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LEGAL PRIVILEGE/VERTROUWELIJKE CLIENT-ADVOCAAT CORRESPONDENTIE

Van : Vanessa Jasarevic en Mariska Baas, advocaten
Aan : Gemeente Bergen, t.a.v. mevrouw Sjaak Dreuning en de heer Melvin Wals 

Kopie :Datum : 19 augustus 2021

Betreft :Referentie : 240847/MB

Managementsamenvatting 

 De Gemeente is als aanbestedende dienst verplicht om al hetgeen zij door een derde wil 
laten uitvoeren – behoudens uitzonderingen – (Europees) aan te besteden.

 Er is echter geen sprake van een aanbestedingsplicht indien de Gemeente een beroep 
kan doen op één van de wettelijke uitzonderingen op deze aanbestedingsplicht. 

 Op basis van de voorhanden informatie zijn wij van mening dat het verdedigbaar is dat de 
Gemeente een beroep kan doen op de uitzondering van het uitsluitend recht uit art. 2.24 
sub a Aanbestedingswet 2012, mits kan worden vastgesteld dat van buitenlandse 
interesse geen sprake is. De uitzondering van het uitsluitend recht vergt verder de nodige 
te nemen stappen, waaronder het opstellen van een concept verordening, het publiceren 
daarvan en het openstellen van rechtsbescherming.

 Het voornaamste risico bij het ten onrechte verlenen van een uitsluitend recht (en dus het 
onderhands gunnen van de opdracht, terwijl er sprake is van een aanbestedingsplichtige 
overheidsopdracht) is dat een marktpartij een kort geding aanhangig maakt en stelt dat 
voor de betreffende activiteit geen uitsluitend recht aan HVC mag worden verleend maar 
dat een Europese aanbesteding moet worden gehouden. Een ander risico is dat de 
accountant bij de rechtmatigheidscontrole vraagtekens plaatst bij de verlening van het 
uitsluitend recht aan HVC of dat een klacht wordt ingediend bij de Europese Commissie 
of de Commissie van Aanbestedingsexperts. Een laatste risico is dat een concurrent (of 
een oppositiepartij in de gemeenteraad) stelt dat HVC geen marktconforme vergoeding 
krijgt voor de verleende activiteiten, hetgeen in strijd met de staatssteunregels kan 
komen.

1. Aanleiding

De dienstverlening op het gebied van afvalinzameling behoort tot het gemeentelijk 
takenpakket. In de Wet milieubeheer zijn nadere kwaliteitseisen en normen opgenomen 
voor afvalbeheer. Hierin is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de 
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en dat zij – teneinde invulling te geven 
aan haar wettelijke taak – onder meer een afvalstoffenverordening dient vast te stellen.1 

Zie in dat kader onder meer artikelen 10.21 lid 1 en 10.23 lid 1 Wet milieubeheer:

“Artikel 10.21

1 Artikel 10.21 e.v. Wet milieubeheer.



2 van 12

1. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in 
samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere 
gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke 
afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden 
ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige 
afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. (…)

Artikel 10.23

1. De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een 
afvalstoffenverordening vast. (…)”

1. De gemeente Bergen (hierna: de Gemeente) heeft invulling gegeven aan deze taak door 
vaststelling van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergen 2014.2 

2. De Gemeente heeft de wens om haar wettelijke taak op het gebied van de inzameling van 
huishoudelijk afval uit te besteden. Wij hebben begrepen dat de Gemeente deze 
werkzaamheden ofwel bij de BUCH-werkorganisatie (hierna: BUCH) ofwel bij N.V. HVC 
(hierna: HVC) zal onderbrengen. Momenteel is de afvalinzameling (op basis van een 
uitsluitend recht) bij  HVC belegd. 

3. In dat kader wenst de Gemeente advies over de vraag of het aanbestedingsrechtelijk 
mogelijk is om (wederom) aan HVC een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van de 
afvalinzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Bergen voor de periode van tien 
jaar. 

4. U heeft expliciet aangegeven dat andere (eventuele) opties, waaronder quasi-inbesteden, 
horizontale samenwerking of een andersoortig samenwerkingsverband, in het kader van 
dit advies niet relevant zijn en niet onderzocht hoeven te worden. Verder heeft u 
aangegeven dat de Gemeente op dit moment enkel advies wenst over de dienstverlening 
op het gebied van afvalinzameling. Wij laten derhalve de thans bestaande discussie 
tussen HVC en AVR-Afvalverwerking B.V. (AVR) op het gebied van afvalverwerking 
buiten beschouwing in dit advies. 

5. Hieronder treft u onze beoordeling aan. 

2. Beoordeling 

2.1. Is er sprake van een overheidsopdracht? 

6. De Gemeente is een aanbestedende dienst.3 Als aanbestedende dienst is de Gemeente 
verplicht om iedere overheidsopdracht die zij door een derde wil laten uitvoeren – 
behoudens uitzonderingen – (Europees) aan te besteden. 

7. De eerste vraag die in dat kader beantwoord dient te worden is of er in onderhavig geval 
sprake is van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Er zijn drie soorten 
overheidsopdrachten te onderscheiden, namelijk overheidsopdrachten die betrekking 

2 De Afvalstoffenverordening is raad te plegen via deze link. 
3 Artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR349592?&show-wti=false#d180786907e195
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hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten en de verlening van 
diensten. De werkzaamheden op het gebied van afvalinzameling zijn te kwalificeren als 
het verlenen van diensten. 

8. Ingevolge artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 is er sprake van een overheidsopdracht 
voor diensten bij een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten 
tussen een of meer dienstverleners en een of meer aanbestedende diensten en die 
betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die welke vallen onder 
overheidsopdracht voor werken. 

9. Wij bespreken de voorwaarden hieronder.

Ad (1) Schriftelijke overeenkomst 

10. Het ligt voor de hand dat de Gemeente de afspraken in het kader van een eventueel 
nieuw te verlenen uitsluitend recht wederom zal regelen in een 
dienstverleningsovereenkomst met HVC. Daarmee is aan de voorwaarde van een 
schriftelijke overeenkomst voldaan 

Ad (2) Bezwarende titel

11. De voorwaarde dat sprake is van een bezwarende titel, houdt in dat de aanbestedende 
dienst een op geld waardeerbare tegenprestatie levert in ruil voor de verrichting van de 
diensten. Het begrip ‘bezwarende titel’ wordt ruim uitgelegd. Naar wij aannemen zal HVC 
door de Gemeente worden betaald voor het inzamelen van het afval. Het element 
overeenkomst onder bezwarende titel impliceert verder dat de opdrachtnemer zich direct 
of indirect verbindt tot de uitvoering van de werkzaamheden en dat de uitvoering van 
deze verbintenis in rechte kan worden afgedwongen op de naar nationaal recht bepaalde 
wijze. In de rechtspraak en literatuur wordt dit zo uitgelegd, dat sprake moet zijn van een 
“bouwplicht” en dat als een bouwplicht ontbreekt, géén sprake is van een schriftelijke 
overeenkomst onder bezwarende titel en daarom evenmin van een 
aanbestedingsplichtige opdracht.4  Wij gaan er van uit dat in de overeenkomst een 
dergelijke “bouwplicht” zal worden opgenomen. Alsdan moet worden aangenomen dat 
een bezwarende titel aanwezig is.

Ad (3) Gesloten tussen één of meer dienstverleners en één of meer aanbestedende diensten en 
ad 4) die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten

12. Het behoeft geen discussie dat de Gemeente kwalificeert als een aanbestedende dienst.5 
HVC kwalificeert als dienstverlener op het gebied van afvalinzameling. Ook aan deze 
voorwaarde wordt dus voldaan. 

13. Kortom, wij menen dat er ten aanzien van de afvalinzameling sprake is van een 
overheidsopdracht voor diensten. 

4 Zie bijv. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911. 
5 Art. 1.1. Aanbestedingswet 2012. 
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14. Voor overheidsopdrachten voor diensten door decentrale overheden geldt momenteel 
een Europese drempelwaarde van € 214.000,- exclusief BTW. 6 Een overheidsopdracht 
voor diensten met een waarde boven die drempel moet in beginsel Europees worden 
aanbesteed. Ingevolge artikel 2.15 Aanbestedingswet 2012 dient de raming van de 
waarde van een overheidsopdracht te worden gebaseerd op de totale waarde exclusief 
BTW. Om de totale waarde te berekenen moeten ook eventuele opties of verlengingen bij 
de overeenkomst worden meegenomen.

15. Uit de e-mail van mevrouw Sjaak Dreuning d.d. 12 augustus 2021 begrijpen wij dat het 
drempelbedrag (ruim) wordt overschreden. Dit betekent dat er in beginsel sprake is van 
een Europese aanbestedingsplicht.  

16. Dit is slechts anders wanneer de Gemeente een geslaagd beroep kan doen op één van 
de uitzonderingen op de Europese aanbestedingsplicht. Vooraf maken wij twee 
belangrijke opmerkingen. De eerste is dat uitzonderingen op de Europese 
aanbestedingsplicht volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU restrictief 
moeten worden uitgelegd.7 Dat betekent: bij twijfel niet doen. Wij merken ten tweede op 
dat degene die zich op een uitzondering beroept dient aan te tonen dat aan de 
voorwaarden daarvoor is voldaan. In dit geval is het de Gemeente die een beroep op de 
uitzondering zou doen.

17. Hierna bespreken wij of de Gemeente de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de 
uitzondering van het uitsluitend recht.

2.2. Kan de Gemeente aan HVC een uitsluitend recht verlenen ten behoeve van de 
afvalinzameling? 

18. Gunning van een activiteit aan een derde zonder voorafgaande aanbesteding op grond 
van een uitsluitend recht is mogelijk als wordt voldaan aan de daarvoor in artikel 2.24 sub 
a Aanbestedingswet 2012 opgesomde eisen. Artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 
betreft een implementatie van art. Richtlijn 2014/24/EU. 

19. De relevante bepalingen in Richtlijn en Aanbestedingswet 2012 zijn de volgende:

Art. 11 Richtlijn 2014/24/EU (alleenrecht): 

“Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door een 
aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een 
samenwerkingsverband van aanbestedende diensten op basis van een alleenrecht dat 
deze uit hoofde van met het VWEU verenigbare, wettelijke of bekendgemaakte 
bestuursrechtelijke bepalingen genieten.”

20. In de overwegingen van de considerans van deze Richtlijn staat het volgende 
(overweging 30): 

6 Artikel 1 lid 1 sub c van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1828 van de Commissie van 
30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU wat de drempels betreft voor 
overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen.
7 HvJ EG 8 april 2008, C-337/05 (Commissie/Italië), ECLI:EU:C:2008:203, r.o. 57-58.
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“In sommige gevallen kan een aanbestedende dienst (…) de enige bron zijn voor een 
bepaalde dienst, voor de verstrekking waarvan hij het alleenrecht heeft uit hoofde van 
wettelijke of bekendgemaakte bestuursrechtelijke bepalingen die verenigbaar zijn met het  
VWEU.”

21. Wat hieruit moet worden afgeleid is niet geheel duidelijk. Betoogd zou kunnen worden dat 
het niet mag gaan om “nieuwe” uitsluitende rechten, omdat deze overweging mogelijk 
impliceert dat het alleenrecht al is verleend. In de jurisprudentie is dit punt nog niet aan de 
orde gekomen.

22. Artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 luidt als volgt: 

Art. 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 (uitsluitend recht): 

“In afwijking van de artikelen 2.1 tot en met 2.6a is het bepaalde bij of krachtens deel 2 
van deze wet niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten: 
a. die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere 
aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten 
op basis van een uitsluitend recht dat aan die andere aanbestedende dienst of het 
desbetreffende samenwerkingsverband is verleend, mits dit uitsluitend recht verenigbaar 
is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.”

23. In artikel 1.1 wordt een definitie van uitsluitend recht gegeven:

 Art. 1.1 Aanbestedingswet 2012 (definitie uitsluitend recht): 

“een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een 
onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt 
voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een  
activiteit uit te oefenen.”

24. Het voorgaande betekent samengevat dat om op basis van een uitsluitend recht 
opdrachten te verlenen die niet (Europees) behoeven te worden aanbesteed aan de 
volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

(i) Een aanbestedende dienst gunt een opdracht aan

(ii) Een andere aanbestedende dienst

(iii) Op basis van een uitsluitend recht dat

(iv) Wettelijk of bestuursrechtelijk bekend is gemaakt

(v) En waarvan de bepalingen in overeenstemming zijn met het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU)

25. Omdat het buiten kijf staat dat de Gemeente een aanbestedende dienst is, kan 
bespreking van punt (i) achterwege blijven. 

26. U gaf aan dat wij er in het kader van dit advies van uit dienen te gaan dat HVC 
kwalificeert als aanbestedende dienst. Om die reden hebben wij niet onderzocht of HVC 
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inderdaad kwalificeert als een aanbestedende dienst (publiekrechtelijke instelling). Wat 
daar van zij, wij gaan er dus van uit dat aan voorwaarde (ii) ook is voldaan. 

NB: Wij hebben in dit advies op basis van jullie informatie als uitgangspunt 
genomen dat HVC zonder meer kwalificeert als publiekrechtelijke instelling. Of HVC 
daadwerkelijk een publiekrechtelijke instelling is, kunnen wij zonder een nadere 
inhoudelijke toets niet beoordelen. Er zijn signalen vanuit de markt waaruit blijkt dat 
de activiteiten van HVC – in ieder geval voor wat betreft afvalverwerking – onder 
een vergrootglas zijn gelegd. Dit volgt onder andere uit de brieven van AVR naar 
diverse gemeenten die samenwerken met HVC. Mocht bij uw Gemeente enige 
twijfel bestaan over de vraag of HVC (nog steeds) kwalificeert als publiekrechtelijke 
instelling, dan geven wij u in overweging om dit te laten uitzoeken. Wij zijn graag 
bereid u daarover te adviseren.

27. In dit advies volstaan we daarom met het bespreken van de punten (iii), (iv) en (v). 

Punt (iii) en (iv): De verlening en bekendmaking van het uitsluitend recht: juridisch kader

28. Voor het verlenen van een uitsluitend recht is van belang dat het recht wordt verleend bij 
wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan. Onder wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen kunnen bijvoorbeeld vallen: de wet, een raads- of 
collegebesluit, of een vastgestelde gemeentelijke verordening. Daarnaast is het vereist 
dat bij het uitsluitend recht expliciet wordt aangegeven op welk afgebakend geografisch 
gebied de opdracht betrekking heeft.

29. De wijze waarop de Gemeente het beste kan overgaan tot het verlenen van het 
uitsluitend recht is niet vastomlijnd. Er is weinig (relevante) jurisprudentie voorhanden. 

30. Op het eerste gezicht lijkt het niet uit te maken of het alleenrecht in een verordening of 
bijvoorbeeld in een uitvoeringsbesluit van het college van B&W wordt verleend (immers, 
gesteld zou kunnen worden dat een Uitvoeringsbesluit een bestuursrechtelijke bepaling in 
de zin van art. 11 Richtlijn 2014/24/EU is). Echter, uit een vonnis van de Rechtbank 
Gelderland8 – waar het overigens specifiek ging om de vraag of de opdracht voor 
afvalverwerking aanbestedingsplichtig was – volgt dat er veiligheidshalve van uit dient te 
worden gegaan, dat de vestiging van het alleenrecht bij verordening van de 
gemeenteraad (verder: “Raad”) dient te geschieden:

“(…) De Richtlijn schrijft voor dat het uitsluitend recht moet worden genoten ‘uit 
hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen’. De 
rechtbank interpreteert het begrip ‘bepalingen’ aldus dat het moet gaan om 
algemeen verbindende voorschriften, zoals die kunnen zijn vervat in een wet, een 
algemene maatregel van bestuur of een verordening. In deze zaak is, anders dan 
bijvoorbeeld in de door partijen aangehaalde zaak van het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2013:6675, geen sprake van een verordening (daar:  
een Algemene Plaatselijke Verordening (APV)), maar van interne besluiten van de 
colleges van burgemeester & wethouders. Deze besluiten waren niet algemeen 
verbindend en dienden slechts ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling, te weten het (doen) sluiten van een exclusieve be-/verwerkings-

8 Rb. Gelderland 29 juli 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5490, r.o. 4.7.
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overeenkomst met Afvalsturing Friesland. De besluiten zijn voorts vooraf niet 
publiekelijk aangekondigd en zijn na het nemen daarvan uitsluitend op de 
gemeentelijke websites gepubliceerd, terwijl die besluiten, althans volgens de eigen  
stellingen van de gemeenten en RNV, ook niet vatbaar waren voor bezwaar en 
beroep. Het moge zo zijn dat deze besluiten wel besluiten waren in de zin van 
artikel 1:3, eerste lid van de Nederlandse Algemene Wet Bestuursrecht. Naar het 
oordeel van de rechtbank kwalificeren deze besluiten niet als de in artikel 18 van 
de Europese Richtlijn 2004/18/EG bedoelde ‘bekendgemaakte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen’.”

31. Vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief is het bij de huidige stand van de 
jurisprudentie het minst risicovol de vestiging van het alleenrecht niet via een 
Uitvoeringsbesluit van het College te regelen, maar in een Verordening. Het vaststellen 
van een Verordening is een bevoegdheid van de Raad. Nadeel hiervan is wél dat deze 
route (meer) tijd kost. 

32. De Gemeente heeft eerder een uitsluitend recht verleend aan HVC (periode februari 
2012-2022). De Gemeente heeft in haar Afvalstoffenverordening slechts de verplichting 
opgenomen om een inzameldienst aan te wijzen, maar noemt daarin niet expliciet welke 
inzameldienst is aangewezen. Het thans verleende uitsluitende recht aan HVC is 
neergelegd in het Uitvoeringsbesluit Afvalbeheer 2015 gemeente Bergen NH. 

33. In de huidige Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergen is in artikel 2 het 
volgende bepaald: 

“Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1.Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen.

2.Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn 
met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

3.Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en 
beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.”

34. In het Uitvoeringsbesluit Afvalbeheer 2015 gemeente Bergen NH heeft de Gemeente 
vervolgens een inzameldienst aangewezen, namelijk HVC:

“Het college van burgemeester en wethouders van Bergen,

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2015;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent afzonderlijke inzameling van 
categorieën huishoudelijke afvalstoffen, dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop deze 
kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te 
wijzen inzameldienst en overige inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 
2015;
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(…)

Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst en overige inzamelaars

1. Op grond van artikel 2, eerste lid van de verordening, is aan N.V. HVC te Alkmaar 
(inzameldienst) uitsluitend recht verleend alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen in te  
zamelen, met uitzondering van de in lid 2 genoemde categorie(en).”

35. De afspraken tussen de Gemeente en HVC zijn vervolgens vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

36. Zoals wij reeds uiteengezet hebben, behoort het tot de mogelijkheden om het uitsluitend 
recht te vestigen via een Uitvoeringsbesluit van het College (zoals de Gemeente voor de 
periode 2012-2022 heeft gedaan). Echter, omdat het bij de huidige stand van de 
jurisprudentie het minst risicovol is om de vestiging van een alleenrecht via een 
Verordening te vestigen, zullen wij hierna de stappen bespreken die de Gemeente kan 
zetten voor het vestigen van een uitsluitend recht in een Verordening. 

37. Indien de Gemeente ervoor kiest om voor de periode 2022-2032 wederom een uitsluitend 
recht te verlenen aan HVC, dan dient zij met betrekking tot de verlening en bekendmaking 
daarvan de nodige stappen te zetten. Indien gewenst, zijn wij graag bereid om nader te 
adviseren over de in dat kader te zetten stappen en de benodigde concept-stukken. De te 
volgen route zou als volgt kunnen zijn:

 Het College stelt een concept-Verordening waarin HVC wordt aangewezen als 
de entiteit die een uitsluitend recht verkrijgt tot het verrichten van nader 
bepaalde afvalinzamelingsactiviteiten in de gemeente Bergen. Daarin worden de 
duur en het grondgebied van het uitsluitend recht aangegeven, alsmede bij 
voorkeur de belangrijkste elementen van de te sluiten overeenkomst. 

NB: U heeft aangegeven dat de Gemeente voornemens is om het 
uitsluitend recht te verlenen voor een periode van 10 jaar. De wet vereist 
echter niet expliciet dat de duur van het uitsluitend recht wordt genoemd. 
Wij raden u aan om dit wel te doen. Mede vanuit commercieel belang van 
de Gemeente is het verstandig om een uitsluitend recht te verlenen voor 
een bepaalde periode en niet voor onbepaalde tijd. 

 Deze bepaling in de Verordening dient ter voorbereiding van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen, namelijk de op basis van dit alleenrecht te gunnen van 
concrete overheidsopdracht(en) aan HVC. Deze (concept)Verordening dient 
publiekelijk te worden aangekondigd en daarin kan ook worden vermeld dat het 
College van oordeel is dat bestuursrechtelijk bezwaar en beroep niet mogelijk 
zijn tegen deze (bepaling in de) Verordening, omdat het strekt tot voorbereiding 
van een privaatrechtelijke rechtshandeling.9  

9 Vgl. art. 8:3 lid 2 Awb en Rb. Den Haag 29 februari 2012, ECLI:NLRBSGR:2012:BW5722 (Het 
besluit waarbij een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd is verleend aan AVR-Afvalverwerking 
B.V. voor het verwerken van huishoudelijk afval wordt gekwalificeerd als een besluit ter 
voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.).
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NB: bestuursrechtelijke rechtsbescherming is dus niet aan de orde, maar 
civielrechtelijke rechtsbescherming dient nadrukkelijk wel te worden 
geboden. Zie hierna.

 Mede omdat het Hof Arnhem-Leeuwarden10 heeft geoordeeld dat in alle gevallen 
een privaatrechtelijke toetsing van het uiteindelijke besluit niet moet afketsen op 
een bestuursrechtelijke voorvraag, is het aan te raden om de aankondiging 
vooraf vorm te geven als vrijwillige publicatie vooraf ex art. 4.16 
Aanbestedingswet 2012, die via www.tenderned.nl openbaar wordt 
aangekondigd. 

 Dit brengt met zich mee dat niet alleen kan worden gesteld dat sprake is van 
een bekendgemaakte bestuursrechtelijke bepaling zoals bedoeld in art. 11 
Richtlijn 2014/24/EU, maar dat ook een civielrechtelijke vernietigingsactie ex art. 
4.15 Aanbestedingswet 2012 kan worden voorkomen (overeenkomsten die ten 
onrechte niet zijn aanbesteed/aangekondigd, zijn gedurende maximaal 6 
maanden vernietigbaar). Doel is om op deze manier toch nog zo veel mogelijk 
rechtszekerheid te creëren: door middel van deze “ex ante-aankondiging” maakt 
de Gemeente haar voornemen bekend om via de Verordening een alleenrecht te 
vestigen ten behoeve van HVC en op basis daarvan een overeenkomst met 
HVC te sluiten, waartegen belanghebbenden binnen 20 kalenderdagen na 
publicatie een kort geding kunnen aanspannen als zij het er niet mee eens zijn. 
Het verdient aanbeveling om deze 20 dagen-termijn als een vervaltermijn te 
formuleren en in de aankondiging een motivering op te nemen waarom de 
Gemeente van mening is dat sprake is van een gerechtvaardigd beroep op de 
uitzondering van het uitsluitend recht.

 Volgt binnen die 20 dagen-termijn geen kort geding, dan kan de Raad de 
Verordening vaststellen en kan tot sluiting van de overeenkomst met HVC over 
worden gegaan; 

 Volgt onverhoopt wél een kort geding en volgt uit de daaropvolgende rechterlijke 
beslissing dat de voorgenomen constructie niet juridisch houdbaar is, dan 
betekent dit vertraging, maar ook een kans om de constructie – conform de 
overwegingen van de rechter - aan te passen of mogelijk alsnog aan BUCH te 
gunnen of Europees aan te besteden.

Punt (v) Verenigbaarheid met het VWEU: juridisch kader

38. Tot slot, punt (v): de verlening van het uitsluitend recht dient in overeenstemming te zijn 
met het VWEU. Het toekennen van een uitsluitend recht vormt immers een beperking van 
de vrijheid van dienstverrichting van andere entiteiten. Het uitsluitend recht moet 
gerechtvaardigd zijn door een uitdrukkelijk in het VWEU genoemde uitzondering 

10 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6675.
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(uitoefening van openbaar gezag, orde, veiligheid of gezondheid), of door een dwingende 
reden van algemeen belang. Er is weinig jurisprudentie voorhanden ten aanzien van dit 
punt. Uit de jurisprudentie die wel beschikbaar is, volgen de volgende aandachtspunten.

39. In de eerste plaats geldt dat niet het uitsluitend recht zelf, maar de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling waarop het recht berust, verenigbaar dient te zijn met het 
Unierecht.11 In de tweede plaats is in de jurisprudentie12 benadrukt dat het van belang is 
om te beoordelen of er sprake is van een opdracht met grensoverschrijdende kenmerken. 
De beoordeling van de vraag of er sprake is van grensoverschrijdende kenmerken 
geschiedt “ex ante” (van tevoren). 

40. Volgens de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie13 zijn de (technische) aard van de 
opdracht, de waarde van de opdracht en de plaats van uitvoering factoren die meespelen 
bij de beantwoording van de vraag of sprake is van interesse uit andere lidstaten. Het 
element dient geobjectiveerd worden uitgelegd. 

41. Concreet betekent het voorgaande voor de Gemeente het volgende. Mocht de Gemeente 
ervoor kiezen om een uitsluitend recht te verlenen aan HVC, dan dient zij in ieder geval te 
onderzoeken of (en te onderbouwen dat) er geen interesse van ondernemingen uit 
andere lidstaten zou kunnen bestaan voor de onderhavige concrete 
opdrachten/activiteiten die op basis van het uitsluitend recht aan HVC zouden worden 
verleend. Indien die interesse er niet is zou blijkens de jurisprudentie kunnen worden 
betoogd dat aan de vraag of sprake is van verenigbaarheid met het VWEU niet wordt 
toegekomen. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van interesse van ondernemingen 
uit andere lidstaten, zou de Gemeente een markconsultatie kunnen houden. 

42. Wij kunnen op basis van de beschikbare informatie niet uitsluiten dat er voor deze 
opdracht buitenlandse interesse bestaat. Gelet op de plaats van uitvoering ligt dit niet 
voor de hand (de Gemeente Bergen ligt niet op een redelijke afstand van de grens met 
het buitenland), maar wij kennen de waarde van de opdracht aan HVC voor 
afvalinzameling niet. Wij adviseren de Gemeente om dit risico zoveel mogelijk te 
ondervangen door een markconsultatie te houden op Europees niveau, waarin de 
Gemeente expliciet vraagt of buitenlandse partijen interesse hebben in de betreffende 
opdracht. Indien hieruit volgt dat van buitenlandse interesse geen sprake is, is op basis 
hiervan verdedigbaar dat het onderdeel ‘strijd met het VWEU’ geen problemen oplevert.  

3. Tussenconclusie

11 Vgl. Rb. Noord-Nederland 19 juni 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2947.
12 Zie Rb. Amsterdam 30 september 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6459 en Hof Arnhem-
Leeuwarden 1 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7958, r.o. 3.28-3.33. In laatst genoemde 
uitspraak ging het om grensoverschrijdende interesse voor concessies. Hoewel het hier niet 
ging om een toets aan de hand van art. 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012, wordt wel uitleg 
gegeven aan het element “verenigbaarheid met het VWEU”. 
13 Zie HvJ EG 17 juli 2008, C-347/06 (ASM Brescia Spa), ECLI:EU:C:2008:416, r.o. 62, HvJ EG 
21 februari 2008, C-412/04 (Commissie/Italië), ECLI:EU:C:2008:102, r.o. 66, HvJ EG 15 mei 
2008, C-147/06 (SECAP SpA), ECLI:EU:C:2008:277, r.o. 24, HvJ EG 14 november 2013, C-
221/12 (Belgacom), ECLI:EU:C:2013:736, r.o. 29 en HvJ EU 6 oktober 2016, C-318/15 
(Tecnoedi), ECLI:EU:C:2016:747, r.o. 20.
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43. Gelet op het voorgaande luiden onze belangrijkste aanbestedingsrechtelijke bevindingen 
als volgt.

44. De Gemeente is als aanbestedende dienst verplicht om al hetgeen zij door een derde wil 
laten uitvoeren – behoudens uitzonderingen – (Europees) aan te besteden. In het kader 
van dit advies hebben wij ons beperkt tot de uitzondering van het uitsluitend recht. 

45. Gunning van een activiteit aan een derde zonder voorafgaande aanbesteding op grond 
van een uitsluitend recht is mogelijk als wordt voldaan aan de daarvoor in artikel 2.24 sub 
a Aanbestedingswet 2012 opgesomde eisen. 

46. Daartoe is relevant dat u heeft aangegeven dat wij er in dit advies van uit mogen gaan dat 
HVC kwalificeert als aanbestedende dienst (artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012). 

47. Voor het verlenen van een uitsluitend recht is verder van belang dat het recht wordt 
verleend bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan. Vanuit 
aanbestedingsrechtelijk perspectief is het bij de huidige stand van de jurisprudentie het 
minst risicovol de vestiging van het alleenrecht niet via een Uitvoeringsbesluit (zoals 
thans het geval) van het College te regelen, maar in een Verordening. Wij geven de 
Gemeente derhalve in overweging om het nieuw te vestigen uitsluitend recht neer te 
leggen in een Verordening. 

48. Wij kunnen op basis van de beschikbare informatie niet uitsluiten dat er voor deze 
opdracht buitenlandse interesse bestaat. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van 
interesse van ondernemingen uit andere lidstaten, zou de Gemeente een markconsultatie 
kunnen houden. Indien hieruit volgt dat van buitenlandse interesse geen sprake is, is op 
basis hiervan verdedigbaar dat het onderdeel ‘strijd met het VWEU’  geen problemen 
oplevert.  

49. Kortom, de verlening van een uitsluitend recht is weliswaar een op onderdelen 
bewerkelijke uitzondering, maar kan in onderhavig geval uitkomst bieden voor de 
Gemeente om de samenwerking met HVC ook na februari 2022 voort te zetten, mits met 
voldoende zekerheid wordt vastgesteld dat van buitenlandse interesse geen sprake zal 
zijn (en het inderdaad zo is dat HVC kwalificeert als een aanbestedende dienst). 

4. Risico’s

50. De risico’s die gepaard gaan met (in feite) een onderhandse gunning door de Gemeente 
aan in dit geval HVC, terwijl er sprake is van een Europees aanbestedingsplichtige 
opdracht en er geen beroep kan worden gedaan op een uitzondering zoals het verlenen 
van een uitsluitend recht, komen met name voor rekening van de aanbestedende dienst, 
in dit geval de Gemeente. 

51. Indien de Gemeente kiest voor de route van het uitsluitend recht adviseren wij de 
Gemeente om, zoals gezegd, het voornemen daartoe vooraf openbaar te publiceren 
(artikel 4.16 Aanbestedingswet 2012).14 

14 Het bieden van een garantie dat de overeenkomst tussen partijen na het ongebruikt verstrijken van de 20 
dagen-termijn juridisch volledig onaantastbaar is, kunnen wij echter niet, zie in dat kader HvJ EU 11 
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52. Indien geen transparantie vooraf wordt betracht en/of als de motivering om met HVC in 
zee te gaan ondeugdelijk is – loopt de Gemeente het risico dat de accountant bij de 
rechtmatigheidscontrole geen goedkeurende verklaring afgeeft en de aan HVC verstrekte 
opdrachten als onrechtmatig bestempelt. 

53. Verder is een risico dat een klacht wordt ingediend bij de Europese Commissie 
(uitmondend in een ingebrekestellingsprocedure tegen de lidstaat Nederland), of bij de 
Commissie van Aanbestedingsexperts. 

54. Andere risico’s zijn – bijvoorbeeld bij vragen van de oppositie in - politiek-bestuurlijke 
risico’s en imago-/publicitaire schade.

55. Tot slot, een ander risico dat niet gedekt is indien de Gemeente niet aanbesteedt, maar 
ervoor kiest een uitsluitend recht te verlenen, is het risico van het verlenen van 
onrechtmatige staatssteun. Immers, de Gemeente weet niet of zij voor de dienstverlening 
van HVC een marktconforme vergoeding betaalt, indien zij de betreffende opdracht niet 
aanbesteedt. Indien gewenst kan een van onze kantoorgenoten, die gespecialiseerd is in 
staatssteunrecht, u hierover nader adviseren. 

september 2014, C-19/13 (Fastweb), ECLI:EU:C:2014:2194. In dit arrest van het Hof van Justitie wordt een 
mogelijkheid geopend om na het ongebruikt verstrijken van de 20 kalenderdagen-termijn tóch nog in te 
kunnen grijpen in een reeds gesloten overeenkomst na voorafgaande vrijwillige transparantie. Geoordeeld 
wordt namelijk dat de nationale rechter dient te beoordelen of de aanbestedende dienst zorgvuldig heeft 
gehandeld en of hij van mening kon zijn dat er sprake was van een uitzondering op de aanbestedingsplicht. 
Daarbij zal de nationale rechter onder meer rekening moeten houden met de wijze waarop de 
aanbestedende dienst zijn standpunt dat hij onderhands mocht gunnen heeft onderbouwd in de vrijwillige 
publicatie. Stelt de nationale rechter vast dat de aanbestedende dienst niet heeft kunnen concluderen dat 
sprake was van een uitzondering op de aanbestedingsplicht en/of dat dit standpunt niet (voldoende) 
onderbouwd is in de aankondiging, dan moet hij de overeenkomst onverbindend verklaren en de gevolgen 
daarvan overeenkomstig het nationale recht vaststellen, aldus het Hof. Dit zou dus kunnen betekenen dat 
van onaantastbaarheid van de overeenkomst pas effectief sprake kan zijn, wanneer genoemde 20 
kalenderdagen en de daarop volgende 6 maanden (vgl. artikel 4.15 lid 2 sub b Aanbestedingswet 2012) 
ongebruikt verstrijken.
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