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D
e uitzonderingspositie van 
het niet-Europees aanbeste-
den van defensie- en veilig-
heidsopdrachten was mo-
gelijk op grond van artikel 

296 (thans 346) van het Europese Verdrag. 
Deze bepaling maakte het mogelijk om op-
drachten op het gebied van wapens, munitie 
en oorlogsmateriaal, en opdrachten waarbij 
wezenlijke veiligheidsbelangen in het geding 
waren (zoals bestrijding van terrorisme en 
georganiseerde criminaliteit), buiten de aan-
bestedingsprocedures te houden. Van deze 
uitzonderingsmogelijkheid werd door de 
lidstaten volop gebruikgemaakt. Bij voorkeur 
werden deze opdrachten aan het nationale 
bedrijfsleven verstrekt. 
Maar een dergelijke gecompartimenteerde 
markt paste niet binnen een interne markt, 

zeker gezien de omvang ervan. Jaarlijks wordt 
binnen de Europese Unie voor zo’n 170 
miljard euro aan defensie besteed, waarvan 
82 miljard euro is bestemd voor overheids-
opdrachten op het gebied van defensie en 
30 miljard euro voor de aanschaf van nieuw 
materieel. 

Nationale wetgeving
Voor het Europees Parlement en de Europese 
Commissie reden om in 2005 met initiatie-
ven te komen voor een open Europese markt 
voor defensiemateriaal en veiligheidsopdrach-
ten. Dit initiatief heeft uiteindelijk in 2009 
geresulteerd in een aanbestedingsrichtlijn 
voor opdrachten op het gebied van defensie 
en veiligheid: Richtlijn 2009/81 van 20 juli 
2009. De lidstaten moesten uiterlijk op 21 
augustus 2011 deze richtlijn in hun nationale 

wetgeving hebben opgenomen. Nederland 
heeft nog niet aan deze verplichting voldaan. 
Wel is het voorstel van de Aanbestedingswet 
op defensie- en veiligheidsgebied in behande-
ling bij de Tweede Kamer. Dat deze richtlijn 
nog niet in onze nationale wetgeving is op-
genomen, betekent niet dat Nederland (en 
andere lidstaten) defensie- en veiligheidsop-
drachten op de oude voet kunnen blijven ver-
strekken. Gelet op het feit dat deze richtlijn 
voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk 
is geformuleerd, kunnen belanghebbenden 
er een rechtstreeks beroep op doen, zo heeft 
het Europese Hof van Justitie meerdere keren 
bepaald. 
Kortom, vanaf 21 augustus 2011 is de markt 
voor defensie- en veiligheidsopdracht voor 
alle ondernemers in dit marktsegment open. 
Is een defensie- of veiligheidsopdracht niet 
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Europees aanbesteed, en daar is geen objectie-
ve rechtvaardiging voor, dan hebben belang-
hebbenden de mogelijkheid om via de rech-
ter ontbinding van de gesloten overeenkomst 
te vorderen of schadevergoeding te eisen. 

Transportvliegtuigen
Het negeren van het nieuwe aanbestedings-
regime is niet zonder risico’s. Dat het voor 
de Europese Commissie werkelijk menens is 
deze markt open te stellen, blijkt uit het feit 
dat de Commissie heeft besloten om bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie een 
procedure tegen Tsjechië aanhangig te ma-
ken. Dit land had namelijk zonder een aanbe-
stedingsprocedure te volgen de opdracht voor 
de levering van een viertal militaire tactische 
transportvliegtuigen verstrekt. Uit het persbe-
richt van de Europese Commissie van 5 mei 
2010 blijkt dat zij zich op het standpunt stelt 
dat een dergelijke onderhandse gunning niet 
is gerechtvaardigd, indien de essentiële veilig-
heidsbelangen niet in het geding zijn. Tsje-
chië heeft de Commissie hiervan kennelijk 
niet kunnen overtuigen.
Het aanbestedingsregime van de richtlijn de-
fensie- en veiligheidsopdrachten is voor de 
klassieke overheid flexibeler dan het normale 
regime. In de eerste plaats zijn de drempel-
bedragen voor leverings- en dienstverlenings-
opdrachten verhoogd van 193.000 euro 
naar 387.000 euro. Het drempelbedrag voor 

‘werken’ blijft ongewijzigd: 4.850.000 euro.2 
Maar wellicht belangrijker is dat aanbeste-
dende diensten die onder het Besluit aan-
bestedingsregels voor overheidsopdrachten 
(Bao) vallen, zonder enige rechtvaardiging 
een vrije keuze hebben om de zogenoemde 
onderhandelingsprocedure mét bekend-
making te kunnen toepassen. De Richtlijn 
2009/81 kent zelfs geen openbare procedure. 
Voor de speciale sectorbedrijven verandert er 
niet zo veel.
 
Huiden
Welke defensie- en veiligheidsopdrachten val-
len onder dit aanbestedingsregime en zijn er 
uitzonderingen mogelijk? Voor opdrachten 
op het gebied van defensie zijn dat in eerste in-
stantie producten die op een besluitenlijst van 
de Europese Commissie uit 1958 staan. Deze 
lijst is als bijlage 3 bij Bao opgenomen. Span-
nend is die niet: metaalertsen, farmaceutische 
producten, huiden(!), glas, uurwerken en mu-
ziekinstrumenten. Niet op de lijst staan zaken 
als explosieven, telecommunicatie, tanks, mi-
litaire vliegtuigen, oorlogsschepen en derge-
lijke. Maar uit de 10de overweging van Richt-
lijn 2009/81 blijkt dat de lijst uit 1958 ruim 
moet worden geïnterpreteerd. In het licht 
van de ontwikkeling van de technologie, het 
aanbestedingsbeleid en de militaire behoeften 
zullen aanbestedende diensten de lijst moeten 
gebruiken. Daarbij wordt ook verwezen naar 

een nieuwe lijst; die van militaire goederen 
van 23 februari 2009. De concept Memorie 
van Toelichting van het voorstel Aanbeste-
dingswet op het gebied van defensie en vei-
ligheid verwijst daar zelfs naar. Hier worden 
onder meer genoemd: machinegeweren, 
bommen, torpedo’s, vuurgeleidingssystemen, 
tanks, oorlogsschepen en -vliegtuigen. Zaken 
waar de industrie belangstelling voor heeft.
Bij veiligheidsopdrachten gaat het om zoge-
noemde ‘gevoelige’ opdrachten op het gebied 
van de bouw, de levering van goederen en het 
verrichten van bepaalde diensten. Opdrach-
ten die betrekking hebben op veiligheidsdoel-
einden en waar gerubriceerde gegevens een rol 
spelen. Veiligheidsdoeleinden kunnen zijn: 
de bestrijding van terrorisme en georganiseer-
de misdaad, grensbewaking, crisisbeheersing. 
Van gerubriceerde gegevens is sprake i) wan-
neer een bepaald niveau van veiligheidsclassi-
ficatie of een beveiligingsniveau is toegekend 
aan de gegevens, ii) dit in het belang van de 
nationale veiligheid is, en iii) die in overeen-
stemming met de wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen in een lidstaat bescherming 
vereisen, bijvoorbeeld tegen ontvreemding of 
onthulling door onbevoegden. 

Georganiseerde misdaad
Deze nieuwe richtlijn is een feite een uitbrei-
ding van het Europese aanbestedingsregime. 
Anders gezegd: de uitzonderingsmogelijkhe-
den die in Bao stonden, zijn ingeperkt. Dat 
blijkt onder meer uit het volgende. Onder 
het aanbestedingsregime van Bao en het Be-
sluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) 
gelden opsporings- en beveiligingsdiensten 
als een zogenoemde B-dienst, waarop een 
verlicht Europees aanbestedingsregime van 
toepassing is. Onder het aanbestedingsregime 
van Richtlijn 2009/81 gelden opsporings- en 
beveiligingsdiensten als een zogenoemde A-
dienst (categorie 4) en vallen ze onder het vol-

Bij	de	overheid,	en	in	het	bijzonder	bij	
defensie	en	politie,	zal	een	
mentaliteitsverandering	moeten	
plaatsvinden
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ledige aanbestedingsregime van deze richtlijn.
Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Naast 
de bekende uitzonderingen als de koop van 
onroerende zaken, arbeidsovereenkomsten, 
arbitrage en opdrachten die worden verstrekt 
op basis van internationale overeenkomsten 
(verdragen) – die een voorziening kennen 
voor aanbestedingsprocedures – kent deze 
richtlijn ook een aantal specifieke uitzonde-
ringen. Een voorbeeld zijn de opdrachten die  
in NAVO-verband worden verstrekt. NAVO 
kent namelijk eigen aanbestedingsprocedu-
res, de zogenoemde International Compe-
titive Bidding. In de overwegingen van de 
richtlijn staan enkele voorbeelden van bijzon-
der ‘gevoelige’ opdrachten, die in de richtlijn 
nader zijn gepreciseerd; activiteiten van in-
lichtingendiensten, de aanschaf van appara-
tuur voor grensbeveiliging of bestrijding van 
de georganiseerde misdaad, aankopen die ver-
band houden met encryptie of aankopen die 
specifiek bestemd zijn voor geheime operaties 
of andere gevoelige acties die door politie- en 
veiligheidsdiensten worden uitgevoerd. Een 
beroep op een van deze uitzonderingen zal 
onderbouwd moeten zijn en door de ambte-
lijke leiding moeten zijn geaccordeerd. 
Richtlijn 2009/81 is in beginsel van toepas-
sing op alle aanbestedende diensten die onder 
Bao en Bass vallen. Dat zal voor de speciale 
sectorbedrijven beperkt zijn. In bijzondere 
situaties valt te denken aan lucht- en zeeha-
vens, energie- en watervoorziening. Maar 
het zullen vooral de ministeries van defensie 
zijn die hun opdrachten op het gebied van 
defensiematerieel op basis van deze richtlijn 
moeten aanbesteden, en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie en de politieregio’s hun 
‘gevoelige’ opdrachten. 

Grensoverschrijdend belang
Tot slot, welke praktische gevolgen heeft dit 
nieuwe aanbestedingsregime voor de over-

heid en ondernemingen? Bij de overheid, en 
in het bijzonder bij defensie en politie, zal een 
mentaliteitsverandering moeten plaatsvin-
den. Het buiten de aanbestedingsprocedu-
res verstrekken van defensie- en veiligheids-
opdrachten zal alleen bij hoge uitzondering 
mogen plaatsvinden. Voor opdrachten bene-
den de drempels en voor B-diensten zal men 
telkens de vraag moeten stellen of er sprake 
is van duidelijk grensoverschrijdend belang, 
want de defensie-industrie is bij uitstek een 
internationale markt. Is er sprake van een 
duidelijk grensoverschrijdend belang, dan zal 
een dergelijke opdracht op een adequate ma-
nier bekend moeten worden gemaakt, zodat 
bedrijven uit de andere lidstaten ook op de 
opdracht kunnen inschrijven.3

Voor de Nederlandse defensie-industrie, die 
voor het merendeel uit middelgrote en kleine 
ondernemingen bestaat die veelal als onder-
aannemer actief zijn, biedt de openstelling 
van de defensie- en veiligheidsmarkt grotere 
kansen om in onderaanneming bij de grote 
spelers deelopdrachten te verwerven. Dat 
geldt zeker wanneer aanbestedende diensten 
de hoofdaannemers verplichten om een be-
paald percentage aan onderaannemers te 
verstrekken; een mogelijkheid die in deze 
richtlijn is opgenomen. Dat betekent dat het 
Nederlandse bedrijfsleven, dat actief is op het 
gebied van defensie en veiligheid, een plaats 

kan verwerven in de toeleveringsketen van de 
grote defensieondernemingen. Kortom, voor 
het bedrijfsleven biedt deze richtlijn nieuwe 
mogelijkheden. 
In zijn afscheidsrede aan de Universiteit van 
Amsterdam op 28 oktober 2005 zei emeritus 
hoogleraar aanbestedingsrecht Wil Wedekind 
het als volgt: “De aanbestedingsrichtlijnen 
zijn niet in de eerste plaats gericht op de be-
langen van de overheid, maar op de belangen 
van de marktdeelnemers.” £

Mr. Hein van der Horst is verbonden 

aan het adviesbureau PPS Adviseurs 

Overheidsopdrachten.

Noten

1  In het handboek Aanbesteden doe je zo, van 

Hein van der Horst en Mary-Ann Schenk, 

Sdu 2010, wordt deze richtlijn behandeld.

2  Eind dit jaar zullen de nieuwe 

drempelbedragen voor de periode 2012 – 

2013 bekend worden gemaakt.

3  Op grond van artikel XXIII Agreement on 

Government Procurement (GPA ) zijn niet-

EU-lidstaten uitgesloten van opdrachten op 

het gebeid van defensie en veiligheid, tenzij 

de aanbestedende partij bedrijven uit deze 

landen niet uitsluit.

De	richtlijn	biedt	het	Nederlandse	
bedrijfsleven	een	plaats	in	de	
toeleveringsketen	van	de	grote	
defensieondernemingen


