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Rechtsbescherming bij opdrachten
en concessies met een duidelijk
grensoverschrijdend belang
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1. Inleiding
Lidstaten zijn op grond van artikel 19 lid 1 VEU
verplicht zorg te dragen voor de bescherming van
de rechten die particulieren aan het Unierecht ont
lenen.2 Specifiek op het gebied van het plaatsen van
overheidsopdrachten door aanbestedende diensten
zijn twee richtlijnen (hierna: de Rechtsbescher
mingsrichtlijnen) vastgesteld die minimumeisen
stellen aan de handhaving van Richtlijn 2004/17/
EG respectievelijk Richtlijn 2004/18/EG (hierna: de
Aanbestedingsrichtlijnen).3 De aanbestedingsrechtelijke verplichtingen van aanbestedende diensten op
grond van het Unierecht gaan echter verder dan de
naleving van de voorschriften in de Aanbestedings
richtlijnen. Het Hof van Justitie van de Europese
Unie (hierna: HvJ) heeft namelijk geoordeeld dat
opdrachten en concessies waarop de Aanbestedings
richtlijnen niet van toepassing zijn, niettemin on
derworpen zijn aan de fundamentele verdragsregels
en de daaruit voortvloeiende rechtsbeginselen, in
het bijzonder het verbod op discriminatie op grond
van nationaliteit. Op grond van deze verdragsregels
en rechtsbeginselen zijn aanbestedende diensten
gehouden een passende mate van openbaarheid te
garanderen ten aanzien van overheidsopdrachten en
concessies met een duidelijk grensoverschrijdend
belang (hierna aangeduid als opdrachten en conces
sies met een grensoverschrijdend belang).4 Deze
bijdrage handelt over de rechtsbescherming die
ondernemers daarbij genieten.
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In paragraaf 2 komt het juridisch kader aan de orde
voor de rechtsbescherming van ondernemers bij op
drachten en concessies met een grensoverschrijdend
belang. In de daarop volgende paragrafen komen
de specifieke rechtsmiddelen aan bod. Paragraaf
3 behandelt de voorwaarden van precontractuele
rechtsmiddelen en paragraaf 4 die van postcontractuele rechtsmiddelen. Paragraaf 5 bevat een korte
slotbeschouwing.
De rechtsbescherming bij overheidsopdrachten voor
H-B diensten blijft in deze bijdrage buiten beschou
wing. Weliswaar kan ook voor deze opdrachten op
grond van de verdragsregels en rechtsbeginselen
een transparantieverplichting gelden,5 maar op deze
categorie opdrachten zijn de Rechtsbeschermings
richtlijnen wel van toepassing, althans indien de
toepasselijke drempelwaarde wordt overschreden.
Hierdoor gelden voor de rechtsbescherming bij II-B
diensten toch weer net andere regels dan voor de
rechtsbescherming bij andere opdrachten en conces
sies met een grensoverschrijdend belang, het onder
werp van deze bijdrage.

2. Juridisch kader
De Rechtsbeschermingsrichtlijnen hebben een be
perkte werkingssfeer. Zij zijn alleen van toepassing
op overheidsopdrachten en concessies die onder de
werkingssfeer van één van beide Aanbestedings
richtlijnen vallen.6 Op de rechtsbescherming van
ondernemers bij opdrachten en concessies met een
grensoverschrijdend belang zijn daarom de alge
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mene beginselen van het Unierecht van toepassing.7
Het gaat in het bijzonder om het beginsel van effec
tieve rechtsbescherming, het gelijkwaardigheidsbe
ginsel en het effectiviteitsbeginsel.
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Het beginsel van effectieve rechtsbescherming is
in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie neergelegd en komt tevens
tot uitdrukking in de artikelen 6 en 14 van het
EVRM. Het beginsel van effectieve rechtsbescher
ming waarborgt de toegang van particulieren tot een
onafhankelijke en onpartijdige rechter en stelt mini
mumeisen aan de rechtsstelsels van lidstaten die het
recht op een eerlijk proces waarborgen.8 Het vereist
onder meer dat beslissingen worden gemotiveerd.9
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming heeft
voorts een belangrijke functie bij de uitleg van nati
onale procesregels. Het gebiedt de nationale rechter
zijn procesrecht uit te leggen op een wijze die bij
draagt aan de verwezenlijking van het Unierecht.10
Als in het Unierecht regelgeving ontbreekt, zoals dit
het geval is bij de handhaving van de verdragsregels
en rechtsbeginselen bij opdrachten en concessies
met een grensoverschrijdend belang, is het volgens
vaste jurisprudentie van het HvJ een aangelegen
heid van de nationale rechtsorde van elke lidstaat
om de bevoegde rechter aan te wijzen en de proces
regels vast te stellen voor rechtsvorderingen die zijn
gebaseerd op het Unierecht.11 De zogeheten proce
durele autonomie wordt begrensd door de beginse
len van gelijkwaardigheid en effectiviteit. Op grond
van het gelijkwaardigheidsbeginsel mogen proce
dureregels die gelden voor rechtsvorderingen met
een Unierechtelijke grondslag niet ongunstiger zijn
dan die voor zuiver nationale rechtsvorderingen. Op
grond van het effectiviteitsbeginsel mogen nationale
procedureregels de uitoefening van de rechten die
particulieren aan het Unierecht ontlenen niet on
mogelijk of uiterst moeilijk maken.'2 Het HvJ heeft
in het arrest Wall bevestigd dat deze beginselen
ook van toepassing zijn op de handhaving van de
transparantieverplichting ten aanzien van diensten
concessies.13 Er is geen reden te bedenken dat het
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HvJ anders zal oordelen over de rechtsbescherming
bij onderdrempelige overheidsopdrachten met een
duidelijk grensoverschrijdend belang.
De regels in de Rechtsbeschermingsrichtlijnen
zijn in de ogen van Caranta niet erg gedetailleerd.
Volgens hem is daarom verdedigbaar dat lidsta
ten nauwelijks aan het beginsel van effectieve
rechtsbescherming kunnen voldoen, als zij voor de
handhaving van de verdragsregels en rechtsbegin
selen voorzien in beperktere en minder krachtige
rechtsmiddelen.14 Caranta lijkt een voorstander
te zijn van analoge toepassing van de Rechtsbe
schermingsrichtlijnen op de rechtsbescherming bij
opdrachten en concessies met een grensoverschrij
dend belang. Ik pleit voor terughoudendheid. De
werkingssfeer van de Rechtsbeschermingrichtlijnen
is bewust beperkt tot aanbestedingen die onder
de werkingssfeer van de Aanbestedingsrichtlijnen
vallen. Analoge toepassing van de regels van de
Rechtsbeschermingsrichtlijnen op opdrachten en
concessies met een grensoverschrijdend belang kan
als een te zware inbreuk op de procedurele auto
nomie van lidstaten worden beschouwd.15 Daarbij
dient te worden bedacht dat de op de verdragsregels
en rechtsbeginselen gebaseerde transparantiever
plichting niet verplicht tot het organiseren van een
aanbestedingsprocedure conform de gedetailleerde
regels in de Aanbestedingsrichtlijnen.16 Hoewel de
implicaties van de transparantieverplichting nog
niet zijn uitgekristalliseerd, lijkt het Unierecht dus
in ieder geval minder vergaande eisen te stellen aan
de aanbesteding van opdrachten en concessies met
een grensoverschrijdend belang dan aan opdrachten
en concessies die onder de werkingssfeer van de
Aanbestedingsrichtlijnen vallen.17 Ook daarom ligt
analoge toepassing van de Rechtsbeschermings
richtlijnen, die verdergaande eisen stellen aan de
rechtsbescherming dan de algemene rechtsbeginse
len van effectieve rechtsbescherming, gelijkwaar
digheid en effectiviteit, op opdrachten en concessies
met een grensoverschrijdend belang met in de rede.
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