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De	onoverzichtlijkheid	van	het	aanbestedingsrecht	
Tsong	Ho	Chen1	
	
Algemeen	bekend	is	dat	de	regelgeving	op	het	gebied	van	aanbestedingsrecht	omvangrijk	
is.	 De	 lezers	 zullen	 ongetwijfeld	 weten	 dat	 in	 diverse	 verordeningen,	 richtlijnen,	 wetten,	
besluiten	 en	 ministeriële	 regelingen	 regels	 staan	 die	 aanbestedende	 diensten	 moeten	
toepassen.	Dat	er	sinds	17	april	2014	drie	nieuwe	aanbestedingsrichtlijnen	van	kracht	zijn,	
zal	 	 niemand	 zijn	 ontgaan.	 Ook	 de	 rechtsbeschermingsrichtlijnen	 zijn	 algemeen	 bekend.	
Maar	dat	daarnaast	nog	diverse	andere	 richtlijnen	en	verordeningen	van	kracht	zijn	die	
van	belang	kunnen	zijn	bij	de	uitvoering	van	een	aanbesteding,	zal	mogelijk	niet	algemeen	
bekend	 zijn.	 In	 dit	 artikel	 worden	 enkele	 voorbeelden	 gegeven	 van	 regels	 die	 bij	 het	
uitvoeren	van	een	aanbesteding	relevant	kunnen	zijn	en	die	niet	 in	de	Aanbestedingswet	
2012	te	vinden	zijn.	
	
Aanbestedende	instanties	
De	richtlijnen	voor	de	speciale	sectoren	kennen	drie	soorten	entiteiten:2	

1. Aanbestedende	diensten;	
2. Overheidsbedrijven;	
3. Private	 ondernemingen	 die	 bepaalde	 activiteiten	 uitoefenen	 op	 basis	 van	

bijzondere	of	uitsluitende	rechten.		
De	 overkoepelende	 term	 voor	 deze	 drie	 entiteiten	 is	 ‘aanbestedende	 instanties’.	 Deze	
term	 is	 in	 de	 Aanbestedingswet	 2012	 omgezet	 in	 de	 term	 ‘speciale-sectorbedrijven’.	
Door	 een	 fout	 van	 de	 vertaler	 is	 dit	 onderscheid	 in	 Richtlijn	 2004/17/EG	 niet	 goed	
zichtbaar,	doordat	zowel	de	term	‘contracting	entity’	als	‘contracting	authority’	vertaald	
is	met	 ‘aanbestedende	dienst’,	 terwijl	dit	 ‘aanbestedende	 instantie’	had	moeten	zijn.	 In	
artikel	4	Richtlijn	2014/25	EU	is	dit	wel	correct	vertaald.	Voor	een	goed	begrip	van	het	
hiernavolgende	 dient	 de	 lezer	 zich	 te	 realiseren	 dat	 wanneer	 in	 de	 regelgeving	
gesproken	 wordt	 over	 ‘aanbestedende	 dienst’	 in	 de	 zin	 van	 artikel	 2	 Richtlijn	
2004/17/EG	daarmee	 soms	wel	 en	 soms	niet	 –	 afhankelijk	 van	de	 correctheid	van	de	
vertaling	 –	 overheidsbedrijven	 en	 private	 ondernemingen	 in	 de	 speciale	 sectoren	
worden	aangeduid.		
	
Tewerkstelling	van	illegalen	als	uitsluitingsgrond	
Artikel	7	lid	1	sub	b)	Richtlijn	2009/52/EG	luidt	als	volgt:	
	
‘1.	De	 lidstaten	nemen	de	nodige	maatregelen	om	ervoor	te	zorgen	dat	werkgevers,	zo	
nodig	ook	aan	de	volgende	maatregelen	worden	onderworpen:	
[…]	
	b)	 uitsluiting	 van	 deelname	 aan	 overheidsopdrachten	 als	 bepaald	 in	 Richtlijn	
2004/18/EG	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	31	maart	2004	betreffende	de	
coördinatie	van	de	procedures	voor	het	plaatsen	van	overheidsopdrachten	voor	werken,	
leveringen	en	diensten	(1)	gedurende	ten	hoogste	vijf	jaar;’	
	
Deze	regel	is	slechts	impliciet	geïmplementeerd,	want	in	de	Memorie	van	Toelichting	bij	

																																																								
1	Mr.	drs.	T.H.	Chen	is	eigenaar	van	CHEN	Aanbestedingsadvies	en	redacteur	van	dit	tijdschrift.	
2	Artikel	2	Richtlijn	2004/17/EG	en	artikel	4	Richtlijn	2014/25/EU.	
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wetsvoorstel	32	8433	wordt	op	pagina	2	het	volgende	vermeld:	
	
‘Voor	 de	 richtlijnbepaling	 die	 voorschrijft	 dat	 werkgevers	 die	 illegaal	 verblijvende	
derde-landers	 tewerkstellen	 uitgesloten	 moeten	 kunnen	 worden	 van	 subsidies	 en	
overheidsaanbestedingen	 is	 geen	 wetswijziging	 nodig,	 maar	 zijn	 wel	 de	 volgende	
ontwikkelingen	van	belang.	Uitsluiting	van	aanbestedingen	is	nu	geregeld	in	artikel	45,	
derde	lid,	van	het	Besluit	aanbestedingsregels	voor	overheidsopdrachten	en	is	verwerkt	
in	 artikel	 2.87	 van	 het	 wetsvoorstel	 voor	 de	 Aanbestedingswet	 (Kamerstukken	 II	
2009/10,	32	440,	nr.	2).	
	
Inderdaad	zou	men	kunnen	stellen	dat	het	tewerkstellen	van	illegalen	te	vatten	is	onder	
de	‘ernstige	fout’	in	de	uitoefening	van	een	beroep	die	in	artikel	2.87	Aw	2012,	lid	1	sub	
c	 wordt	 genoemd.	 Maar	 dat	 het	 tweede	 lid	 van	 dit	 artikel	 een	 termijn	 van	 vier	 jaar	
noemt	is	wel	een	naar	mijn	mening	niet	toelaatbare	afwijking	van	de	richtlijn.	Het	is	hoe	
dan	ook	voor	de	praktijk	een	stuk	duidelijker	wanneer	deze	uitsluitingsgrond	expliciet	
in	de	Aanbestedingswet	2012	en	de	Eigen	Verklaring	wordt	opgenomen.		
	
Voor	de	praktijk	is	deze	uitsluitingsgrond	niet	onbelangrijk	aangezien	volgens	artikel	2	
sub	e)	van	de	richtlijn	ook	uitzendondernemingen	als	werkgever	worden	beschouwd.	En	
bekend	is	dat	er	vele	aanbestedingen	zijn	waar	uitzendbureaus	op	inschrijven.	
	
Energie-	en	milieu-eisen	voor	wegvoertuigen	
Artikel	3	Richtlijn	2009/33/EG	luidt	als	volgt:	
‘Deze	 richtlijn	 is	 van	 toepassing	 op	 contracten	 voor	 de	 aankoop	 van	 wegvoertuigen	
door:	
a)	aanbestedende	diensten	of	aanbestedende	entiteiten,	voor	zover	zij	verplicht	zijn	de	
procedures	 voor	 het	 plaatsen	 van	 opdrachten	 bedoeld	 in	 Richtlijn	 2004/17/EG	 en	
Richtlijn	2004/18/EG	toe	te	passen;	
b)	exploitanten	voor	het	voldoen	van	openbaredienstverplichtingen	in	het	kader	van	een	
openbaredienstcontract	 in	 de	 zin	 van	 Verordening	 (EG)	 nr.	 1370/2007	 van	 het	
Europees	 Parlement	 en	 de	 Raad	 van	 23	 oktober	 2007	 betreffende	 het	 openbaar	
personenvervoer	 per	 spoor	 en	 over	 de	 weg,	 boven	 een	 drempelbedrag	 dat	 wordt	
vastgesteld	door	de	lidstaten	en	dat	niet	hoger	mag	liggen	dan	de	drempelbedragen	die	
zijn	vastgelegd	in	de	Richtlijnen	2004/17/EG	en	2004/18/EG.’	
	
	
De	richtlijn	is	geïmplementeerd	in	een	ministeriële	regeling4	op	basis	van	artikel	21.6	lid	
6	Wet	milieubeheer.	Het	belangrijkste	artikel	van	die	regeling	luidt	als	volgt:	
	
‘Artikel	3	
	

																																																								
3	Wijziging	van	de	Wet	arbeid	vreemdelingen	in	verband	met	de	implementatie	van	de	Richtlijn	nr.	
2009/52/EG	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	18	juni	2009	tot	vaststelling	van	
minimumnormen	inzake	sancties	en	maatregelen	tegen	werkgevers	van	illegaal	verblijvende	onderdanen	
van	derde	landen	(PbEU	2009	L	168).	
4	Regeling	van	de	Staatssecretaris	van	Infrastructuur	en	Milieu	van	23	mei	2011,	nr.	BJZ2011046373,	
houdende	regels	ter	bevordering	van	de	aanschaf	van	schone	en	energiezuinige	wegvoertuigen	(Regeling	
bevordering	aankoop	schone	en	energiezuinige	wegvoertuigen).	



	
	

www.chenadvies.nl		

1.	Een	aanbestedende	dienst,	aanbestedende	entiteit	of	exploitant	houdt	bij	de	aankoop	
van	 een	 of	meer	wegvoertuigen	 ten	minste	 rekening	met	 de	 volgende	 eigenschappen	
van	de	wegvoertuigen:	
a.	het	energieverbruik;	
b.	de	uitstoot	van:	
1°.	CO2,	
2°.	NOx,	
3°.	NMHC,	en	
4°.	fijn	stof.	
	
2.	Een	aanbestedende	dienst,	aanbestedende	entiteit	of	exploitant	als	bedoeld	in	artikel	
2,	onder	b,	voldoet	aan	het	eerste	lid	door:	
a.	in	de	documentatie	voor	de	aankoop	van	de	wegvoertuigen	de	technische	specificaties	
over	de	eigenschappen,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	aan	te	geven,	
b.	 de	 eigenschappen,	 bedoeld	 in	 het	 eerste	 lid,	 bij	 een	 aanbestedingsprocedure	 te	
gebruiken	als	gunningscriteria,	of	
c.	de	eigenschappen,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	in	de	documentatie	voor	de	aankoop	van	
de	 wegvoertuigen	 uit	 te	 drukken	 in	 operationele	 levensduurkosten,	 berekend	
overeenkomstig	artikel	6	van	richtlijn	2009/33/EG	.’	
	
Artikel	1	sub	e	van	de	regeling	bevat	de	volgende	definitie:		
‘aanbestedende	entiteit:	aanbestedende	dienst	als	bedoeld	 in	artikel	2,	 tweede	 lid,	van	
richtlijn	2004/17/EG;’.	Uit	de	Engelse	 taalversie	van	de	 richtlijn	blijkt	dat	 ‘contracting	
entities’	 (en	 dus	 aanbestedende	 entiteiten)	 worden	 bedoeld,	 zodat	 de	 regeling	 van	
kracht	is	voor	alle	speciale-sectorbedrijven	en	niet	alleen	voor	aanbestedende	diensten	
(in	de	beperkte	zin).	
	
Overigens	 is	 de	 richtlijn	weinig	meer	 dan	 een	 ‘wassen	 neus’,	 omdat	 er	 geen	 concrete	
normen	worden	voorgeschreven	en	een	aanbestedende	dienst	die	de	Euro	2	norm5	uit	
1995	 voorschrijft	 (plus	 enkele	 aanvullende	 eisen)	 al	 ‘rekening	 houdt	 met’	
energieverbruik	 en	 emissies	 van	 de	 te	 leveren	 voertuigen	 en	 daarmee	 aan	 zijn	
verplichtingen	voldoet.		
	
Technische	ICT-specificaties	
Van	belang	voor	ICT-aanbestedingen	is	Verordening	(EU)	1025/2012,	die	handelt	over	
technische	specificaties	voor	ICT-opdrachten.	Doel	van	de	verordening	wordt	duidelijk	
uit	overweging	(30)	die	als	volgt	luidt:	
	
‘Overheden	 die	 hardware,	 software	 en	 informatietechnologiediensten	 willen	
aanschaffen,	 moeten	 optimaal	 gebruikmaken	 van	 alle	 desbetreffende	 technische	
specificaties,	 bijvoorbeeld	 door	 technische	 specificaties	 te	 kiezen	 die	 alle	
geïnteresseerde	 leveranciers	 kunnen	 toepassen,	 waardoor	 de	 concurrentie	 kan	
toenemen	en	het	gevaar	kleiner	wordt	dat	de	overheden	aan	een	bepaalde	technologie	
komen	vast	 te	zitten.	 In	Richtlijn	2004/17/EG	[…],	Richtlijn	2004/18/EG	[…],	Richtlijn	
2009/81/EG	 […]	 is	 bepaald	 dat	 de	 technische	 specificaties	 bij	 overheidsopdrachten	
moeten	worden	aangegeven	door	verwijzing	naar	de	nationale	normen	waarin	Europese	

																																																								
5	De	meest	recente	norm	is	de	Euro	6	norm	uit	2013.	
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normen	 zijn	 omgezet,	 de	 Europese	 technische	 goedkeuringen,	 de	 gemeenschappelijke	
technische	 specificaties,	 internationale	 normen,	 andere	 door	 de	 Europese	
normalisatieorganisaties	opgestelde	 technische	referentiesystemen,	of,	bij	ontstentenis	
daarvan,	naar	nationale	normen,	nationale	technische	goedkeuringen	dan	wel	nationale	
technische	specificaties	 inzake	het	ontwerpen,	berekenen	en	uitvoeren	van	werken	en	
het	gebruik	van	producten,	of	gelijkwaardig.	Technische	ICT-specificaties	worden	echter	
vaak	ontwikkeld	door	andere	organisaties	die	normen	ontwikkelen	en	vallen	onder	geen	
van	 de	 in	 Richtlijn	 2004/17/EG,	 Richtlijn	 2004/18/EG	 of	 Richtlijn	 2009/81/EG	 […]	
vermelde	categorieën	normen	en	goedkeuringen.	Daarom	moet	de	mogelijkheid	worden	
gecreëerd	om	in	technische	specificaties	voor	overheidsopdrachten	naar	technische	ICT-
specificaties	 te	 verwijzen,	 teneinde	 op	 de	 snelle	 ontwikkelingen	 op	 dit	 gebied	 te	
reageren,	grensoverschrijdende	dienstverlening	 te	vergemakkelijken,	 concurrentie	aan	
te	moedigen	en	interoperabiliteit	en	innovatie	te	bevorderen.’	
	
Die	nieuwe	mogelijkheid	om	technische	specificaties	voor	ICT-opdrachten	op	te	stellen	
wordt	beschreven	in	artikel	14:		
	
‘De	 in	 artikel	 13	 van	 deze	 verordening	 bedoelde	 technische	 ICT-specificaties	 zijn	
gemeenschappelijke	technische	specificaties	als	bedoeld	in	de	Richtlijnen	2004/17/EG,	
2004/18/EG	en	2009/81/EG	en	in	Verordening	(EG,	Euratom)	nr.	2342/2002.’	
	
Het	eerste	lid	van	dat	artikel	13	luidt	als	volgt:	
	
‘De	Commissie	kan	op	verzoek	van	een	lidstaat	of	op	eigen	initiatief	besluiten	technische	
ICT-specificaties	te	identificeren	die	geen	nationale,	Europese	of	internationale	normen	
zijn,	maar	die	aan	de	vereisten	in	bijlage	II	voldoen,	en	die	kunnen	worden	gebruikt	als	
referentie,	vooral	om	interoperabiliteit	mogelijk	te	maken,	bij	overheidsopdrachten.’	
	
Die	interoperabiliteit	is	een	belangrijk	middel	ter	voorkoming	van	‘vendor	lock-in’,	een	
fenomeen	dat	een	groot	probleem	vormt	voor	overheden,	wat	bijvoorbeeld	uit	recente	
persberichten	over	GBA-applicaties	van	gemeenten	blijkt.	
	
Energie-efficiëntie	
In	Richtlijn	 2010/30/EG	 luidden	 artikel	 9,	 leden	 1	 en	 2,	 tot	 zij	met	 ingang	 van	 5	 juni	
2014	geschrapt	werden,	als	volgt:	
	
‘1.	Wanneer	een	product	onder	een	gedelegeerde	handeling	valt,	streven	aanbestedende	
diensten	 die	 openbare	 contracten	 voor	 leveringen,	 werken	 of	 diensten	 sluiten	 als	
bedoeld	in	Richtlijn	2004/18/EG	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	31	maart	
2004	 betreffende	 de	 coördinatie	 van	 de	 procedures	 voor	 het	 plaatsen	 van	
overheidsopdrachten	voor	werken,	leveringen	en	diensten	(	1	),	die	niet	zijn	uitgesloten	
uit	hoofde	van	de	artikelen	12	tot	18	van	die	richtlijn,	ernaar	uitsluitend	producten	aan	
te	 kopen	 die	 aan	 de	 hoogste	 prestatieniveaus	 voldoen	 en	 tot	 de	 hoogste	 energie-
efficiëntieklasse	behoren.	De	lidstaten	kunnen	van	aanbestedende	diensten	eisen	dat	zij	
uitsluitend	 producten	 aankopen	 die	 aan	 voornoemde	 criteria	 voldoen.	 De	 lidstaten	
kunnen	 de	 toepassing	 van	 die	 criteria	 laten	 afhangen	 van	 de	 kosteneffectiviteit,	 de	
economische	haalbaarheid	en	de	technische	geschiktheid,	en	voldoende	mededinging.	
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2.	Lid	1	is	van	toepassing	op	contracten	waarvan	de	waarde	gelijk	is	aan	of	groter	is	dan	
de	in	artikel	7	van	Richtlijn	2004/18/EG	bepaalde	drempelbedragen.’	
	
Aangezien	deze	bepalingen	uiterlijk	20	juni	2011	omgezet	moesten	worden	in	nationaal	
recht,	is	het	interessant	om	te	zien	hoe	de	Nederlandse	wetgever	dat	heeft	gedaan.	In	de	
Memorie	van	Toelichting	bij	wetsvoorstel	32	626	Wijziging	van	de	Wet	 implementatie	
EG-richtlijnen	energie-efficiëntie	wordt	 in	de	Transponeringstabel	bij	 deze	 twee	 leden	
het	volgende	vermeld:	‘Aan	deze	bepaling	wordt	uitvoering	gegeven	door	middel	van	de	
beleidsregels	 inzake	 Duurzaam	 inkopen’.	 Dat	 is	 merkwaardig,	 want	 het	 is	 immers	
onmogelijk	 dat	 de	 centrale	 overheid	 zonder	 wettelijke	 basis	 beleidsregels	 voor	
bijvoorbeeld	gemeenten	kan	vaststellen,	laat	staan	voor	publiekrechtelijke	instellingen.	
Die	implementatie	is	dus	zeker	niet	volledig.	Ook	is	het	onmogelijk	om	in	beleidsregels	
eisen	 te	 stellen,	 zodat	Nederland	–	 in	strijd	met	de	richtijn	–	er	destijds	kennelijk	niet	
voor	 gekozen	 heeft	 om	 het	 kopen	 van	 producten	 van	 de	 hoogste	 energie-
efficiëntieklasse	voor	te	schrijven	bij	aanbestedingen	van	leveringen.	De	Raad	van	State	
had	 overigens	 geen	moeite	met	 deze	 gebrekkige	 implementatie,	 want	 het	 advies	was	
zonder	meer	instemmend/redactioneel,	zodat	het	niet	openbaar	gemaakt	is.	
	
In	artikel	27	lid	2	Richtlijn	2012/27/EU	zijn	deze	twee	leden	van	artikel	9	geschrapt	met	
ingang	van	5	juni	2014,	de	datum	waarop	die	richtlijn	moest	zijn	omgezet	in	nationaal	
recht.	 De	 verplichting	 tot	 aankoop	 van	 energie-efficiënte	 producten,	 diensten	 en	
gebouwen	keert	 in	deze	 richtlijn	 alleen	 terug	 voor	 centrale	 overheden,	 zoals	 blijkt	 uit	
artikel	6:	
	
‘1.	De	lidstaten	zorgen	ervoor	dat	de	centrale	overheden	uitsluitend	producten,	diensten	
en	 gebouwen	 kopen	 met	 hoge	 energie-efficiëntieprestaties,	 voor	 zover	 dit	 in	
overeenstemming	 is	 met	 de	 kosteneffectiviteit,	 de	 economische	 haalbaarheid,	 de	
duurzaamheid	 in	 een	 breder	 verband,	 de	 technische	 geschiktheid,	 alsmede	 met	 de	
aanwezigheid	van	voldoende	concurrentie,	zoals	bedoeld	in	bijlage	III.	
	
De	 in	 eerste	 alinea	 vastgestelde	 verplichting	 is	 van	 toepassing	 op	 contracten	 voor	 de	
aankoop	 van	 goederen,	 diensten	 en	 gebouwen	 door	 overheidsinstanties,	 voor	 zover	
dergelijke	 contracten	 een	 waarde	 hebben	 die	 gelijk	 is	 aan	 of	 groter	 is	 dan	 de	
drempelbedragen	die	in	artikel	7	van	Richtlijn	2004/18/EG	zijn	vastgelegd.’	
	
Decentrale	overheden	worden	nu	alleen	nog	maar	aangemoedigd	om	hetzelfde	te	doen,	
zoals	blijkt	uit	lid	3	van	het	artikel:	
	
‘3.	De	lidstaten	moedigen	overheidsinstanties,	met	name	op	regionaal	en	lokaal	niveau,	
met	 inachtneming	 van	 hun	 respectieve	 bevoegdheden	 en	 bestuursstructuur,	 aan	 om	
naar	 het	 voorbeeld	 van	 hun	 centrale	 overheid	 uitsluitend	 producten,	 diensten	 en	
gebouwen	met	 een	hoge	energie-efficiëntieprestaties	 te	 kopen.	De	 lidstaten	 sporen	de	
overheidsinstanties	 aan,	 bij	 het	 aanbesteden	 van	 dienstverleningscontracten	 met	 een	
aanzienlijk	energiegehalte	na	te	gaan	of	het	mogelijk	is	energieprestatiecontracten	voor	
de	lange	termijn	te	sluiten	die	energiebesparingen	op	de	lange	termijn	opleveren.’	
	
In	die	Bijlage	III	lezen	we	het	volgende:	
‘Centrale	overheden	die	producten,	diensten	en	gebouwen	aankopen,	voor	zover	dat	in	
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overeenstemming	 is	 met	 de	 kosteneffectiviteit,	 de	 economische	 haalbaarheid,	 de	
duurzaamheid	 in	 ruimer	 verband,	 de	 technische	 geschiktheid,	 alsmede	 met	 de	
aanwezigheid	van	voldoende	concurrentie:	
a)	kopen,	 in	het	geval	van	producten	die	onder	een	gedelegeerde	handeling	krachtens	
Richtlijn	 2010/30/EU	 of	 een	 daaraan	 gerelateerde	 uitvoeringsrichtlijn	 van	 de	
Commissie	 vallen,	 alleen	 die	 producten	 aan	 welke	 tot	 de	 hoogst	 mogelijke	 energie-
efficiëntieklasse	 behoren,	 in	 aanmerking	 nemend	 dat	 voldoende	 concurrentie	 moet	
worden	gewaarborgd;	
b)	kopen,	in	het	geval	van	producten	die	niet	onder	a)	vallen	en	het	voorwerp	uitmaken	
van	een	uitvoeringsmaatregel	krachtens	Richtlijn	2009/125/EG	die	is	vastgesteld	nadat	
deze	richtlijn	in	werking	is	getreden,	alleen	die	producten	aan	welke	voldoen	aan	de	in	
die	uitvoeringsmaatregel	vermelde	energie-efficiëntiebenchmarks;	
c)	kopen	kantoorapparatuur	 in	de	zin	van	Besluit	2006/1005/EG	van	de	Raad	van	18	
december	2006	betreffende	de	sluiting	van	de	Overeenkomst	tussen	de	regering	van	de	
Verenigde	 Staten	 van	Amerika	 en	 de	 Europese	 Gemeenschap	 over	 de	 coördinatie	 van	
programma's	voor	energie-efficiëntie-etikettering	voor	kantoorapparatuur	(	1	)	aan	die	
ten	minste	voldoet	aan	de	energie-efficiëntievereisten	welke	zijn	opgesomd	in	bijlage	C	
van	de	overeenkomst	bij	dat	besluit;	
d)	kopen	alleen	banden	aan	uit	de	hoogste	brandstofrendementsklasse,	zoals	vastgelegd	
in	 Verordening	 (EG)	 nr.	 1222/2009	 van	 het	 Europees	 Parlement	 en	 de	 Raad	 van	 25	
november	 2009	 inzake	 de	 etikettering	 van	 banden	 met	 betrekking	 tot	 hun	
brandstofefficiëntie	 en	 andere	 essentiële	 parameters	 (	 2	 ).	 Deze	 verplichting	 belet	
overheidsinstanties	 niet	 uit	 overwegingen	 van	 veiligheid	 of	 volksgezondheid	 banden	
aan	te	kopen	met	de	beste	grip	op	nat	wegdek	of	de	laagste	rolgeluidemissie;	
e)	 eisen	 in	 hun	 aanbestedingen	 voor	 dienstverleningscontracten	 dat	 dienstverleners	
voor	het	verlenen	van	de	desbetreffende	diensten	uitsluitend	producten	gebruiken	die	
voldoen	aan	de	verplichtingen	onder	a)	tot	en	met	d).	Deze	verplichting	geldt	alleen	voor	
nieuwe	 producten	 die	 door	 dienstverleners	 geheel	 of	 gedeeltelijk	worden	 aangekocht	
voor	het	verlenen	van	de	desbetreffende	dienst;	
f)	kopen	uitsluitend	gebouwen	aan	of	 sluiten	nieuwe	huurovereenkomsten	uitsluitend	
voor	gebouwen	die	ten	minste	aan	de	in	artikel	5,	lid	1,	genoemde	minimumeisen	voor	
energieprestaties	voldoen,	tenzij	het	doel	van	de	aankoop	één	van	de	volgende	is:	
i)	het	uitvoeren	van	een	grondige	renovatie	of	afbraak;	
ii)	 in	 het	 geval	 van	overheidsinstanties,	 het	weer	 verkopen	van	het	 gebouw	verkopen	
zonder	het	voor	zijn	eigen	overheidsdoeleinden	te	gebruiken,	of	
iii)	het	vrijwaren	van	het	gebouw	als	een	officieel	beschermd	gebouw	als	onderdeel	van	
een	 als	 waardevol	 aangemerkt	 gebied,	 of	 omwille	 van	 zijn	 bijzondere	 architectuur	 of	
historische	waarde.	
De	naleving	van	deze	verplichtingen	wordt	gecontroleerd	aan	de	hand	van	de	in	artikel	
11	van	Richtlijn	2010/31/EU	genoemde	energieprestatiecertificaten.’	
	
Deze	 regels	 zijn	 als	 volgt	 geïmplementeerd	 door	 de	 Nederlandse	 wetgever.	 In	 de	
Memorie	van	Toelichting	bij	wetsvoorstel	33	9136	wordt	in	de	Transponeringstabel	bij	
artikel	6	en	Bijlage	III	het	volgende	vermeld:	‘Behoeft	geen	implementatie,	gaat	om	een	

																																																								
6	Wijziging	van	de	Wet	implementatie	EU-richtlijnen	energie-efficiëntie,	de	Elektriciteitswet	1998,	de	
Gaswet	en	de	Warmtewet	in	verband	met	de	implementatie	van	richtlijn	2012/27/EU	betreffende	
energie-efficiëntie.	
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voorschrift	dat	door	 feitelijk	handelen	wordt	 ingevuld’.	Het	 slot	van	paragraaf	3.6	van	
die	Memorie	van	Toelichting	geeft	te	denken:	
	
‘Ter	 versterking	 van	 het	 duurzaam	 inkopen	 wordt	 een	 algemeen	 inkoopkader	
ontwikkeld	 voor	 het	meewegen	 van	 energie-efficiëntie	 bij	 de	 inkopen	 van	de	 centrale	
overheid	 Dit	 kader	 wordt	 door	 de	 inkopers	 bij	 de	 rijksoverheid	 toegepast	 bij	 het	
inkoopproces	 en	 kan,	 indien	 wenselijk	 en	 proportioneel,	 ook	 gebruikt	 worden	 door	
andere	overheden	en	bedrijfsleven.	Na	vaststelling	van	dit	inkoopkader	wordt	het	op	de	
website	 van	 PIANOo	 (het	 kenniscentrum	 voor	 overheidsaanbestedingen)	 geplaatst,	
zodat	de	medeoverheden	ook	de	mogelijkheid	krijgen	om	dit	kader	voor	hun	inkoop	te	
gebruiken.	 In	 de	 jaarlijkse	 bedrijfsvoeringsrapportage	 rijk	 wordt	 verantwoording	
afgelegd	over	de	uitvoering	van	het	aankoopbeleid.	
	
Het	Rijk	stimuleert	dat	inkopers	in	alle	fasen	van	het	inkooptraject	de	kansen	benutten	
om,	zoveel	mogelijk	in	samenspraak	met	bedrijven,	te	komen	tot	zo	duurzaam	mogelijke	
of	 zelfs	 innovatieve	 oplossingen.	Dit	 gebeurt	 enerzijds	 door	 informatie	 beschikbaar	 te	
stellen	 via	 de	website	 van	PIANOo,	 en	door	 zo	mogelijk	 afspraken	 te	maken	over	 een	
systematische	aanpak	van	zo	duurzaam	of	zo	innovatief	mogelijke	aanbestedingen.’	
	
Hier	 klinkt	 weinig	 door	 van	 het	 voldoen	 aan	 een	 verplichting,	 die	 ondubbelzinnig	 in	
artikel	 6	 lid	 1	 en	 Bijlage	 III	 van	 de	 richtlijn	 wordt	 genoemd.	 Het	 zal	 geen	 verbazing	
wekken	 dat	 kamerleden	 vraagtekens	 plaatsten	 bij	 deze	 implementatie	 door	 feitelijk	
handelen.	Op	die	kamervragen	werd	als	volgt	geantwoord:7		
	
‘Sinds	 1	 januari	 coördineert	 de	Minister	 voor	Wonen	 en	 Rijksdienst	 dat	 rijksinkopers	
duurzaam	 inkopen	 toepassen	 en	 stelt	 hij	 de	 hiervoor	 benodigde	 kaders	 voor	 de	
Rijksoverheid	op.	De	algemene	inkoopkaders	staan	reeds	op	de	site	van	PIANOo	en	de	
door	 de	 sector	 Rijk	 ontwikkelde	 tools,	 kennis	 en	 ervaring	 worden	 via	 PIANOo	
beschikbaar	gesteld	aan	medeoverheden.	Waar	relevant	 is	energie-efficiëntie	daar	ook	
een	onderdeel	van.	De	Aanbestedingswet	behoeft	hiertoe	niet	te	worden	aangepast.’	
	
Het	is	mij	niet	gelukt	om	inkoopkaders	op	de	website	van	PIANOo	te	vinden.	Wel	vond	ik	
allerlei	documenten	met	duurzaamheidscriteria,	zoals	het	document	‘Milieucriteria	voor	
het	 maatschappelijk	 verantwoord	 inkopen	 van	 Dienstauto’s	 (inclusief	 onderhoud)	
Versie	8	april	2015’.	In	dat	document	staat	in	paragraaf	2	het	volgende:	
	
‘In	 de	 navolgende	 tabellen	 staan	 de	 duurzaamheidsthema’s	 en	 de	 daarbij	 behorende	
benadering	 voor	 de	 productgroep.	 In	 de	 kolom	 “benadering”	 is	 weergegeven	 hoe	 de	
“duurzaamheid”	 per	 thema	 kan	 worden	 beïnvloed	 via	 (de	 criteria	 van)	 duurzaam	
inkopen.	In	deze	kolom	is	tevens	een	verwijzing	opgenomen	naar	eisen,	gunningscriteria	
of	 aandachtspunten	 en	 suggesties	 waarmee	 aan	 de	 benadering	 invulling	 kan	 worden	
gegeven.’	
	
En	in	paragraaf	3	staat	het	volgende:	
	
‘Elke	inkoop	begint	met	het	inventariseren	van	de	behoefte	van	de	interne	klant.	Door	in	

																																																								
7	Kamerstukken	II	2013-2014,	33	913	nr.	6	Nota	naar	aanleiding	van	het	verslag,	p.	10.	
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deze	fase	duurzaamheid	al	mee	te	nemen,	kan	onderzoek	worden	gedaan	naar	de	meest	
duurzame	 oplossing	 voor	 de	 inkoopbehoefte.	 In	 de	 onderstaande	 tabel	 staan	
aandachtspunten	 en	 suggesties	 om	 duurzaamheid	 te	 bevorderen	 voor	 de	 inkoop	 van	
producten	binnen	de	productgroep.’	
	
Geen	van	beide	citaten	maakt	de	indruk	dat	het	hier	gaat	om	verplichtingen	die	gelden	
voor	 inkoop	 door	 centrale	 overheden.	 Het	 document	 maakt	 ook	 geen	 onderscheid	
tussen	 inkoop	 door	 het	 rijk,	 inkoop	 door	 overige	 overheidsinstanties	 en	 inkoop	 door		
speciale-sectorbedrijven,	waarvoor	de	regels	van	de	richtlijn	verschillend	zijn.	
	
In	 paragraaf	 5	 van	 het	 document	 van	 PIANOo	 staat	 bij	 de	 minimumeisen	 die	 aan	 de	
geluidsemissie	van	banden	gesteld	worden	het	volgende:	
‘De	 rolweerstand	 (van	 zowel	 nieuwe	 als	 coverbanden),	 uitgedrukt	 in	 kg/ton,	 mag	
volgens	ISO	28580	of	gelijkwaardig	de	onderstaande	grenswaarden	niet	overschrijden:	

Bandenklasse		 Max	 Rolweerstandwaarde	
(kg/ton)	

Brandstofefficiëntieklasse	 van	
bandenetikettering	

C1	 10,5	 E	
C2	 9,2	 D	
C3	 7	 D	
‘	
Die	 rolweerstand	 heeft	 overigens	 niet	 te	 maken	 met	 de	 geluidsemissie	 maar	 met	 de	
energie-efficiëntie.	 Volgens	 de	 hiervoor	 geciteerde	 Bijlage	 III	 sub	 d)	 moeten	 centrale	
overheden	banden	van	de	hoogste	brandstofrendementsklasse	kopen,	zoals	bepaald	 in	
Verordening	 (EG)	 nr.	 1222/2009.	 Die	 verordening	 kent	 zeven	
brandstofrendementsklassen	(zie	Bijlage	 I),	die	uiteenlopen	van	A	t/m	G,	waarbij	A	de	
hoogste	(meest	efficiënte)	klasse	is.	Bijlage	III	van	de	richtlijn	schrijft	voor	dat	centrale	
overheden	 voertuigen	 kopen	 die	 voorzien	 zijn	 van	 banden	 met	 etiket	 A,	 tenzij	 om	
veiligheidsredenen	of	gezondheidsredenen	prioriteit	wordt	gegeven	aan	grip	op	een	nat	
wegdek	of	 rolgeluid.	Dan	staat	het	 zonder	enige	motivering	verzachten	van	die	eis	 tot	
etiket	 D	 wel	 erg	 ver	 van	 de	 letter	 van	 de	 Europese	 wet.	 Het	 is	 maar	 één	 in	 detail	
uitgewerkt	voorbeeld,	dat	 laat	zien	dat	de	 implementatie	van	de	richtlijn	door	 feitelijk	
handelen	en	plaatsen	van	(onvindbare)	inkoopkaders	op	de	website	van	PIANOo	wel	erg	
ver	van	die	richtlijn	afwijkt	–	te	ver,	zou	ik	denken.		
	
Wettelijke	rente	en	acceptatietermijn	
Richtlijn	 2011/7/EU,	 die	 een	 vlotte	 betaling	 van	 facturen	 tot	 doel	 heeft,	 geeft	 regels	
omtrent	 de	 wettelijke	 rente	 die	 verschuldigd	 is	 vanaf	 30	 dagen	 na	 indienen	 van	 de	
factuur.	 De	 richtlijn	 bepaalt	 ook	 dat	 in	 het	 geval	 dat	 er	 in	 de	 overeenkomst	 een	
procedure	voor	acceptatie	 is	opgenomen,	de	wettelijke	rente	pas	verschuldigd	is	vanaf	
30	dagen	na	de	datum	van	acceptatie.	Die	acceptatieprocedure	mag	niet	te	lang	duren,	is	
bepaald	 in	artikel	4	 lid	5	 jo.	artikel	7.	Deze	artikelen	zijn	als	volgt	geïmplementeerd	 in	
artikel	6:119b	BW	lid	4:	
	
‘De	 termijn	bedoeld	 in	 lid	2	onder	c	bedraagt	niet	meer	dan	30	dagen	vanaf	de	datum	
van	ontvangst	 van	de	prestatie,	 tenzij	 partijen	uitdrukkelijk	 een	 langere	 termijn	 in	 de	
overeenkomst	 en	 aanbestedingsdocumenten	 opnemen	 en	 deze	 termijn	 niet	 kennelijk	
onbillijk	is	jegens	de	schuldeiser,	mede	gelet	op:	
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a.	 de	vraag	of	de	schuldenaar	objectieve	redenen	heeft	om	af	 te	wijken	van	de	30	
dagen	termijn;	
b.	 de	aard	van	de	prestatie;	en	
c.	 elke	aanmerkelijke	afwijking	van	goede	handelspraktijken.’	
	
Het	 woordje	 ‘en’	 tussen	 ‘overeenkomst’	 en	 ‘aanbestedingsdocumenten’	 is	 van	 groot	
belang,	gelet	op	het	onderstaande	citaat	uit	de	Memorie	van	Toelichting	bij	wetsvoorstel	
33	171:8	
‘Voor	 overheidsinstanties	 geldt	 als	 aanvullende	 eis	 dat	 indien	 partijen	 een	 langere	
termijn	 voor	 aanvaarding	 of	 verificatie	 overeenkomen	 in	 het	 kader	 van	 een	
aanbestedingsprocedure,	 zowel	 uit	 de	 overeenkomst	 als	 uit	 de	
aanbestedingsdocumenten	 moet	 blijken	 dat	 door	 partijen	 uitdrukkelijk	 een	 langere	
periode	voor	aanvaarding	of	verificatie	van	het	geleverde	is	overeengekomen.	De	term	
«uitdrukkelijk»	ziet	ook	hier	op	het	in	onderling	overleg	door	partijen	vaststellen	van	de	
termijn	voor	aanvaarding	of	verificatie	en	het	expliciet	opnemen	van	deze	termijn	in	de	
overeenkomst	 en	 de	 aanbestedingsdocumenten.	 Indien	 aanbestedingsdocumenten	
bestaan	is	derhalve	niet	voldoende	dat	partijen	enkel	in	de	overeenkomst	of	enkel	in	de	
aanbestedingsdocumenten	de	overeengekomen	termijn	voor	aanvaarding	of	verificatie	
opnemen.	De	termijn	dient	in	beide	documenten	te	worden	vermeld	om	geldig	te	zijn.	Bij	
gebreke	daarvan	zal	de	wettelijke	termijn	van	30	dagen	gelden.’		
	
Het	 is	 de	 vraag	 of	 alle	 inkopers	 zich	 van	 deze	 regel	 bewust	 zijn.	 Deze	 regel	 geldt	
overigens	niet	voor	aanbestedende	instanties	die	geen	aanbestedende	dienst	zijn,	gelet	
op	artikel	6:119b	lid	1	BW,	dat	als	volgt	luidt:	
‘Onder	 overheidsinstantie	 wordt	 verstaan	 de	 Staat,	 een	 provincie,	 een	 gemeente,	 een	
waterschap	of	een	publiekrechtelijke	instelling	dan	wel	een	samenwerkingsverband	van	
deze	 overheden	 of	 publiekrechtelijke	 instellingen	 als	 bedoeld	 in	 artikel	 2	 lid	 2	 van	
richtlijn	 nr.	 2011/7	 van	 het	 Europees	 Parlement	 en	 de	 Raad	 van	 23	 februari	 2011	
betreffende	bestrijding	van	betalingsachterstand	bij	handelstransacties	(PbEU	L48/11).’	
	
Dat	artikel	2	lid	2	van	de	richtlijn	bevat	de	volgende	definitie:		
‘”overheidsinstantie”:	 elke	 aanbestedende	 dienst,	 zoals	 omschreven	 in	 artikel	 2,	 lid	 1,	
onder	 a),	 van	 Richtlijn	 2004/17/EG	 en	 in	 artikel	 1,	 lid	 9,	 van	 Richtlijn	 2004/18/EG,	
ongeacht	het	voorwerp	of	de	waarde	van	de	opdracht;’	
	
Artikel	 6:119b	 BW	 is	 derhalve	 niet	 van	 toepassing	 op	 overheidsbedrijven	 en	 private	
ondernemingen	 in	 de	 speciale	 sectoren.	 Van	 belang	 is	 de	 zinsnede	 ‘ongeacht	 het	
voorwerp	 of	 de	 waarde	 van	 de	 opdracht’.	 De	 regel	 geldt	 dus	 ook	 voor	 alle	
overheidsopdrachten	beneden	de	drempelwaarde.		
	
Conclusies	
Bij	het	uitvoeren	van	een	aanbesteding	dient	een	inkoper	niet	alleen	rekening	te	houden	
met	de	regels	van	de	Aanbestedingswet	2012,	maar	zal	hij	ook	met	diverse	regels	van	de	
Europese	wetgever	die	niet	in	die	wet	te	vinden	zijn	rekening	moeten	houden.	Het	is	een	
goed	 idee	 wanneer	 de	 wetgever	 dergelijke	 regels	 zoveel	 mogelijk	 in	 de	
Aanbestedingswet	2012	opneemt.	Dat	geldt	zeker	voor	Europese	richtlijnen	die	de	facto	

																																																								
8	Kamerstukken	II,	2011-2012,	33	171,	nr.	3,	p.	11-12.	
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nog	niet	geīmplementeerd	zijn.	
	


