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Geachte heer Van llussel.

llij de rcguliere audits van de Europcse programma's voar vcrstcrking van rcgionale ell

stedelijke economic in Nederland. de zogeheten Doelstelling 2-programma's. hccfi de
Europese Commissie (hiema: Commissie) een aanlal tekortkomingen geconstateerd.
Hierover heeft zij september jl. ceo brief gestuurd. De Commissie hecft onder andere
gcconcludcerd dat in Nederland de EFRO-projecten die niet onder de Europese
aanbestedingsriehtlijnen vallen, in veel gevallen niet op eenjuiste wijze zijn aanbcstecd.
De Commissie is er daarbij vanuit gegaan dat het transparantiebeginsel LO uitgclegd moct
worden dat er altijd voorafgepubliceerd dient te worden. In dezc bricfv"il ik 1I als
programma-uitvoerders van de Doelstel1ing 2-programma's inrormeren over hoe u het
beste kunt handelen bij het verstrekken van opdrachten die niet onder de Europese
aanbestedingsrichtlijnen vallen. Dit zijn bijvoorbceld de opdrachten waarvan de waarde
onder de Europese drempelbedragen ligt, conccssies voor dicnsten en IIB-dienslen. Dc
Aanbestedingsrichtlijnen zijn hierop wcliswaar niet van toepassing, maar de algemcne
beginselen van het Verdrag gelden uiteraard wet Volgens de Commissie hl..'efidit mel
name gevolgen voor de wijze waarop de aanbestedingen openbaar hadden moelen worden
gemaakt.
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De Commissie is van mening dat op grand van het transparantiebcginscl oak de
opdrachten die niet onder de Aanbcstcdingsrichtlijnen vallen, YDoraf moetcn worden
gepubliceerd, mils zc vcrband houden met de interne markt. De Commissie heeft 31 juli
2006 cell interpretatieve mededeling gepublicccrd waarin zij haar visie over transparantic
\....eergeeft. De Commissic hecft cell aaotal zaken voor het Ilafvan Justitie EG gebracht.
waarin volgens de Commissie niet voldocnde transparant is aanbcsteed. Dc mccstc
lidstaten, waaronder Nederland, zijn het niet eells met de interprctatie van de Commissic.
Zij vinden dat de cis van publicatie vooraf vaora! voor kleinere opdrachtcn Ie ver gaat.
Nederland intervenieert daarom in deze zaken. Dit vOOljaar wordt in de mt:est relevante
zaak ("Finse keukenzaak") een uitspraak verwacht. Bovendien is Nederland van mening
dat de Commissie zijn interpretatie niet met terugwerkende kracht kan laten gelden.
omdat dit de rechtszekerheid aantast.

Ten einde in de toekomst problemen te voorkomen adviseer ik u bij het plaatsen van
opdrachten die zijn getinancierd met EFRO-subsidies, rekening te houden met de
opvatting van de Commissie. Dit houdt in dat er bepaalde basisnormen gelden bij het
verstrekken van overheidsopdrachten, te weten voorafgaande bekendmaking, niet~
discriminerende selectie en gunning en de mogelijkheid tot rechtsbescherming.
• Voorafgaandc bckcndmakingdient (volgens de Europesc Commissie) uitgelcgd te

worden als cen bekendmaking van een voldoende toegankelijkc aankondiging van de
opdracht. bcdoeld am de opdracht voor mededinging open Ie stellen. Contact
opnemen met een aantal potentiele ondcrnemers voldoct volgens de Commissie niet.
Dc aanbestedende dienst moct zelfbcsluiten welk medium gebruikt wordt voor re
bekendmaking. De interne markt relevantie moet daarbij leidend zijn. Met cen
publicatie op de website www.aanbesledingskalender.nl (gratis) voldoct u in ieder
geval aan de eisen.

• Niet discriminerende selectie en gunning houdt in dat er geen discriminerende ciscn
in de opdrachtbeschrijving mogen worden gesteld en evenmin discrimincrendc
voorwaarden en lemlijnen mogen worden gehanteerd. Tevens dienen maatregelen om
het aantal gegadigden tot een geschikt niveau te beperken transparant en nict~
discriminercnd te zijn. Oak de gunning dient op niet-discriminerende en transparanle
wijze plaats te vinden. bij eventucel onderhandelen diencn bijvoorbceld aile
inschrijvers over dezelfde informalie Ie bcschikkcn.

• Mogelijkheid tot rechtsbesehenning houdt voor u in dat beslissingcn die voor beroep
open staan (beslissingen die mogclijk Gcmeenschapsrecht schendcn), gemotivcerd
moctcn worden. hctzij in de beslissing zelf, hetzij op verzoek na de mededcling van
de bcslissing.

Deze basisnormen van de Commissie gelden overigens alleen voorzover het gaat Olll
opdrachtcn die voldoende verband houden met de interne markt. Oit betekent dat bij cen
opdracht onder de drempelbedragen maet worden nagegaan of deze mogelijk relevant is
voor de Europese markt.lk adviseer. indien u van mening bent dat dit oiet hel geval is, de

http://www.aanbesledingskalender.nl
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motivering daarvoor vast Ie lcggcn in het dossier. Dc bcoordcling of cr sprakc is van
interne markt relevantie dient volgens de Commissie gebasecrd Ie zijn op ceo evaluatie
van de individuele omstandigheden van de opdracht in kwestie. zoals het onderwerp en
de geschatte waarde van de opdracht. de kenmerken van de sector en de gcogratischc
Jigging van de plaats van uitvoering. De Commissie gt:eft in haar interprctalieve
mededeling niet coneree! aan hoe deze criteria moeten worden toegepa'it. In cen cerdcr
concept van de interpretatieve mededeling heeR de Commissic wa! betrel't de gcschaue
waarde van de opdracht cen ondergrens voorgesteld van 10% van het drempelbedrag (€
527.800) voor opdrachtcn voor werken en 20% van het drempelbedrag (€ 42.200) voar
leveringen en diensten. Vanwege verzet van lidstaten tegen de hoogte van deze gn..'I1zen
heeft de Europese Cammissie deze bedragcn averigens niet apgenamen in de definiticve
mededeling. De Commissie hantecrt deze bedragen niet als formele grenzen. Maar ze
geven wel cen indicatie van de greozen die de Commissie in de praktijk kan hanleren bij
het beoardclen of een aanbesteding relevant is voor de interne markt.

Het antbreken van duidelijke criteria am te bepalen of een aanbestcding relevant is voar
de interne markt. vormt een belemmering an te kamen tot een gaede beslissing over de te
valgen aanbestedingspracedure. Ik heb daaram beslaten het initiatiefte nemen tot een
expcrt-comitc waarin de criteria nader bezien kunnen worden door een
vertegenwoordiging van de gezamenlijke programma-uitvoerders. Het coordinatiepunt
Structuurfondsen (drs. R. van Raak) van mijn Ministeric zal dit comite snel in 2007
apstarten en het secretariaat voeren. U wordt hierover binnenkart belladcrd. Dit camite
zau oak in concrete gevallen, daar waar een pragramma-uitvocrder daar aanleiding toe
ziel, om advies gevraagd kunnen worden.

Nadat uitspraken van het Europees Hofvan Justitic duidelijkheid verschaffen over welke
transparantie-eiscn cr concreet gelden onder de Eurapese aanbestedingsdrempels. zal er
Nederlandse regelgeving komen waarin deze ciscn worden vaorgeschreven. Zolang die
duidelijkheid er niet is, adviseer ik u op bovenbeschreven wijze te handelen.

Hoagachtend,

dt~w
mcvr. ir. C.E.G. van Genn
Staatssecrctaris van Econ
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INTERPRETATIEVE MEDEDEUNG VAN DE COMMISSIE

over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op he! plaatsen van opdrachten die nier of
slechts gedeehelijk onder de richdijnen inzake overheidsopdrachten vallen

(2006/C 179/02)

INlEJDING

De Europese Gemeenschap heen onlangs nieuwe richtlijnen voor hel plaatsen van overheidsopJraehten
voor werken, leveringen en Jiensten vastgesleld (I). Hierin ziin gedelailleerde regds voor openbare aanbe-
sledingsprocedures in de hele EU opgenornen.

De richtlijnen inzake overbeidsopdraehten gelden eehler niel voor aUe opdraehten van de overhcid. Allerlei
opdrachten vallen geheel of gedeelteHjk builen de werklngssfeer van deze rkhllijnen, zoars

- opdrachten waarvan de waarde onder de toepassingsdrempels voor de richtlijnen inzake overheidsop_
drachlen Iigl (1);

- opdrachten voor in bijlage " B bij Richtlijn 2004/18/EG of bijlage XVII B bij Rkhtlijn 2004/17/EG
opgenomen diensten, waalVan de waarde de toepassingsdrernpcls oversehrijdl.

Deze opdrachlen bieden belangrijke kansen aan ondernemingen in de interne markt, en met name aan het
midden- en kreinbedrijf en staRers. Tegelijk dragen open en concumntiegerichte gunningsprocedures ertoc
bi; dat voor deze opdrachten een breder scala van pOlentiele inschrijvers wordt aangetrokken en cia! econo-
misch voordeliger off"ertes worden ontvangen. Een w efficient mogeJijk gebruik van overheidsgeJden is
vooral belangrijk omdal veer Iidslalen mel begrotingsprobJemen kampen. Vooru is bewezen dat Iranspa-
raRte praklijken bij het pJaatsen van overheidsopdrachten cen gocde beschenning legen corruplie en
vriendjespoJiliek birden.

Nienemin worden dergeJijke opdrachlen nag vaak rechtstreeks zonder enige medrdinging gegund aan
pJaatselijke ondememingen. Het Europese Hof van Justitie (Hot) heeft in zijn Techtspraak bevesligd dat de
in hel EG.Verdrag opgenomen regels belreffende de interne markt ook van toepassing zijn op opdrachlen
die niet onder de riehtU/nen inzake overheidsopdrach!en vallen. De lidstaten en belanghebbemlen hebben
de Commissie herhaaldeJijk gevraagd om richtsnoeren voor de toepassing van de basisbeginselen die aan
deze rechtsprailk zijn omleend.

Oeze interpreliltieve mededeling betreft bovengenoemde twee groepen opdrachren die geheel of
gedeelrdijk buiten de werkingssfeer van de richrlijnen inzake overheidsopdrachren vallen (,. De
Commis.~ie b(licht hierin hoe zij de rechrspraak van het Hof interpreteen en wijst op goede prak-
fijken om de lidstaten te helpen optimaal profijt van de interne markt te trekken. Door deze mede-
deling worden geen nieuwe rechtsregeis gecreeerd. Oat neeml echter niet weg dat de uilJegging van
her Gemeenschapsrechr uiteindeJiik de taak van het Hof is.

I. IURIDISCHE ACHnRGROND

1.l. Regels en bcginselen van het EG-Verdrag

1.8.2006

Wanneer aanbestedende diensten (') in de lidstaten opdrachten plaatsen die binnen de werkingssfeer van
het EG-Verdrag vallen, moeten zij de regels en beginselC'n van dat Vndrag in achr nemen. Bii die begin.
selen gaat het om het vrije verkeer van goederen (anikel 28), het rechr van ves[iging (aRikel 43), het
vrij verriehten van diensten (artikel 49). non-discriminarie en gelijke behandeling. rransparantie.
evenredigheid en wederzijdse crkenning.

('i Richllijn 2004/U/EG, PB l1l4 van l0.4.2004. bIz. 114. en RichtJijn2004!ll/EG. PHlll4 van l0.4.2oo4. bJz. I(de .richtlijnen inzake overhdd50pJrachlen1.
(') IX drempelwaarden zijn vastgeSlc1din anikc1 1 van Richtlijn 2004/18fEG en artikel16 van Richtlijn 2004/lliEG.
f') Een de~e g~p opdrachten ~!e niet of s!cChlsged~lrelijk onder de ~htlijnen vallen, ziin de coneessieovereenkom.

sten. Z,e anlkeJ 11 van RIChtll)n2004!18!EG en anikeJ 18 VilnRlchtllJn2004/11/EG voorconcessiCtlvereenkomslen
voor diensten. en de anikelen 56-65 VilnRichtlijn 2004/18/EG en ilrtikel 18 viln Riehtlijn 2004/11iEG voor conees.
sieovereenkornslen voor werten. Deze ovcrccnkomsten bliJvenin dele mededeling«hler bUilenbeschouwing orndal
ZI) in de follow-up van he! groenboek over pubJiek.private pannemhappen worden bcsproken.

r) In deze rncdedeling worden onder aanbestedcnde dicnsten zowel aanbl.'Sredendediensten in de zin van artikcJ I, lid
9. vall Richllijn 2004!18!EG alsdie in de lin van artikel2 van Richrlijn2004/llfF.G verstaan.
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1.1. Ba.~i.~noTmen voor her plaatsen van opdrachun

Het Hof heeft !ten re('k.s basi.~norm('n voor het plaatsen van overheidsopdrachten ontwikkeld, die
direct zijn ontleend aan de regels en beginselen van het EG-Verdrag. De beginselen van gelijke behan-
deHng en non-discriminatie op grond van nationalileit impliceren cen verplichting tot tfimsparantie, die
volgens de rechtspraak van hel Hof (') inhoudt "dllt oon elke pottnlii'1e inschrijver "" passende mate van
openbaarheid wordt gegllnmJccrJ, zodat de dierulennuuRt voor rntdedinging wordt geopend en de aanbe-
sledingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden getoelst" (I).

Deze normen zijn van loepassing op conceS5ieovereenkomsten voor dicnsten, op opdrachten waarvan de
waarde onder de loepassingsdrernpels Iigt (') en op opdrachlen voor de in bij!age II B bij Richtlijn
1004/18!EG en bijlage XVII B bij Rkhtlijn 1004/17/EG genoemde diensten voor de aspeclen die niet door
deze richtlijnen (') zi;n geregdd. Het Hof sle1l expliciet: .Ook indien bepaalde overetTlkomsten van de
werkingS5feer van de communaulaire richrlijnen op her gebied van het pfaatsen van overheid.~opdrMhtrn
zijn uilgesloten, zijn de aanbesleJende dierult'rJ die deze ovmenRomstrn sluitm. niettemin gehowkn om
de fundamenlele regefs van het Verdrag in achl te nemen" (l).

1.3. Relevantie voor de inreme markt

De aan het EG-Verdrag ont1eende nonnen gelden alleen voor opdrachten die vo!doende verband houden
met de werking van de interne markt. Het Hof heeft in dit opzkht bepaald dat er in specifieke gevallen van
mag worden uitgegaan dar "wegens bijzondere OInstandiglteden.zolllsde zeer genngr economische betd:enis
van de befToH:en corn::rssie" ondemerningen uit ilndere lidstilten niet gelnteresseerd zullen zijn. In
een dergelijk geva! moet "de impact ap dr belrokken fundamenrek vrijlteden [ ... J ills Ie toevallig en tt indirect [ ... J
worden beschollWd~ om de toepassing van aan het primaire Gemeenschapsrecht ontleende normen te recht-
vaardigen (.J.

lIel is de verantwoordclijkheid van de aanbestedende dienst om te b~lissen of ondcrnemingen uit andere
Iidstilten mogeJijk gelnteresseerd Kunnen zijn in ('en beoogde opdracht. Volgcns de Commissie moet
deze beslissing zijn gebaseerd op een evaluatie van de individude omsrilndigheden van het geva! in
kwestie, wals het onderwerp en de geschatte waarde van de opdracht, de kenmerken van de sector in
kwestie (omvang en structuur van de markt, handelspraklijken enz.) en ook de geografische Jigging van de
plaar$ van uitvoering.

Als de aanbestedende diensr concludeen dar de opdracht relevant is voor de interne mark!, moet deze
worden gegund volgens de aan het Gemeenschapsm:ht ontleende basisnonnen.

Wanneer de Commissie kennis krijgr van een mogelijke schending viln de basisnonnen voor het plaalSen
van overheidsopdrachten die niet onder de richtlijncn inzake overheidsopdrachten vallen, zal zii de rele.
vantie van de opdracht voor de interne rnukt in het lichr viln de individuele ornstandigheden van
het gevill in kwestie beoordelen. Er zal allcen cen inbreukprocedure krachtens anikel 126 van het EG.
Verdrag worden ing~teId, wanneer dit met het oog op de emst viln de inbreuk en de effecten ervan
op de interne markt passend lijkt.

1. BASISNORMEN VOOR HET PL\A TSEN VAN OPORAOfTEN OlE RELEVANT VOOR DE INTERNE
MARKT ZIJN

1.1. Bekendrnaking

2.1.1. Verplichling re zo,:\:en voor een passendt bekmdmaking

Volgens het Hof (') implkeren de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie een verpliehting
tot transparanrie, die lnhoudt clat aan elke potentieIe inschrijver een passende mate van openbilarhcid
wordr gegarandeerd. lowt de nlarkt voor mededinging wordt geopend.

De transparantieverplkhting houdt in dat een in een andere lidstaar gevestigde onderneming toegang
krijgt tot alle relevante infonnatie over de opdracht voordat deze wordt gegund. zooat zij desge-
wenst haar bdangstelling voor die opdracht kan ronen (").

C 179/3

(') Zie arre~1in zaak C-324/9&, TtlulISlriu, Juri~pr. 2000, biz. 1.1074,. punl 62; arrest van II juli 200, in zaa!.:C-231!
03, ConullU',pumen 15-19; arrest van 13 oktober 20051n z.aak(-45&/03, Parlrlng Bruen, punt 49.

(~ Zaak Telllwt!ia.punt 52, en zaak P.Jrlring Brixen, punt 49 (nadlUkvan de auteur).
(~ Zie hel arrest in zaak (-,9100, Benl MollSlCIIVtUaxa.lr4, JUrispr.2001, bIz. 1-9505, punt 20, en h('r arrest van 20

ok!ober 2005 in zaak (.254/03. C""'miss~/Frall/rriJt punten Jl en JJ.
('J Arre~l.van 27 oktobl'r 2005 in zaak (.234/03, ConISt, pUnlen 47-49. De riehlJijnen inzake overheid50pdrachten

VUOfZJen.slechtsin een be~rkt aanti! regds vour deze Opdrachten(zie artlkelll van Rkhthln 20lJ4/181EGen artike!
Jl van RIChdijn2004/17/EG/.

(') Zaale.BentMowttn V~tIXao"l, punt 20 (na"n.Jkvan ..Ie auteur).
M Za<lkConame. punt 20 (nadruk van ..Ie auteur).
n Zaak Ttfllusrria.punt 62, en zaak Pari/jng Briun, punt 49.
1') Zaak Conomr. punt 21.
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Volgt'ns de Commissie i.os he! niet voldocnde contact op te nemen met een aantal potentiele inslhrijvers,
ook al beperkt de aanbestedende dienst zich niet tot ondernemingen uit eigen land of probeen zij aliI'
pott'ntiele !everanciers Ie berdken. Met een dergelijke selectieve aanpak kan discriminalie van potentiele
inslhrijvers uit andere lidstaten, en met name van nieuwe marktpanijen, nie! worden uitgeslolen. Hetzelfde
geldt \'oor aliI' vormen van .passieve" publiciteit, waarbij t'en aanbestedende dienst van aetieve bekendma-
king afziet, maar reageert op verzoeken om informatie van aanvragers die op eigen gelegendheid te weten
zijn gekomen dat een opdracht wordt geplaalst. Oak wanneer voor informatie alleen wordt vern'ezen naar
per"liVerslagen,parlementaire of politieke debatten of congressen en dergelijke, is dit geen passende bekend-
making.

Daarom kan alleen aan de door het Hof gesldde eisen worden voldaan door de bekendmaking van een
voldoende roegankelijke aankondiging viln de opdracht voordat deze wordt geplaatst. De aanbeste-
dende dienst mDet deze bekendmaking doen om de opdfilcht voor mededinging open te stellen.

2.1.2. MtdilJrrJ van de bckrndmaking

De aanbestedende dienstI'll moelen zdf besluiten welk medium het meest geschikt is voor de bekendma_
king van hun opdrachten. Zij moeten zkh bij hun keus laten leiden door een beoordeling van de rele-
vantil' van de opdracht voor de interne' markt, met name met het oog op het onderwerp en de waarde
van de opdrachl en de gebruikelijke praktijken in de desbetreffende S«tor.

Hoe gToter het belang van de opdracht voor potentiele in.~hrijvers uit andere Iidstaten is. hoe
meer rochtbaarheid erilan moet worden gegevell. In het bijzonder bij opdrachten voor de in bijlage II
B bij RichtJijn 2004/18!EG en bijlage XVII B bi; Richtlijn 2004f17fEG genoemde diensten waarvan de
waarde de drempels voor de toepassing van deze richtlijnen overschrijdt, houdt «n passende lransparantie
gewoonlijk in dat de opdracht in «n medium me! een grool bereik moel worden bekendgemaakt.

Pa.ssende en algemeen gebruikte media zijn bijvoorbeeld:

- Internet

Door het eenvoudige en wijdverbreide gebf1Jik van internet zijn bekendmakingen van opdrachten op
websites nu heel toegankeHjk, vooral voor ondememingen uit andere lidsraten en voor kleine en
midde!grote bedlijven op zoek naar kleinere opdrachten. Internet biedt diverse mogelijkheden voor de
bekendmaking van overheidsopdrachten.

Bekendmakingen op de cigen website van de aanbestedende dienst zijn flexibel en kosteneffectief.
Bij de presentatie moet erop worden gelet dat potentiele inslhlijvers de informatie gemakkelijk kunnen
vinden. De aanbestedende diensten kunnen oak overwegen om in hun kopersprofiel op internet infor.
matie op te nemen over komende opdrachten die niet onder de rkhtlijnen inzake overheidsopdrachten
vallen (').

Spedt1eke pon:aal.sites voor bekendmakingen van opdrachten hebben een grotere zkhlbaarheid en er
zijn meer zoekfuncties mogelijk. De oplichting van een specit1l.'k platform voor kleine opdrachten mI'l
een direclOry van aankondigingen van opdrachtl.'n in combinatie met een e-mailabonneml.'nt is in dit
verband een goede praktijk die de mogelijkbeden van internet optimaal gebruikt om de lransparanlil.'
en efficientie te vergroten f).

- Staatsbladen, nationale bladen gespedaliseerd in de bekendmaking van overheidsopdrachten, nationale
en regionale hanten en vakbladen

Lokale media

Weliswaar mogen aanbestedende diensten nog steeds lokale media, lOals plaatselijke kranten, gemeente-
lijke aankondigingenbladen of zelfs aanplakborden gebruiken, maar omdat dell' all«n een hekendma_
king op stlik! plaatselijk niveau garanderen, is dit alleen geschikt voor speciale gevallen, zools zeer
kleine opdrachten waarvoor alleen een lokale mark! bestaat.

1.8.2006

- Publicatieblad van de Europese Unie! TED (fenders Eleltronk: Daily)

Rekendmaking in het Publicatieblad is niel verplicht, maar lun we! een interessante mogelijkheid zijn.
vooral voor groll.'re opdrachten.

(') Zie bij!age VIIIbij Richtlijn 2004jl8fEG en bijlage XXblj Rkhtlijn 2004/17{EG.
('l Zie bijvoorbeeld de pas geopende ponaalsile voor kleinere opdrachren in her Verenigd Konink:rijk.WWW..<lJpp!y2.gov.uk



"

UU006 Publicatieblad vall de Europese Unit'

1.1.3. lulroud V~11 de beknuimaking

He! Hof heeft explicit! gezegd dat de transparantieverplichting llle! inhoudt dat een formele aanhestedings-
procedure moet worden gevolgd (I). De bekendmaking mag dus beperkt blijven tot cell kone bC5':hrijving
van de essentirle gcgevens vall de opdracht en de gunningsprocedure en cell uitnodiging contact or
Ie nemen met de aanhesredende diemt. Zo lloolg kan dil worden aangevutd met infonnatie die op internet
beschikbaar is of oil' bij de aanhestedende dienst kan worden aangevraagd.

De bekendmaking en eventude aanvullende documentatie moeten zoveel infarmark bevatten als cen
ondememing uil een andere lids!aa! redelijkerwij.~ nadig heeft om Ie besliSS('n of zij van haar belang-
stdling voor de opdracht bJijk zal geven.

Zoals hieronder in punt 2.2.2 wordt venneld, mag de aanbestedende dienst maatregelen nemen ter beper-
king van het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd een offene in te dienen. In dat geval moet de aanbe-
stedende dienst voldoende informatie verstrekken over de mechanismen die voor de seltXtie van gega-
digden voor de shonlist worden gebruikl.

2.1.4. f'roccdurcs wnder voorafg(.l<lnde bekcndmakirtg

De richtlijnen inzake overheidsopdrachten bevanen specifieke afwijkingen die in bepaalde omstandigheden
procedures zonder voorafgaande bekendmaking mogdljk maken (I). De belangrijksle gevallen betreffen
dwingende spoed ten gevolge van onvooniene gebeunenissen en opdrachlen die om technische of anis-
tiekc redenen dan wel om redenen van de bes<:henning van aJleenrechten slechts door een specifieke
ondernemer kunnen worden uitgevoerd.

Volgens de Commissie kunnen deze afwijkingen ook worden toegepast bij opdrachten die niet onder de
richtlijnen vallen. Aanbestedende diensten mogen dergelijke opdrachten dus zonder voorafgaande bekend-
making plaatsen, mits wordt voldaan aan de in de richtfijnen genoemde voonvaarden voor een van de
afwijkingen (').

2.2. Gunning van de opdracht

2.2.1. &ginstltn

In zijn arrest in de zaak Tcwustria heeft het Hof bepaald dat het beginsel van transparantie inhoudt dat aan
elke potentiele inschrijver een passende mate van openbaarheid wordt gegarandeerd, zodat de mark! voor
mededinging wordt geopend en de aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden
getoetsl. In feite is de garantie van cen eer1ijke en onpanijdige procedure het noodzakelijke uitvloeisel van
de verplichting te zorgen \'oor een transparante bekendmaking,

De opdracht moet derhalve in overeenstemming met de regels en begilrn:'Jen van het EG-Verdrag
worden gegund, zodal aile ondernemers die in de opdracht gelnteresseerd zijn onder eerJijke voorwaarden
kunnen meedingen ('). Dit kan in de praklijk hel besl worden bereikl door:

- Een nid-discriminerende beschrijving van het onderwerp van de opdrachl

In de beschrijving van de vereiste kenmerken van cen produ,t of een dienst mag niet worden verwezen
naar een bt:paald fabrikaat, een bepaalde hetkomst of een spedflek produetieproces, naar handds-
merken, octroolen, typen of een spedfieke oorsprong of productie, tenzij een dergdijke verwijzing
wordt ger«htvaardigd door hel onderwerp van de opdrachl en vergezeld gaat van de woorden .of
daarmet overeenstemmend" ('). In ieder geval moeten bij voorkeur algemenere beschrijvingen van de
presta ties of functies worden gegeven.
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(') l.1ak Con"mt, pum 21.
(') Artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 40. lid J, van Richdijn 2004!17/EG.
(') Zie condusie van advoaat-generaal Jacobs in zaak (.52 5/0J, Commissicjll<l1ii.pumen 46-48.
(') Zie zaak C.470!99. Uniwr.lllk.BilU AG. Jurispr. 2002, bI1.1-11617, pum 9l.
(I) Ziede u.ak 8m1 MOllSfmVtsler;giWTd. punten 21-24. en de inlerpreutieve rnededelingvan de Cornrnissie_Eengemak-

keli)kere toeg~ng voor g~eren l~l de marktcn van andere Iidstattn, .~B~ 2~.5vall 4.II.200J, bIz. 2. Opdrachtell
voor de III hl)Jage II B hi) Rlchfll}n2004!I&!EG of bl)lage XVIIB bl) RIChtllln2004/17!EG opgenomen dienstI'll
moeten voldoell aan de voorschriflen voor fechllische specificanes ill artikel n van Rkhliljn 2004/18/EG dan we!
artlkel l4 van Richtlijrt 2004!17/EG illdien hun waarde de drernpel voor de toepassillg van die richililllell Ie hoven
gaa!. De lechnische sped/kalil's voor d~.rge~IJkeopd=hlen m',,:".leoworden vastgesleld l'O?n1acer..een gegadi~dl."
WOrthgeseleClecrd ZI}motten de polenne'le ll1S(:hnjversbekl."n~Zl)ndan.wel voor hen be~hlkbaar ZI)nop zod.lnr.l:e
wi)ze dal de trallsparanlie word! gcgarandeerd en .ailepotenlieJe lnschri)versdezelfde urtscn hebben; zle condusie
van advucaal-generaa1lacobs in zaak C-174fOl. ImprrS<lPonlUl!tdi Coglilln.pUllten 76-78.
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- Gelijke loegang your onJernemingen uil aliI.' lidstaten

De aanbestedende diensten mogen geen voorwaarden opleggcn die Iciclen tot I.'l.'ndirecte of indi-
rectI.' discriminatie van potentie!e inschrijvers ail andere lidstaten, zoals de tis dat ondememingen die
voor de opdra<:hl in aanmerking wensrn Ie kornell, in dezdfde lidslilat of frgio moelen zijn gevestigd
als de aanbestedende diemt 1').

- Wederzijdse erkl.'nning van diploma's, <:ertificalen en andere !llds

Indien gegadigdrn of inschrijvers certificaten, diploma's of andere Sl:hriflelijke bewijsslukken rnoett'n
overleggen. moelen, in overeenstemming met he! beginsel van wedenijdse erkenning van diploma's.
certificaten en andere titers, dowmentI'll ait andere lidstaten die een gelijkwaardige garantie bieden.
worden aanvaard.

Passende tennijnen

De termijnen voor de indiening van blijken van belangstelJing en van een offenI' motfen lang genoeg
zijn am ondememingen uit andere lidstaten in staat Ie stellen een zinvolle evaluatie te maken en hun
offerte voor te bereiden.

- Transparante en objectieve aanpak

Aile deelnemers moeten vooraf kennis kunnen nemen van de toepasselijke voorschriften en de zeker-
heid hebben dOltdeze voorschriflen voor icdereen op dezelfde wijze worden toegepast.

2.2.2. &perking van he/. aanlal gegtUlig~n Jar wardl uitgmoJigd nn offerte in re dienen

De aanbestedende diensten mogen maatregelen nemen om het aantal gegadigden tot cen gC$(hikt niveau te
beperken. mits dil op transparante en niet-discriminerende wijze gebeun. Zij kunnen bijvoorbeeld
objecrieve criteria loepassen. wals ervaring in de desbetrtffende seclor. omvang en infrastrunuur van de
ondememing. leehnische en professionele vaardigheden of andere elemenlen. Zij mogen zelfs kiezen voor
loring. eventueel in combinalie met andere selectiecriteria. In ieder geval moeten er voldoende aanvragers
op de shortlist worden geplaatsl om een adequate mededinging te garanderen.

Ook mogen de aanbesledende diensten gebruik maken van Ir:walificatiesystemen. waarbij een lijst van
gekwalificeerde ondernemingen wordt opgesteld aan de hand van een transparante en open procedure
die in voldoende male is bekendgema.akt. De aanbesledende diensl kan dan naderhand. bi; de plaatsing van
individuete opdrachlen die binnen de werkingssfeer van het systeem vallen. uir de lijs! van gekwalilkeerde
ondememingen op nicl-discriminerende wijze ondememingen seleeteren die worden uitgenodigd een
offenI' in Ie dienen (bv. door toepassing van een rouleersysleem).

2.2.3. Beslissing awt de gunning varl de opdrlUhr

Her is van bdang dOltde uiteindelijke beslissing over de gunning van de opdracht in overeenslemming is
met de vooraf vastgestelde procedurele voorschriflen en dar volledig de hand wordt gehouden aan de
heginselen van non-discriminatie en gelijke behandeling. Oat geldt vooral voor procedures waarbij
mel ern groep inschrijvers op een shortlisl wordr onderhandeld. De onderhandelingen moeten zodanig
worden georganiseerd dar aile insl;hrijvers toegang hebben tot dezelfde hoeveelheid infonnatie en dOltgeen
van de inschrijvers op ongerechtvaardigde wijze word! bevoordeeld.

2.3. Rechterlijke bescherming

1.8.2006

2.3.1. Beginselen

In liin Td.:lustria-arrest heefl hel Hof gewezen op het belang van de mogeJijkheid de onpartijdigheid van
de procedure te roersen. Zander goed toetsingsmechanisme kan de inachtneming van de basisnormen
van eerlijkheid en transparantie niel doeltreffend worden gegarandeerd.

('I We! mag w°nlen verlangd d~r de inschrijver un wit de opdrachl wordt Regund ler plaatsc van de pre~ralie een
bepaalde uh'lrJke inframuCluur 0pzel indien dll door de speclnekeomslandigheden van de opdrachl wordt gerechl-vaardigd.
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2. U. Rirnllijnen inz",ke brrorpsproadurtS

De richtlijnen inzake beroepsprocedures (I) hebben Uilsluitend betrekking op opdrachlen die binne" de
werkingS5feer van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten (1) vallen. Dil betekent dal zij in de hUidige
context al1een van tnepaS5ing zijn op opdrachten voor de in hijlage /I B bij Richtlijn 2004/18!EG en hijlage
XVII B bij Richtlijn 2004/17{EG opgenomen diensten waarvan de waarde de drempel voor de loepassing
van deze richtlijnen Ie boven gaat. De beroepsprocrdures voor dergelijke opdrachten rnoetl."n in oYereen-
stemming zijn met de richtlijnen inzake beroepsprocedures en met de mhtspraak fer z.lke. Deze brgin-
selen zijn ongewijzigd overgenomen in het onlangs aangenomen voomel voor een nieuwe richtlijn over
beroepsprocedures (').

2.3.3. Basisnormen die zijn onrleend <Jail her primaire Gtrnunsdwpsrechr

Bij opdraehten waarvan de waarde onder de drempeJs voor roepassing van de riehrlijnen inzake overheids.
opdrachten ligt. maet er rekening mee worden gehouden da! volgens de m:hrspraak van her Hof (') pani.
culieren gereehtigd zijn zieh d.udwerkelijk voor de reehter te beroepen op door hen aan de
communauraire reehrsorde ontleende reehten. Her rechr op deze beschenning is cen van de algemene
rechtsbeginseJen die voortspruiten Ult de grondwetteJijke tradities die de lidstaten met elkaar gemeen
hebben. Wanneer Gemeenschapsrechrelijke bepalingen ombreken. moeten de fidstaten zorgen voor de
voorschriften en procedures die nodig zijn om een daadwerkelijke be.schenning \loor de reehter re waar-
borgen.

In verband met dir vereiste maet in iooer geval regen beslissingen ten nadele v,m iernand die belangstel-
ling voor de opdracht heeh of heeh gehad (wals beslissingen om een gegadigde of inschrijver uit te
sluiren) beroep openslaan wegens mogeJijke schending van aan het primaire Gemeenschapsrecht omleende
basisnonnen. Om een doeltreffende uitoefening van het beroepsm:ht mogeJijk Ie maken. rnoeten de aanbe-
stedende diensten beslissingen die voor beroep openstaan, rnOliveren, hetzij in de beslissing zelf, helzij op
verzoek na de mededeJing van de beslissing (I).

Volgens de rechrspraak over reehlerlijke beschenning magen de beschikbare reehtsmiddelen niet minder
doehreffend zijn dan die welke worden loegepast bi; soongelijke vorderingen dit' op het narionale rechr
gebaseerd zijn (gelijkwaardigheidsbeginselJ en ook mogen zii het in de praktijk nier onmogeJijk of ui!zon-
derlijk moeilijk maken reehterlijke be.schenning Ie krijgen (efJ«livileitsbeginsel) ('J.
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I') Richdijn 89/66>jEEG, PB l 395 van 30.12.1989. bIz. 33. en Richdijn 91{13/EEG.PB l 76 van 21.3.1992. biz. 14.
(, lie artikeJ 71 van Richllijn 2004/17/EG en artikeJ 81 van RichrIijn2004/18/EG.
[~ VoorsteJvan de Commissie voor een richrlijn nn her Eurol't'es P;u"lemenren de Raad fOlwijziging van de Richflijnen

89/665/EEG en 92/11/EEG met berrekking 101 de verbetenng nn de doehrefTendheldvan beroepsprocNUtes intake
her plaal~n van overheidsopdrachlen. COM(2006) 195 definirief.

(') lie zaak C-50/00. Union dt f'(qutOOs IIgric'UlfOrt.5, Jurispr. 1001, bIz. 1.6677, punt 19, en laak 212186. Htylms, jUrispr.1987, bIz. 4097, punt 14
(1 lie zaak Hrykn.s. punt I>.
(') lie voor dit beginsclde zaken (.46{91 en (-48/93, Bnmaie Ju pt~r. Jumpr. 1996. bit. [.1019. punr 81. en lJak

(.317/00. 5.lnftx. llinspr. 1003. biz. J.1877. punt 55.


