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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Groenboek van de Commissie over publiek-private samenwerking en het 
Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
(COM(2004)0327 – 2006/2043(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek van de Commissie over publiek-private samenwerking en het 
Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 
(COM(2004)0327),

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in het bijzonder 
artikel 5, lid 2 over het subsidiariteitsbeginsel en de artikelen 43 tot 49 over de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten, evenals de daarvan afgeleide principes 
van transparantie, gelijke behandeling, evenredigheid en wederzijdse erkenning,

– gelet op de bestaande richtlijnen over openbare aanbestedingen,

– gezien het Europees Handvest voor plaatselijk zelfbestuur van de Raad van Europa van 
15 oktober 1985,

– gelet op artikel I-5 van het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-
0000/2006),

A. overwegende dat publiek-private samenwerking (PPS) verschillende vormen van 
samenwerking tussen overheidsinstanties en particuliere ondernemingen omvat, gericht op 
het verwezenlijken van projecten van algemeen belang, 

B. overwegende dat er tot nu toe noch een voor heel Europa geldende definitie, noch 
bijzondere rechtsvoorschriften binnen het geldende gemeenschapsrecht bestaan die alle 
verschillenden vormen van PPS omvatten, 

C. overwegende dat PPS vaak een juridisch en financieel-technisch gecompliceerde 
constructie is waarin particuliere ondernemingen en overheidsinstanties samenwerken om  
gezamenlijk infrastructurele projecten uit te voeren of openbare diensten te verlenen, 

D. overwegende dat PPS geen stap in de richting van een privatisering van overheidstaken is,

E. overwegende dat een samenwerking tussen staat en economie synergetische effecten kan 
sorteren, een efficiënter omgaan met belastinggelden mogelijk maakt, in tijden van krappe 
budgetten als alternatief voor privatisering kan dienen en door het verkrijgen van 
knowhow uit de particuliere sector kan bijdragen aan een modernisering van het bestuur,
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F. overwegende dat PPS principieel onderworpen is zowel aan de regels inzake de interne 
markt van het Verdrag, in het bijzonder die van transparantie, gelijke behandeling, 
evenredigheid en wederzijdse erkenning, als aan het afgeleide recht over aanbestedingen,

G. overwegende dat PPS niet het recht van gemeentelijke of regionale overheden mag 
inperken, voor zover dat in de lidstaten is verankerd,

H. overwegende dat PPS een van de mogelijkheden is om de uitvoering van overheidstaken 
te organiseren en dat de overheid ook in de toekomst moet kunnen beslissen of ze een taak 
door eigen bedrijven of door derden in de particulier esector laat uitvoeren,

Algemene opmerkingen

1. is verheugd over de indiening door de Commissie van het Groenboek over publiek-private 
samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten, een verslag over de openbare raadpleging van dit Groenboek 
en een mededeling over mogelijke vervolgmaatregelen met betrekking tot PPS; 

2. is tegen het in het leven roepen van een eigen juridisch stelsel voor PPS, maar ziet 
wetgevende initiatieven inzake concessies voor dienstverlening en geïnstitutionaliseerde 
publiek-private samenwerking (GPPS) als noodzakelijk;

3. bepleit, om rechtsonzekerheid te vermijden, overgangstermijnen voor bestaande 
contracten die in goed vertrouwen op basis van de nationale wetgeving zijn afgesloten;

4. acht de toepassing van het aanbestedingsrecht principieel noodzakelijk zodra een partner 
uit de privésector moet worden gekozen;

5. benadrukt het belang van transparantie in het omgaan met gemeenschapsgelden, waarbij 
transparantie ook dient in te houden dat de gekozen gevolmachtigden het recht hebben 
contracten en documenten in te zien;

6. is van mening dat transparante aanbestedingsregels de concurrentie bevorderen en 
corruptie helpen voorkomen, tot nut van de burger;

7. beveelt aan bij de uitvoering van PPS te zorgen voor een bindende verantwoordingsplicht 
jegens de burger opdat veiligheid, efficiëntie en kwaliteitsnormen gewaarborgd zijn;

8. beveelt de lidstaten aan het werk van de overheid door standaardcontracten te 
vergemakkelijken en een meer toegespitste opleiding te geven aan de beleidsmakers die 
voor de PPS partners uit het bedrijfsleven moeten selecteren;

9. verwacht dat de lidstaten voorzorgsmaatregelen treffen, zodat met de gevolgen voor 
gemeenteambtenaren vroegtijdig en naar behoren rekening kan worden gehouden;
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10. keert zich tegen het instellen van een Europees agentschap voor PPS, juicht evenwel 
andere manieren om ervaringen uit te wisselen toe, zoals de oprichting van een netwerk 
van nationale en regionale PPS-expertisecentra; 

11. betreurt dat de Commissie voor het plaatsen van opdrachten onder de toepassingsdrempels 
de vorm van de mededeling heeft gekozen en beschouwt daarentegen medebeslissing door 
Parlement en Raad als noodzakelijk;

PPS als overheidsopdracht

12. is het eens met de opvatting van de Commissie dat de keuze van de partner uit het 
bedrijfsleven bij de gunning van openbare bouw- of dienstverleningsopdrachten 
principieel bepaald wordt door de richtlijnen inzake overheidsopdrachten;

13. is van mening dat de overheidsinstantie moet kunnen kiezen tussen de openbare en de 
niet-openbare procedure;

14. is van mening dat vanwege de transparantie de procedure van gunning via 
onderhandelingen zich tot die uitzonderingsgevallen zou moeten beperken waarin aard en 
omvang van de werkzaamheden van meet af aan onzeker zijn;

15. bepleit omwille van de flexibiliteit principieel de vorm van aanbesteding via een 
concurrerende dialoog en verzoekt de Commissie de voorwaarde van “juridische en 
financiële complexiteit” te concretiseren; is van mening dat het daarbij uitgesloten moet 
zijn dat vertrouwelijke informatie door een deelnemer aan deze procedure openbaar 
gemaakt wordt;

PPS als concessieovereenkomst

16. juicht het toe dat de Commissie na het uitvoeren van een zorgvuldige effectbeoordeling bij 
het verstrekken van concessies wettelijke stappen wil zetten; is van mening dat daardoor 
de bestaande rechtsonzekerheid kan worden tegengegaan en de concurrentie in zijn geheel 
zou kunnen worden versterkt;

17. verwacht van een eventuele wetgeving een duidelijke definitie van 
concessieovereenkomsten ter onderscheiding van overheidsopdrachten, evenals de 
vastlegging van objectief verifieerbare selectiecriteria;

18. is van mening dat concessieovereenkomsten een beperkte looptijd moeten hebben, opdat 
ook andere gegadigden na niet al te lange tijd weer kunnen meedingen;

19. beschouwt ook bij concessieovereenkomsten de concurrerende dialoog als de meest 
geschikte aanbestedingsprocedure, omdat de flexibiliteit ervan recht doet aan de 
complexiteit van de concessieovereenkomsten zonder de principes van transparantie, 
gelijke behandeling en evenredigheid geweld aan te doen;
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20. ondersteunt de Commissie bij haar onderzoek of voor alle vormen van PPS op 
contractuele basis uniforme aanbestedingsregels moeten worden opgesteld, onafhankelijk 
van de kwalificatie van de betreffende PPS als overheidsopdracht of 
concessieovereenkomst;

GPPS en inhouse

21. ondersteunt het streven van de Commissie in actie te komen op het gebied van de GOPP, 
gezien de duidelijk bestaande rechtsonzekerheid op dat terrein;

22. beschouwt echter een interpretatieve mededeling niet als het geschikte instrument en acht 
medebeslissing van Parlement en Raad absoluut noodzakelijk;

23. verzoekt de Commissie in plaats daarvan dringend een wetgevingsinitiatief op te stellen in 
het kader waarvan de bestaande richtlijnen inzake overheidsopdrachten op het punt van 
GPPS en inhouse worden aangevuld en verduidelijkt; 

24. acht het, gezien het transparantievoorschrift en het discriminatieverbod noodzakelijk, dat 
bij de oprichting van een GPPS het aanbestedingsrecht wordt toegepast, voor zover deze 
oprichting gepaard gaat met de toewijzing van een overheidsopdracht, een 
concessieovereenkomst of andere openbare taken aan een particuliere onderneming; is van 
mening dat dit eveneens behoort te gelden wanneer een GPPS wordt opgericht door de 
verkoop van aandelen van een overheidsbedrijf;

25. begrijpt, gezien de alsmaar uitdijende jurisprudentie de algehele rechtsonzekerheid bij de 
toepassing van inhouse-criteria en verzoekt de Commissie daarom criteria te ontwikkelen 
die de gemeentes voldoende speelruimte bieden voor eigen beslissingen; 

26. is van mening dat wanneer de eerste inschrijving ter oprichting van een gemengde 
onderneming nauwkeurig en grondig is geweest, een verdere inschrijving niet nodig is;

Intergemeentelijke samenwerking

27. juicht omwille van de zelfstandigheid van gemeentes en een efficiënt bestuur principieel 
vormen van samenwerking tussen gemeentes toe, onder andere vanwege de synergetische 
effecten;

28. beschouwt de situatie van rechtsongelijkheid op dit gebied, die vooral door het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de rechtszaak C-84/03 
(Commissie tegen Spanje) is ontstaan, als ondraaglijk, en roept de Commissie dringend op 
wetgevingsinitiatieven te nemen;

29. verzoekt de Commissie criteria te ontwikkelen op basis waarvan vormen van 
intergemeentelijke samenwerking die niet onder het aanbestedingsrecht vallen, kunnen 
worden onderscheiden van vormen van intergemeentelijke samenwerking met relevantie 
voor de interne markt; is van mening dat `ruimtelijke expansie’ een mogelijk criterium 
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zou kunnen zijn, of dat een aan het mededingingsrecht ontleende de minimis-clausule 
gehanteerd zou kunnen worden;

30. wijst de toepassing van het aanbestedingsrecht in die gevallen af waarin gemeentes binnen 
hun ruimtelijke werkingssfeer samen met andere gemeentes taken willen uitvoeren zonder 
aan partijen in de markt te vragen, of ze de betreffende prestaties willen leveren;

31. beschouwt in dit verband het onderscheid tussen delegeren en mandateren als onjuist en 
wijst in beide gevallen de toepassing van het aanbestedingsrecht af;

32. vindt echter de toepassing van het aanbestedingsrecht noodzakelijk wanneer 
dienstverlening in het kader van intergemeentelijke samenwerking op een commerciële 
manier op de markt wordt aangeboden, of publieke taken door particulieren of andere 
gemeentes buiten de intergemeentelijke samenwerking worden verricht. 

o
o o

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.
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TOELICHTING

Algemene opmerkingen

De laatste tijd geniet PPS in heel Europa een groeiende populariteit. Daarbij verschillen de 
voorbeelden tussen de lidstaten aanzienlijk, afhankelijk van het nationaal wettelijk kader en 
de sectoren waarin PPS wordt toegepast. Omdat er op het ogenblik geen algemeen geldende 
definitie van PPS bestaat, beperkt het begrip zich tot een weinig gedetailleerde beschrijving 
van overeenkomsten tussen publieke instellingen en de particuliere sector. De 
overeenkomsten hebben betrekking op openbare infrastructuurprojecten of openbare 
dienstverlening. 
Wanneer PPS goed in praktijk wordt gebracht, leidt ze meestal tot geringere 
levenscycluskosten, een betere risicospreiding, een snellere uitvoering van openbare werken 
en dienstverlening, verbeterde kwaliteit en besparingen.

Bij nadere beschouwing valt op dat het ontwikkelingsniveau van PPS binnen de Europese 
Unie nogal uiteenloopt. Grofweg kunnen we drie soorten lidstaten onderscheiden: Een 
kopgroep bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Italië, een 
middenmoot, en een groep staten met weinig ervaring op dit gebied. De Midden- en Oost-
Europese staten vormen vanwege hun bijzondere economische en politieke kenmerken een 
zelfstandige groep. PPS speelt in deze landen een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen van 
een moderne infrastructuur. 
De boven genoemde kopgroep van lidstaten onderscheidt zich door een brede ervaring op 
allerlei terrein, van infrastructuurprojecten zoals wegen en spoorverbindingen tot en met 
projecten in de zorgsector, het onderwijs en het gevangeniswezen. Bovendien hebben deze 
staten veelal een duidelijk idee over de voor- en nadelen van PPS-projecten in afzonderlijke 
sectoren. Niet zelden bestaan er al bijzondere wetten of regels op nationaal of regionaal 
niveau en zijn er gerichte evaluatiemethoden ontwikkeld om het succes te meten. Andere 
staten, zoals Ierland, hebben eigen administratieve afdelingen in het leven geroepen om PPS-
expertise te ontwikkelen en te bundelen.

In het bijzonder uit de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk, dat we een `pionierland’ voor 
wat betreft de toepassing van PPS zouden mogen noemen, maar ook uit ervaringen in andere 
landen, kunnen we voorlopig de volgende conclusies trekken:

- Enkele sectoren lijken geschikter dan andere om PPS-modellen toe te passen. De 
infrastructuurprojecten op het terrein van spoorverbindingen en wegenaanleg hebben 
in de meeste gevallen een meetbare meerwaarde opgeleverd. Het staat nog te bezien of 
vergelijkbare resultaten ook in het gezondheidsstelsel, het onderwijs en op andere 
terreinen geboekt kunnen worden. Omdat de overeenkomsten nog maar net in werking 
zijn getreden, is een definitieve evaluatie hier nog niet mogelijk. Sectoren die 
onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen, zoals de IT-sector, lijken in 
elk geval niet geschikt voor PPS-projecten. Het is vrijwel niet doenlijk voor langere 
tijd betrouwbare kwaliteitsnormen vast te leggen zonder daardoor potentiële 
innovaties en een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening te belemmeren.

- Belangrijk lijkt vooral een juiste keuze van de parameters om de kosten-
batenverhouding van een PPS-project te meten.
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- Het blijkt dat PPS-projecten tijdens de planningsfase en de constructiefase vaak beter 
functioneren dan de traditionele gunningsprocedure, maar tijdens de exploitatiefase 
soms op ernstige problemen stuiten.

- Bovendien is het noodzakelijk het instrumentarium voor een effectieve controle en 
sturing van de uitvoering door de privésector te verbeteren. Daartoe behoren ook 
serieuze sancties, zoals bijvoorbeeld bepalingen over kortingen of het opzeggen van 
het verdrag.

- Ten slotte spelen nationale politieke instellingen en aanwezige competenties een 
centrale rol bij de ontwikkeling en het succes van PPS. Het oprichten van 
gespecialiseerde afdelingen binnen het openbaar bestuur, evenals de verbetering van 
de managementcompetenties zowel in de privésector als bij de overheid, zal in de 
toekomst waarschijnlijk tot betere resultaten leiden. Op veel plaatsen zal een 
mentaliteitsverandering binnen het openbaar bestuur nodig zijn.

Resumerend moet worden vastgesteld, dat PPS geen panacee tegen alle kwalen is. PPS is 
moeilijk te plannen, uit te voeren en te exploiteren. Er is veel tijd nodig om tastbare resultaten 
te boeken. Des te belangrijker is daarom een grondig onderzoek vooraf, of de overheid een 
PPS moet aangaan en hoe ze daaraan vorm geeft. De regeringen zouden zich allereerst moeten 
concentreren op het verbeteren van hun administratieve vaardigheden en evaluatiemethoden, 
in plaats van op het uitbreiden van PPS naar andere sectoren. Er moeten garanties zijn dat de 
risico’s van PPS door die partij worden gedragen die er het beste mee kan omgaan, en dat de 
voordelen van het involveren van de private sector op een effectieve manier worden benut. 
Zonder dit uitgangspunt loopt de overheid het risico PPS-projecten om de verkeerde redenen 
te willen uitvoeren, zoals een verbetering van de begroting op korte termijn ten nadele van 
een langdurige solide financiering.

Met betrekking tot het huidige wettelijke kader van PPS moet worden geconstateerd dat er 
noch voor wat betreft de keuze van de partner uit de privésector, noch voor de 
implementatiefase speciale Europese regelgeving bestaat. Bij de partnerkeuze gelden de 
algemene principes uit het EG-Verdrag, evenals de bestaande richtlijnen met betrekking tot 
openbare aanbestedingen. Overeenkomstig het EG-Verdrag zijn alle overeenkomsten waarin 
sprake is van een gunning van een opdracht door een openbare instantie onderworpen aan de 
algemene principes van vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten uit art. 43-
49 van dit verdrag. Vandaar dat PPS-verdragen moeten voldoen aan de eisen van 
transparantie, gelijke behandeling, evenredigheid en wederzijdse erkenning. Bovendien zijn 
PPS-verdragen die als overheidsopdracht moeten worden aangemerkt, onderworpen aan de 
algemene richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Voor bouwconcessies gelden enkele 
bijzondere bepalingen, terwijl concessies voor diensten tot nu toe niet geschraagd worden 
door het afgeleid recht. Met betrekking tot de implementatie van PPS gelden de nationale 
wetten, die met de hogere regels van het EG-Verdrag in overeenstemming moeten zijn. 

Gezien het ontbreken van een uniform wettelijk kader voor PPS op Europees niveau en de 
heterogeniteit van de nationale wetten doet zich de vraag voor, of algemeen geldende 
bepalingen noodzakelijk zijn om transparantie en een effectieve concurrentie tussen de 
marktpartijen te waarborgen. Tijdens de raadpleging over het Groenboek sprak een kleine 
meerderheid van de deelnemers zich uit tegen een horizontale regeling van PPS, toonde zich 
echter voorstander van initiatieven inzake concessieovereenkomsten en GPPS, hoewel er over 
de vorm geen overeenstemming was. 
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PPS is in principe een vorm van openbare aanbesteding. Toch is vooral door de uitdijende 
jurisprudentie van het Hof van Justitie een situatie van rechtsonzekerheid ontstaan waaraan 
een eind moet worden gemaakt. Daartoe zijn wetgevende initiatieven van de Commissie 
nodig. Ook dient zorgvuldig te worden afgewogen waar regelingen geünificeerd kunnen 
worden, zonder zwaarwegende verschillen te verdoezelen. In principe moet het 
wetgevingsproces behoedzaam verlopen, omdat PPS vaak zeer ingewikkelde overeenkomst is, 
die alleen aantrekkelijk blijft met soepele regels. Voor wat de aard van de maatregelen betreft 
moet de voorkeur worden gegeven aan wetgevingsmaatregelen boven mededelingen. Ook 
wanneer de bedenkingen van de Commissie begrijpelijk zijn, dat de richtlijnen inzake 
openbare aanbestedingen pas twee jaar geleden zijn aangenomen en in veel staten nog niet 
eens in praktijk gebracht worden, vereist het belang van de te regelen materie een 
Medebeslissing van het Europese Parlement en de Raad. Het maken van 'soft-law' wordt 
uitdrukkelijk afgewezen. Bovendien verschaffen interpretatieve mededelingen nu juist niet de 
gewenste juridische duidelijkheid en zullen eerder tot nog meer procedures leiden bij het Hof 
van Justitie. 

Sturing vanuit de politiek dient te gebeuren vanuit het duidelijke uitgangspunt dat telkens 
wanneer een partner uit de privésector wordt gekozen processen transparant moeten zijn. Niet 
alleen omdat transparantie en eerlijke concurrentie tussen de deelnemers aan de markt vereist 
zijn, maar ook vanuit de overweging dat de particuliere sector en de overheid verschillende 
belangen dienen. Anders ligt de situatie in het geval van intergemeentelijke samenwerking die 
voortvloeit uit de gemeentelijke autonomie. Omdat de problemen binnen de PPS afhankelijk 
van de thematiek verschillend zijn, worden ze hierna afzonderlijk behandeld. 

PPS als overheidsopdracht

Bij vormen van PPS die als overheidsopdrachten worden aangemerkt gaat het vooral om de 
vraag naar de toepassing van de aanbestedingsprocedure. 
Met de concurrerende dialoog is een nieuwe aanbestedingsprocedure ontwikkeld voor 
overheidsopdrachten boven de drempelwaarden, naast de reeds bestaande openbare 
procedure, de niet-openbare procedure en de procedure van gunning via onderhandelingen. 
Deze nieuwe aanpak combineert elementen uit de procedure van openbare inschrijving met 
die uit de procedure van gunning via onderhandelingen. De concurrerende dialoog is 
tegenover de openbare en de niet-openbare procedure subsidiair, maar heeft voorrang boven 
de procedure van gunning via onderhandelingen. De lidstaten kunnen bij bijzonder 
ingewikkelde opdrachten het middel van de concurrerende dialoog inzetten bij de 
aanbesteding. Problematisch is een nadere bepaling van de omschrijving `bijzonder 
ingewikkeld’. Daarvan zou sprake zijn wanneer de overheid als opdrachtgever

- objectief niet in staat is de technische middelen aan te geven waarmee haar behoeften 
kunnen worden vervuld en haar doelen kunnen worden bereikt en/of

- objectief niet in staat is de juridische en/of financiële voorwaarden van een 
beleidsvoornemen aan te geven.

Het is dus de vraag of op PPS-projecten het kenmerk `bijzondere ingewikkeldheid’ vaak van 
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toepassing is. Hierover valt op te merken dat PPS-projecten weliswaar vaak bijzonder 
ingewikkeld zijn, maar dat zulks niet per se zo hoeft te zijn. Zodat elk afzonderlijk geval op 
zijn eigen merites moet worden beoordeeld. In elk geval mag worden vastgesteld dat de 
concurrerende dialoog bij aanbestedingen in het kader van PPS principieel de voorkeur 
verdient, omdat hij de voordelen van de niet-openbare procedure combineert met die van 
gunning via onderhandelingen. De flexibiliteit van deze aanpak maakt het mogelijk onder een 
hoge concurrentiedruk optimale oplossingen te vinden. Er zijn natuurlijk ook nadelen, zoals 
de ingewikkeldheid en de inspanning die van alle betrokkenen wordt verlangd. Maar die 
worden gecompenseerd door een hogere transparantie vergeleken met de procedure van 
gunning via onderhandelingen. Daarmee wordt het gevaar van niet-concurrentieel gedrag 
kleiner. Om de toepassing van de procedure te vergemakkelijken moet de Commissie het 
begrip `juridische en financiële ingewikkeldheid’ nader specificeren.

PPS als concessieovereenkomst

Een van de belangrijkste punten in de actuele discussie rond PPS draait om de vraag of een 
concessie voor openbare diensten communautair geregeld moet worden, en zo ja of dat dan 
een aparte regeling moet zijn of een regeling die ook de overheidsopdrachten omvat. Een paar 
jaar geleden heeft de Commissie al een interpretatieve mededeling over 
„concessieovereenkomsten in het communautaire recht“ uitgevaardigd. Op grond van de 
resultaten van de raadpleging besloot de Commissie eerst een effectbeoordeling uit te voeren, 
alvorens te beslissen of ze met nog een interpretatieve mededeling of een richtlijnvoorstel 
komt. Deze handelwijze moet worden toegejuicht. 

Zowel de omstandigheid dat er op dit terrein geen verplichting tot coördinatie van wetgeving 
bestaat als het feit dat er nauwelijks lidstaten zijn die concessies voor diensten in regels willen 
vastleggen, belemmert dat de betrokken markten op communautair niveau worden ontsloten. 
Deze situatie brengt niet alleen het risico van concurrentieverlies met zich mee, maar leidt ook 
tot rechtsonzekerheid. Dat komt vooral omdat het bij ingewikkelde PPS-projecten niet altijd 
eenvoudig is een onderscheid te maken tussen een concessie voor openbare diensten en een 
overheidsopdracht voor dienstverlening .

En dus zit het grote voordeel van een wettelijke regeling van de procedure voor het 
verstrekken van concessies in de voor heel Europa geldende rechtszekerheid die ermee 
gepaard gaat. En rechtszekerheid betekent veiligheid voor investeringen, wat weer een 
positief effect heeft op de concurrentie. Een wettelijke regeling van concessieovereenkomsten 
moet voor dergelijke overeenkomsten een heldere procedure vastleggen die rekening houdt 
met de bijzonderheden van deze rechtsvorm. Een dergelijke regeling zou duidelijk maken dat 
de overheid een onderneming geen concessie kan toekennen zonder een voorafgaande 
selectieprocedure op basis van concurrentie. Een dergelijke concurrentie leidt in de regel- tot 
genoegen van de belastingbetaler- tot lagere prijzen bij een zelfde, of zelfs betere kwaliteit 
van de dienstverlening. Zolang echter aan de eis van een wettelijke regeling niet is voldaan, 
blijft de verdenking bestaan dat concessies voor diensten vooral dienen om het 
aanbestedingsrecht te ontlopen. 
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Geïnstitutionaliseerde PPS (GPPS) en inhouse

Bij vormen van GPPS gaat het om gemeenschappelijke „bedrijfsconstructies“ waarbij 
bedrijfsleven en overheid beide betrokken zijn. De taak van dergelijke bedrijfsconstructies is 
het beschikbaar stellen of leveren van diensten van algemeen belang ten bate van de 
gemeenschap. Geïnstitutionaliseerde vormen van PPS kunnen ontstaan door het oprichten van 
een gemengde onderneming, maar ook doordat een particulier de controle krijgt over een 
voormalig staatsbedrijf, dat wil zeggen door verandering van partnerschap. 

Hier is de vraag aan de orde of deze beide zaken, bedrijfsoprichting en verandering van 
partnerschap, vanuit de optiek van het aanbestedingsrecht relevant zijn. Naar de opvatting van 
de Commissie moet de deelgenoot van deze onderneming uit het bedrijfsleven met het oog op 
de uit te voeren taken worden gekozen, en wel op een transparante en niet-discriminerende 
manier, afhankelijk van de concrete vorm van de opdracht overeenkomstig de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten of het EG-Verdrag. Deze opvatting van de Commissie moet 
worden gesteund omdat alleen een keuze van de partner uit het bedrijfsleven op grond van 
objectieve criteria een eerlijke concurrentie garandeert. Staat de privépartner van de 
gemengde onderneming eenmaal vast, dan zijn verdere inschrijvingen voor de opdracht 
slechts onnodige bureaucratische rompslomp. Bijgevolg moet een dubbele inschrijving 
worden vermeden. 
In dit verband is ook de vraag relevant of voor de toewijzing van een overheidsopdracht of 
een concessie aan een gemengde onderneming een openbare inschrijvingsprocedure nodig is 
(de zogenaamde inhouse-problematiek). Richtinggevende criteria hierover staan in de arresten 
van het Europees Hof van Justitie „Teckal“ en “Stadt Halle“. 

Volgens de jurisprudentie in de Teckal-zaak rechtvaardigt de deelname van de aanbestedende 
dienst aan gemengde ondernemingen geen uitzondering op de regels voor het plaatsen van 
opdrachten. Doorslaggevend zou zijn de gunning aan een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. 
Volgens deze jurisprudentie is een uitzondering op het aanbestedingsrecht dan toegestaan, 
wanneer de aanbestedende instantie evenveel controle heeft over de gemengde onderneming 
als over de eigen organisatie en wanneer de onderneming voornamelijk voor de publieke 
instantie gaat opereren. Aan beide criteria moet cumulatief zijn voldaan, opdat de gemengde 
onderneming gelijkgesteld kan worden aan de interne afdelingen van de opdrachtgever. Nog 
meer duidelijkheid schept de jurisprudentie in de Stadt-Halle zaak. In die zaak besliste het 
Europees Hof van Justitie dat „de overheid als opdrachtgever van een haar toebehorende 
onderneming zich alleen dan niet aan de gunningsvoorschriften hoeft te houden wanneer ze
100% van het kapitaal bezit“, en er dus geen sprake is van particuliere deelname aan de 
onderneming, hoe klein die ook is. Alleen in dat geval heeft volgens het Europees Hof van 
Justitie de opdrachtgever over de onderneming evenveel controle als over de eigen 
organisatie.

Er zijn twee redenen om het in principe met deze jurisprudentie eens te zijn. Enerzijds worden 
particuliere investeringen in ondernemingen ingegeven door particuliere belangen en dat is 
iets anders dan het algemeen belang. Anderzijds zou de gunning van een overheidsopdracht 
aan een gemengde onderneming zonder inschrijving het doel van eerlijke concurrentie en het 
principe van een gelijke behandeling van alle gegadigden schaden. Een dergelijke gang van 
zaken zou de particuliere onderneming die deelneemt aan het kapitaal van een gemengde 
onderneming voordeel verschaffen boven haar concurrenten. 
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Intergemeentelijke samenwerking

Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 januari 2005 (Commissie/ 
Spanje) kunnen samenwerkingsovereenkomsten tussen lokale of regionale overheden niet 
door een nationale rechtsvorm algemeen worden uitgezonderd van het aanbestedingsrecht. 
Het aanbestedingsrecht is altijd dan van toepassing, wanneer twee verschillende 
rechtspersonen een verdrag onder bezwarende titel afsluiten. De status van de deelnemende 
personen doet er dus niet toe. Het kan daarbij ook om lokale of regionale overheden gaan. Het 
arrest heeft onder de gemeentes in Europa geleid tot een debat over de vraag, of en in welke 
gevallen vormen van intergemeentelijke samenwerking onder het aanbestedingsrecht vallen. 

Een antwoord op deze vraag zal eerst de gemeenschap moeten omschrijven. Kenmerkend 
voor de juridische ordening van de gemeenschap in Europa en de lidstaten is het onderscheid 
tussen staat en maatschappij. Terwijl de maatschappij, waartoe ook de economie wordt 
gerekend, gekenmerkt wordt door vrijheid, individuele autonomie en markt, moet de staat met 
zijn verschillende instanties worden gezien als een georganiseerde eenheid waar macht en 
beslissingen samenkomen. Het bijzondere van een federale staat is dat lagere overheden een 
eigen rechtspersoonlijkheid bezitten, die zich van die van de staat als geheel onderscheidt. Ze 
blijven echter een deel van het staatswezen, ter onderscheiding van de maatschappij. Regels 
over de samenwerking tussen de afzonderlijke overheden maken als publiekrechtelijke 
overeenkomsten deel uit van de manier waarop het land wordt bestuurd, en moeten daarom 
strikt van overeenkomsten tussen overheid en burger worden onderscheiden. 

Zo gezien gaat het bij intergemeentelijke samenwerking wezenlijk om een overeenkomst die 
de bevoegdheden regelt binnen het openbaar bestuur van een lidstaat. Want er vinden immers 
volgens de EU-Commissie „interne reorganisaties van openbare bevoegdheden“ plaats. 
Bijgevolg gaat het bij taakoverdrachten tussen gemeentes niet om overeenkomsten met derden 
maar om interne beleidsmaatregelen van de overheid. Binnen het staatsgeheel wordt een 
opdracht naar een andere instantie verwezen. De EU is op dit terrein, overeenkomstig het 
beginsel van de bevoegdheidstoedeling, niet competent. Het landelijk bestuur onttrekt zich nu 
juist aan de EU, overeenkomstig het beginsel van de procedurele en organisatorische 
autonomie. Dit is ook de opvatting van het Europees Hof van Justitie. Wanneer men 
dergelijke reorganisaties van taken binnen de overheid onder het aanbestedingsrecht zou 
willen laten vallen, zou dat gelijk staan met een indirecte plicht tot privatisering. Dat kan 
evenwel niet de bedoeling zijn, omdat de staat principieel het recht heeft te beslissen of hij 
taken zelf wil uitvoeren of wil uitbesteden aan derden op de markt. Het aanbestedingsrecht 
heeft te maken met de gevolgen van privatisering. Bovendien zou een dergelijk streven in 
tegenspraak zijn met artikel 295 van het EG-Verdrag, dat luidt dat het eigendom van de 
lidstaten door het Verdrag niet wordt aangetast.

Het recht van gemeentelijke zelfstandigheid is zowel op nationaal als op Europees niveau 
gegarandeerd. Vanuit een Europese optiek volgt dat enerzijds uit de subsidiariteitsgedachte 
overeenkomstig artikel 5 van het EG-Verdrag, en anderzijds uit artikel 2 en 4 van het 
Europees Handvest inzake de plaatselijke autonomie. Ook het Verdrag tot vaststelling van een 
Europese grondwet erkent in artikel I-5 inmiddels uitdrukkelijk de regionale en gemeentelijke 
autonomie, evenals de daarbij horende staatsrechtelijke structuren. De hier gebruikte 
formulering luidt immers dat de Unie de nationale identiteit van de lidstaten respecteert zoals 
die tot uitdrukking komt in hun fundamentele politieke en staatsrechtelijke structuur, inclusief 
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het regionaal en plaatselijk zelfbestuur.

Natuurlijk kan niet elke overeenkomst tussen overheden hoe dan ook van het 
aanbestedingsrecht worden uitgezonderd. Wenselijk is veeleer een duidelijk onderscheid 
tussen puur bestuurstechnische maatregelen en leveringscontracten tussen bestuurslichamen. 
Op de laatste moet het aanbestedingsrecht van toepassing worden verklaard.

Ook het arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 januari 2005 over 
samenwerkingsovereenkomsten in Spanje noopt wat dit aangaat niet tot een andere 
zienswijze. Daar staat enkel dat overeenkomsten binnen de staat niet volledig en totaal van het 
aanbestedingsrecht mogen worden uitgezonderd.

De Commissie zou op basis van deze zienswijze criteria moeten ontwikkelen die een eind 
maken aan de bestaande rechtsonzekerheid.


