving te doen 

in het kader van een meervoudig onderhandse pro-

cedure, dit recht met een beroep op gelijke behan-

deling alsnog kan verwerven.’5 

tot slot is opmerkelijk het oordeel van de 

rechtbank dat hlA de opdracht zou hebben 

gewonnen. Mijns inziens is het, gelet op het 

gelijkheidsbeginsel, discutabel om hlA in feite 

na het bekend zijn van de inschrijvingsgegevens 

van Arcadis, waaronder de prijs, alsnog in een 

beoordeling te betrekken. Met een dergelijke 

'achteraf'-wetenschap is het natuurlijk een koud 

kunstje voor hlA om een winnende inschrijving 

'op te stellen'. bovendien valt het geenszins uit te 

sluiten dat hlA, indien zij gelijktijdig met de wél 

uitgenodigde inschrijvers een inschrijving zou 

hebben ingediend, een ongeldige inschrijving 

zou hebben gedaan. een geldigheidstoets van 

de achteraf door hlA ter gelegenheid van de 

gerechtelijke procedures ingediende 'inschrijf-

gegevens' heeft thans niet kunnen plaatsvinden, 

zodat met twee maten wordt gemeten.

het had m.i. in dit verband dan ook meer voor 

de hand gelegen indien de rechtbank als grond 

voor toekenning van schadevergoeding was uit-

gegaan van de kans dat hlA de opdracht gegund 

zou hebben gekregen indien zij met de aanbeste-

dingsprocedure zou hebben meegedaan.6 dat 

de rechtbank dit niet heeft gedaan is mogelijk 

het gevolg van de door partijen in de procedure 

betrokken stellingen. 

naar verluidt is tegen het vonnis van de recht-

bank hoger beroep ingesteld. of de toegekende 

schadevergoeding van € 10 miljoen in hoger 

beroep in stand blijft, is dus nog even afwachten.

mr. l.J.W. Sueters

Bartels Sueters Fischer aanbestedingsadvocaten

voor noten zie pagina 8>
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onder de zaakbespreking ‘de onderhande-

lingsprocedure: nieuwe ronde, nieuwe kansen?’ 

van mr. e. Zeelenberg in tender Nieuwsbrief 2, 

2012 zijn abusievelijk de verkeerde voetnoten 

opgenomen. de voetnoten corresponderen nu 

niet met genoemd artikel. hierbij publiceren wij 

de voetnoten zoals ze vermeld hadden moeten 

worden. onze excuses voor deze dwaling.

Noten bij ‘de onderhandelingsprocedure: 

nieuwe ronde,  nieuwe kansen?’

1. vzr. cbb 01-11-2011, lJn: bu3221.

2.  cbb 15-07-2011, lJn: br2187 en lJn: br 

2190. 

3. vzr. rb. utrecht 10-08-2011, lJn: bs1411.

REcTIFIcaTIE

vervolg van pagina 2>

vervolg van pagina 5>

vervolg van pagina 7>

het voorstel brengt geen grote veranderin-

gen met zich. het is vooral codificatie van 

jurisprudentie, en de standpunten van de 

commissie zoals opgetekend in interpretatieve 

Mededelingen zijn verwerkt. de teksten zijn 

helderder geschreven en criteria zijn meetbaar 

gemaakt. Kortom, een verbetering.

mr. H.J. van der Horst

ppS adviseurs Overheidsopdrachten 

Noten
1.  g.W.A van de Meent en A. stellingwerff beintema, 

tender nieuwsbrief, februari 2012, nr. 2.

2.  voorstel richtlijn betreffende het gunnen van 

overheidsopdrachten, europese commissie, 20 

december 2011, coM (2011) 896 definitief.

3.  het voorstel definieert het begrip innovatiepartner-

schap niet.

4.  verordening (eeg) nr. 1836/93 van 29 juni 

1993; pb. 168/1 van 10 juli 1993. Artikel 48 lid 2, 

onderdeel f richtlijn 2004/18 kent niet de 

mogelijkheid milieubeheer als selectiecriterium 

voor een leveringsopdracht te hanteren.

5.  Zaak c-532/07 (lianakis) van 24 januari 2008, 

Jur. 2008, p. i-251.

6.  Zie voor het begrip levenscyclus artikel 2(22).

7.  Zie zaak c-496/99p (suchhi di frutta), Jur. 1994 p. 

ii-3181 en zaak c-454/06 (pressetext) van 19 juni 

2008, Jur. 2008 p. i-4401.

Noten
1.  Alleen gezondheids-, sociale en educatieve dienst-

verleningen krijgen nog een bijzondere status.

2.  het voorstel voor deze Aanbestedingswet ligt nu ter 

behandeling bij de eerste Kamer.

3.  geïmplementeerd door het besluit aanbestedings-

regels voor overheidsopdrachten (bao).

Noten
1.  een dergelijke melding heeft als doel het voorkomen 

van graafschade van kabels en leidingen bij het 

uitvoeren van graafwerkzaamheden. 

2.  rechtbank Zutphen, 4 mei 2011, lJn: bv0451.

4.  hvJ eu 17.03.2011, c-95/10. 

5.  hvJ eu 13.03.2007, c-507/03.

6.  hof den haag 29 juni 2010, lJn: bn4167; 

 afwijkend Ab rvs 30 juni 2010, lJn: bM9639.

7.  Zie ook de Zaak op pagina 6 en 7 in deze 

 nieuwsbrief.

3.  rechtbank Zutphen, 28 december 2012, lJn: 

bu9991.

4.  hof den haag, 26 oktober 2010, lJn:  

bo2080.

 8.  Zie ook art. 2.39 lid 3 van de nieuwe Aanbeste-

dingswet.

 9.  in bijzonder de artikelen 49 en 56 vWeu (voor-

heen art. 43 en 49 eg-verdrag).

10.  Zie ook hof leeuwarden 12 mei 2009, lJn: 

bi5096.

5.  Zie Memorie van toelichting bij het voorstel Aan-

bestedingswet, p. 15. 

6.  vgl. bijv. rb. utrecht, 4 juni 2001, br 2002, p. 91 en 

vzr. rb. A'dam, 18 juni 2008, lJn: be9537.

Noten
1.  Zie onderzoeken van brouwer e.a. (2010) en van 

Jorissen e.a. (2010).

2.  Kabinetstandpunt ten aanzien van social return bij 

het rijk, kamerbrief 2011-2000143143,  

29 april 2011.

3.  handleiding social return, beso/tno, 2011.

4.  Zie ook brouwer, p., smit, A., & Zwinkels, W., 

 contracteis helpt kwetsbare groepen, Aan de slag, 

juni 2011.
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