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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0179/2006, ingediend door Giuseppe De Simone (Italiaanse 
nationaliteit), namens het comité ‘Mosaico’, over vermeende schending van 
het Gemeenschapsrecht betreffende openbare aanbestedingsprocedures in de 
afvalbeheerssector

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de openbare naamloze vennootschap ‘Belice Ambiente S.p.A.’ in de 
provincie Trapani. Hij betwijfelt het bestuur, de doelmatigheid en rationaliteit van de 
geïntegreerde afvalbeheerswerkzaamheden hiervan en verwijst in dit verband naar de 
nationale en regionale wetgeving die van toepassing is op de openbare dienst in kwestie. 
Indiener maakt vooral bezwaar tegen de enorme bedragen die door het bedrijf worden 
aangerekend (drie keer de norm), zijn bestuursmethoden en zijn beleid van het intern 
toekennen van taken in plaats van het uitschrijven van een openbare aanbestedingsprocedure. 
Hoewel dit verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht (arrest Teckal in zaak C-107/98 enz.) 
beweert hij dat de openbare belanghebbenden, het gemeentebestuur, niet de effectieve 
toezichtsbevoegdheid hebben gekregen zoals hieronder vastgesteld en dat de raad en 
bestuursleden handelen zonder hen te raadplegen. Als gevolg hiervan zijn zij niet op de 
hoogte van de kosten van de geleverde diensten in hun eigen gemeentes of de verdiende 
opbrengsten van de milieubelasting die voor de inzameling van afval moet worden betaald. 
De essentiële voorwaarde voor interne voorziening, door communautaire richtlijnen 
betreffende openbare aanbestedingsprocedures bij uitzondering toegestaan, wordt derhalve 
niet vervuld. Hij wijst erop dat het bedrijf, dat in feite een openbaar monopolie is, naast het 
aanrekenen van oneerlijke bedragen niet op een voldoende transparante en rationele manier 
wordt bestuurd met betrekking tot bijvoorbeeld gedifferentieerde tariefschalen en toepassing 
van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Hij verzoekt de Unie bijgevolg dringend actie te 
ondernemen.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 5 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

I. Het verzoekschrift – samenvatting van de feiten

Indiener klaagt over de prestaties op het gebied van afvalbeheer van een openbare naamloze 
vennootschap genaamd ‘Belice Ambiente S.p.A.’ in de ‘Ambito Territoriale Ottimale’ (beste 
territoriale divisie) TP 2, die tot het grondgebied van de provincie Trapani op Sicilië behoort 
en de gemeenten Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, 
Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa en Vita omvat. 

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt hebben de gemeenten in ATO TP2 in 
vergaderingen van hun respectieve gemeenteraden de conceptstatuten van Belice Ambiente 
goedgekeurd en aan deze onderneming alle taken met betrekking tot afvalbeheer opgedragen 
die voorheen werden uitgevoerd door gemeentelijke diensten. Bovendien is Belice Ambiente 
op 22 december 2002 opgericht als publieke vennootschap met als enige aandeelhouders de 
betreffende gemeenten en de provincie Trapani. 
Sterker nog, de betrokken gemeenten hebben er in dit geval voor gekozen, zoals blijkt uit een 
besluit van de aandeelhoudersvergadering van Belice Ambiente van 31 maart 2004, de 
betreffende diensten te beheren als een interne voorziening en niet door ze uit te besteden 
door middel van openbare aanbesteding. Indiener stelt dat de directe gunning van het 
afvalbeheer aan Belice Ambiente in strijd is met het Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten, zoals vastgelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen.

Een klacht die indiener in januari 2006 aan de Europese Commissie heeft gericht, is door het 
Secretariaat-generaal van de Europese Commissie ingeschreven als zaak N. 2006/4420. 

II. Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De toekenning van het beheer en de verwerking van afval aan Belice Ambiente kan op grond 
van het Gemeenschapsrecht worden gekwalificeerd als een overheidsopdracht voor 
dienstverlening of als een concessieovereenkomst voor diensten.

Richtlijn 92/50/EEG1 van de Raad van 18 juni 1992, betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, definieert 
overheidsopdrachten voor dienstverlening als “schriftelijke overeenkomsten onder 
bezwarende titel, die zijn gesloten tussen een dienstverlener enerzijds en een aanbestedende 
dienst anderzijds” (artikel 1, punt a). Overheidsopdrachten voor dienstverlening betreffende 
diensten die zijn vermeld in bijlage IA van Richtlijn 92/50/EEG, zoals de verzameling en 
verwerking van afval en afvalwater, en waarvan de waarde de drempel overstijgt die is 
bepaald in artikel 7 van voornoemde richtlijn, worden geplaatst overeenkomstig de 
bepalingen van de titels III tot en met VI. 

                                               
1 PB L 209 van 24.7.1992.
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Ofschoon concessieovereenkomsten voor diensten volgens het huidige Gemeenschapsrecht 
niet onder de bepalingen van richtlijnen voor het plaatsen van overheidsopdrachten vallen, 
heeft de Commissie in haar interpretatieve mededeling over concessieovereenkomsten in het 
communautaire recht1 gepreciseerd dat de gunning van concessieovereenkomsten 
desalniettemin in overeenstemming dient te zijn met de beginselen van het EG-Verdrag in het 
algemeen en het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit in het bijzonder, een 
beginsel dat een verplichting tot transparantie inhoudt. Dat wil zeggen, er dient ten behoeve 
van mogelijke inschrijvers voldoende te worden geadverteerd om de dienstenmarkt te kunnen 
openstellen voor concurrentie. 

Ongeacht de juridische kwalificatie van de onderhavige gunning als een overheidsopdracht of 
een concessieovereenkomst, volgt uit het voorgaande dat het Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van een overheidslichaam dat 
overheidsopdrachten voor dienstverlening of concessieovereenkomsten voor diensten gunt 
aan een persoon die daarvan rechtens te onderscheiden is, eist dat het zekere verplichtingen op 
het gebied van publiciteit en aanbesteding in acht neemt. 

Zoals het Hof van Justitie herhaaldelijk heeft uitgesproken, kan van deze verplichting alleen 
worden afgezien in gevallen waarbij het overheidslichaam dat overeenkomsten afsluit over de 
andere overeenkomstpartij zeggenschap heeft die vergelijkbaar is met die welke het heeft over 
zijn eigen diensten en die andere overeenkomstpartij het essentiële deel van haar activiteiten 
uitvoert met het gezaghebbende overheidslichaam (de zogenaamde ‘interne uitzondering’)2. 
Omdat zij een afwijking van de algemene regels van het Gemeenschapsrecht vormen, dienen 
de beide voornoemde voorwaarden eng te worden uitgelegd. Wie zich erop wil beroepen dient 
te bewijzen dat de uitzonderlijke omstandigheden die de afwijking rechtvaardigen, 
daadwerkelijk bestaan.3

In het onderhavige geval lijkt de door indiener overgelegde informatie erop te wijzen dat de 
zeggenschap van de gunnende gemeenten over Belice Ambiente niet “vergelijkbaar” is met 
die welke zij over hun eigen diensten hebben, aangezien het gezag dat de betrokken 
gemeenten over Belice Ambiente uitoefenen in hun hoedanigheid van aandeelhouders hen 
niet in staat stelt de strategische doelen en belangrijke besluiten van dit bedrijf in beslissende 
mate te beïnvloeden, met inbegrip van besluiten over de operationele leiding en de 
financiering van het afvalbeheer in kwestie.

III. Conclusies

Op basis van de door indiener overgelegde informatie zou de directe gunning van het 
afvalbeheer aan Belice Ambiente zonder het waarborgen van een minimum aan transparantie, 
dat alle mogelijk geïnteresseerde aanbieders de gelegenheid zou hebben geboden hun 
belangstelling voor een dergelijke gunning kenbaar te maken, in strijd kunnen zijn met het 
Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

De Commissie is bezig de kwestie nader te onderzoeken om vast te stellen of in het 

                                               
1 PB C 121 van 29.4.2000.
2 Zie arrest van 18.11.1999 in zaak C-107/98 (Teckal), paragraaf 50; arrest van 11.01.2005 in zaak C-26/03 

(Stadt Halle), paragraaf 49; arrest van 13.10.2005 in zaak C-458/03 (Parking Brixen), paragraaf 62.
3 Zie arrest van 13.10.2005 in zaak C-458/03 (Parking Brixen), paragraaf 63.
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onderhavige geval daadwerkelijk sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsrecht die de 
inleiding van een inbreukprocedure tegen Italië op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag 
rechtvaardigt. Klager zal naar behoren op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen 
in de zaak.

4. Nader antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007

I. Ontwikkelingen omtrent het verzoekschrift

Na onderzoek van de klacht heeft de Commissie in haar vergadering nr. 1761 van 12 oktober 
2006 besloten een aanmaningsschrijven wegens ingebrekestelling aan Italië te richten 
overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag. In dit aanmaningsschrijven stelt de 
Commissie dat er in het onderhavige geval sprake is van schending van richtlijn 92/50/EEG 
van de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor dienstverlening en van de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag. 
Tevens verzocht zij de Italiaanse regering haar opmerkingen te doen toekomen en om alle 
relevante informatie en documentatie te verstrekken omtrent de gunning van de 
desbetreffende opdrachten voor dienstverlening.

De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissiediensten in antwoord op het 
aanmaningsschrijven in januari 2007 een nota doen toekomen. De informatie en de bijgaande 
omvangrijke documenten worden momenteel door de Commissiediensten bestudeerd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Volgens de aan de Commissie verstrekte informatie hadden de gemeentes van ATO TP2 in 
vergaderingen van hun respectieve gemeenteraden de conceptstatuten van Belice Ambiente 
goedgekeurd en aan deze onderneming alle taken met betrekking tot afvalbeheer opgedragen 
die voorheen werden uitgevoerd door gemeentelijke diensten. Bovendien werd Belice 
Ambiente op 22 december 2002 opgericht als publieke vennootschap met als enige 
aandeelhouders de betreffende gemeenten en de provincie Trapani.

Sterker nog, zoals blijkt uit een besluit van de aandeelhoudersvergadering van Belice 
Ambiente van 31 maart 2004, hadden de betrokken gemeenten ervoor gekozen de betreffende 
diensten te beheren via Belice Ambiente en ze niet uit te besteden door middel van openbare 
aanbesteding. Indiener stelde dat de directe gunning van het afvalbeheer aan Belice Ambiente 
in strijd was met het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten, zoals vastgelegd in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Indiener diende tevens een klacht in bij de Europese Commissie in januari 2006, die door het 
Secretariaat-generaal van de Europese Commissie werd ingeschreven als zaak N. 2006/4420, 
overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie heeft de ingeschreven klacht vervolgens behandeld volgens de gebruikelijke 
procedure voor inbreuken op het Gemeenschapsrecht. Zij stuurde de Italiaanse autoriteiten in 
oktober 2006 een aanmaningsschrijven, waarin zij aangaf dat de directe gunning van het 
contract voor de verlening van afvalbeheersdiensten aan Belice Ambiente in strijd was met de 
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op dat moment van toepassing zijnde Richtlijn 92/50/EEG en artikelen 43 en 49 van het EG-
Verdrag. 

De Italiaanse autoriteiten stuurden in december 2006 een antwoord op het 
aanmaningsschrijven en in april 2007 vergaderden zij met de diensten van de Commissie om 
de zaak te bespreken. Na deze vergadering en nog dezelfde maand stuurden zij de diensten 
van de Commissie aanvullende informatie en relevante documentatie.

De Italiaanse autoriteiten gaven uitleg over het specifieke systeem voor afvalverzameling en 
afvalbeheer in Sicilië na het uitroepen van de noodtoestand met betrekking tot 
afvalinzameling in mei 1999 door de voorzitter van de Raad van ministers en het benoemen
van een gedelegeerde commissaris om de situatie aan te pakken. De door de regionale 
autoriteiten in Sicilië genomen maatregelen om de noodtoestand op te lossen omvatten in het 
bijzonder de oprichting van 27 “Ambiti Territoriali Ottimali”. Tevens dienden alle gemeentes 
in elke ATO een intern bedrijf (“società d'ambito”) op te richten en aan deze bedrijven de 
bevoegdheden inzake een geïntegreerd afvalbeheer over te dragen.

In lijn met bovenstaand besluit hebben de gemeentes binnen ATO TP 2, in de provincie 
Trapani, hun respectievelijke bevoegdheden overgedragen aan de nieuw opgerichte società 
d'ambito Belice Ambiente. Dit bedrijf heeft vervolgens, na een aandeelhoudersvergadering op 
31 maart 2004, besloten de betreffende diensten zelf uit te voeren, zonder deze openbaar aan 
te besteden.

Conclusies

Met het oog op het bovenstaande zijn de diensten van de Commissie van mening dat het 
beheer van een geïntegreerde afvalbeheersscyclus door ATO TP2 niet als een overeenkomst 
of gunning van diensten in de zin van het Gemeenschapsrecht kan worden beschouwd, maar 
als een interne overdracht van bevoegdheden binnen hetzelfde bestuursorgaan. De 
communautaire wetgeving inzake overheidsaanbestedingen en concessies zijn derhalve niet 
van toepassing. Evenmin is de door het EHvJ in verschillende zaken (Teckal, C-107/98, 
Parking Brixen, C-458/03) genoemde uitzondering betreffende ‘in- house providing’ (interne 
dienstverlening) in dit geval relevant.

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie, na klager/indiener over haar argumenten te 
hebben geïnformeerd en hem te hebben uitgenodigd binnen vier weken aanvullend bewijs in 
te dienen om haar conclusies te bestrijden, op haar vergadering nr. 1794 van 27 juni 2007
besloten deze zaak te sluiten.

Op basis van het ingediende verzoekschrift, dat geen nieuwe elementen bevat, kan de 
Commissie geen inbreuk op de wetgeving inzake overheidsaanbestedingen vaststellen.
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