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Titel annotatie: Gelijkheid versus evenredigheid en afhankelijkheid versus 

daadwerkelijke scheiding van de beslissingsstructuur in een concern: wat weegt 

zwaarder en op welke wijze te beoordelen? 

 

 

Inleiding 

Vaak worden vraagtekens geplaatst bij het vermogen van Italië om te veranderen of te hervormen.
1
 Uit 

deze zaak blijkt dat ook hervorming in het Italiaanse aanbestedingsrecht lastig is. Uit een vergelijking 

tussen het Assitur arrest
2
 en het onderhavige Lloyd’s arrest blijkt dat de Italiaanse wetgeving, althans 

de toepassing van de uitsluitingsgrond betreffende verbonden gegadigden of inschrijvers ongewijzigd 

is gebleven ondanks het oordeel van het Hof van Justitie in de Assitur zaak. Dat oordeelde luidde, kort 

gezegd, dat automatische uitsluiting van een verbonden onderneming in het licht van het 

evenredigheidsbeginsel niet is toegelaten en dat de betreffende bepaling in het Italiaanse recht 

onverenigbaar is met het EG recht. Deze bepaling in de Italiaanse aanbestedingswet hield in dat het 

verboden was om in te schrijven door ondernemingen tussen wie een ‘afhankelijkheidsrelatie’ bestaat 

als bedoeld in artikel 2359 Italiaans BW.
3
 De Italiaanse aanbestedingswet was de implementatie van 

Richtlijn 92/50/EG. De bepaling die het voorwerp was van de prejudiciële vraag in het Lloyd’s arrest 

was ongewijzigd: inschrijvers die een afhankelijkheidsrelatie hebben worden (automatisch) uitgesloten 

van deelname aan aanbestedingsprocedures.
4
 De Italiaanse aanbestedingswet was inmiddels aangepast 

aan de Richtlijnen 2004/17/EC en 2004/18/EC, maar de Italiaanse wetgever had blijkbaar niet de 

moeite genomen het Assitur arrest te verwerken in deze regel, hoewel het Assitur arrest dateert van 

voor de wetswijzigingen.
5
 De lezer zal zich wellicht afvragen: wat is dan interessant aan eenzelfde 

oordeel van het Hof van Justitie over een ongewijzigde bepaling van Italiaans recht?  

 

Het arrest kent niettemin een aantal interessante aspecten die behandeling waard zijn. Daarbij moeten 

keuzen worden gemaakt. Ten eerste blijft de onnauwkeurigheid van de préjudiciële vraag buiten 

beschouwing.
6
 Dit blijft een regelmatig terugkerend fenomeen (de nationale rechter geeft geen 

duidelijkheid over toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen in het licht van de drempelwaarden), 

maar het Hof van Justitie wijkt niet af van de standaard rechtspraak. Het Hof van Justitie herformuleert 

de vraag en baseert uiteindelijk zijn oordeel ongeacht de geraamde waarde van de overeenkomst op de 

                                                           
1 Zie hierover bijvoorbeeld I.L. Pfeijffer, NRC Handelsblad zaterdag 3 maart en zondag 4 maart 2018, Alles moet anders in Italië 

….. maar niets zal veranderen, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/02/alles-moet-anders-in-italie-a1594257. 

2 HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-538/07 (Assitur), ECLI:EU:C:2009:317. 

3 HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-538/07 (Assitur), ECLI:EU:C:2009:317, r.o. 8 waarin artikel 34 laatste lid Italiaanse 

Aanbestedingswet wordt geciteerd. 

4 HvJ 8 februari 2018, zaak C-144/17 (Lloyd’s of London), r.o. 10 met een verwijzing naar artikel 38 lid 1 onder m-quater 

Italiaanse Aanbestedingswet. Beide met een verwijzing naar artikel 2359 Italiaans BW. 

5 Anders dan het Serrantoni arrest dat het oordeel in het Assitur arrest bevestigde; zie HvJ EU 23 december 2009, Zaak C-

376/08 (Serrantoni), ECLI:EU:C:2009:808, r.o.38 en 40. 

6 HvJ 8 februari 2018, zaak C-144/17 (Lloyd’s of London), r.o. 22 – 24. 
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artikelen 49 en 56 VWEU.
7
 Het overgangsrecht blijft eveneens buiten beschouwing, omdat de 

betreffende rechtsoverwegingen geen bijzondere elementen bevatten.
8
 In deze noot zal wel worden 

ingegaan op: (1) de toepassing van het evenredigheidsbeginsel in Europese context, (2) de mate van 

vrijheid die de aanbestedende dienst heeft om zelfstandig in de aanbestedingsstukken voorschriften op 

te nemen over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel, en (3) welke maatregelen kunnen 

gegadigden of inschrijvers nemen om de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid te waarborgen, indien 

aanmeldingen plaatsvinden door verschillende verbonden ondernemingen? 

 

Uitsluiting en evenredigheid 

De uitsluiting van een gegadigde of inschrijver is in het Europese aanbestedingsrecht een tweetraps 

raket. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie EU blijkt dat in beginsel een automatische uitsluiting 

niet mogelijk is zonder toetsing aan het evenredigheidsbeginsel: Een automatische uitsluiting of 

uitsluiting van rechtswege is namelijk in beginsel in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De 

aanbestedende dienst dient op basis van het evenredigheidsbeginsel de uitsluiting steeds te toetsen aan 

de concrete omstandigheden van het geval.
9
 Het maakt geen verschil of de automatische uitsluiting 

volgt uit de wet (bijv. Italiaanse aanbestedingsrecht) of de aanbestedingsstukken (Nederlandse 

praktijk). Een aanbestedende dienst mag derhalve als uitgangspunt niet automatisch of zonder deze 

toetsing gegadigden of inschrijvers uitsluiten.
10

 Het uitgangspunt geldt voor alle uitsluitingsgronden. 

In het Conexxion arrest heeft het Hof van Justitie dat uitgangspunt (geen uitsluiting zonder toetsing 

aan het evenredigheidsbeginsel) genuanceerd: indien de aanbestedende dienst in de 

aanbestedingsstukken een automatische uitsluiting heeft voorzien, volgt uit het gelijkheids- en 

transparantiebeginsel dat de aanbestedende dienst tot uitsluiting moet overgaan zonder toetsing aan het 

evenredigheidsbeginsel.
11

 In concreto: in de Fabricom en Assitur arresten oordeelde het Hof van 

Justitie dat een inschrijver de mogelijkheid moet krijgen om aan te tonen dat de mededinging niet 

werd vervalst door de onderneming waartoe de inschrijver behoorde.
12

 Uit de Assitur en SICEF-

arresten volgt verder dat een automatische afwijzing om aan een aanbesteding deel te nemen 
13

 met 

twee vennootschappen die tot dezelfde economische groep behoren in strijd is met het 

evenredigheidsbeginsel.
14

 Hoewel het Hof in het Forposta-arrest niet met zoveel woorden over het 

evenredigheidsbeginsel spreekt, kan uit dit arrest worden afgeleid dat een automatische uitsluiting 

verboden is bij beoordeling van een ernstige beroepsfout op grond waarvan de aanbestedende dienst 

tot uitsluiting wenst over te gaan.
15

 Uit het laatste arrest en het Assitur arrest blijkt ook dat het Hof van 

Justitie geen verschil maakt tussen uitsluitingsgronden in de aanbestedingsrichtlijnen en nationale 

uitsluitingsgronden. Het Connexxion-arrest is slechts een schijnbaar contrast, omdat het gelijkheids- 

en transparantiebeginsel de hoekstenen zijn van het EU aanbestedingsrecht en daarom zwaarder 

moeten wegen dan het evenredigheidsbeginsel, mits de aanbestedingsstukken de aanbestedende dienst 

duidelijk, precies en ondubbelzinnig verplichten tot uitsluiting.
16

 Het Hof legt in dat arrest - gewezen 

onder toepasselijkheid van Richtlijn 2004/18/EG - de nadruk op het waarborgen van belangen op 

                                                           
7 Rechtsoverweging 24. 

8 HvJ 8 februari 2018, zaak C-144/17 (Lloyd’s of London), r.o. 25 – 26.. HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-538/07 (Assitur), 

ECLI:EU:C:2009:317, r.o.30; HvJ EU 13 december 2012, Zaak C-465/11 (Forposta), ECLI:EU:C:2012:801, r.o.31 
9 HvJ EG 3 maart 2005, Zaak C-21/03 en C-34/03 (Fabricom), ECLI:EU:C:2005:127; HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-538/07 

(Assitur), ECLI:EU:C:2009:317; HvJ EU 23 december 2009, Zaak C-376/08 (Serrantoni), ECLI:EU:C:2009:808, r.o.38 en 40; 

HvJ EU 13 december 2012, Zaak C-465/11 (Forposta), ECLI:EU:C:2012:801; HvJ 22 oktober 2015, zaak C-425/14, 

EU:C:2015:721, punt 29 en 38; HvJ EU 22 oktober 2015, Zaal C-425/14 (SICEF), ECLI:EU:C:2015:721, r.o. 36 en 38; HvJ EU 

14 december 2015, Zaak C-171/15 (Connexxion), ECLI:EU:C:2016,948.  
10 G. Fimerius en G. Goedegebure, TAAN 20176/3, annotatie bij HvJ EU 14 december 2016, zaak C-171/15 (Valys) platsen de 

toepassing van het evenredigheidsbeginsel in context. 

11 Vgl. Vzr. Rb. Noord-Nederland 26 juli 2017 ECLI:NL:RBNNE:2017:2910, r.o. 4.9. 
12 HvJ EG 3 maart 2005, Zaak C-21/03 en C-34/03 (Fabricom), ECLI:EU:C:2005:127, r.o.36; HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-

538/07 (Assitur), ECLI:EU:C:2009:317, r.o.30; HvJ EU 22 oktober 2015, Zaal C-425/14 (SICEF), ECLI:EU:C:2015:721, r.o. 36 

en 38.  

13 HvJ EU 14 december 2015, Zaak C-171/15 (Connexxion), ECLI:EU:C:2016,948, r.o. 43. 
14 HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-538/07 (Assitur), ECLI:EU:C:2009:317, r.o.28 en HvJ EU 22 oktober 2015, Zaal C-425/14 

(SICEF), ECLI:EU:C:2015:721, r.o. 36 en 38.  
15 HvJ EU 13 december 2012, Zaak C-465/11 (Forposta), ECLI:EU:C:2012:801, r.o.34-35. 
16 HvJ EU 14 december 2015, Zaak C-171/15 (Connexxion), ECLI:EU:C:2016,948, r.o.36. 
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grond van het gelijkheids- en transparantiebeginsel boven de belangen die zijn gediend met toepassing 

van het evenredigheidsbeginsel gezien de uitdrukkelijke bepaling in de aanbestedingsstukken. 

Aanbestedende diensten zijn dus in staat door redactie van de aanbestedingsstukken de toepassing van 

het evenredigheidsbeginsel te beïnvloeden, daar waar de wetgver dat gezien het Assitur en 

onderhavige arrest niet mag. Mijns inziens kan de toetsing door de aanbestedende dienst worden 

verruimd en beperkt. In de kern lijkt het Hof van Justitie te oordelen dat de toetsing aan het 

evenredigheidsbeginsel wordt beperkt door het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Maar anderzijds 

lijkt het Hof van Justitie ook een verruiming toelaatbaar te achten. De genoemde arresten zijn alle 

gewezen onder toepasselijkheid van de oude aanbestedingsrichtlijnen. Wat is de huidige stand van 

zaken? 

 

Het recht is in wezen onveranderd, omdat het evenredigheidsbeginsel voortvloeit uit de artikelen 49 en 

56 VWEU en de rechtspraak van het Hof van Justitie
17

. De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel is 

ten dele vastgelegd in artikel 57 leden 3 en 6 Richtlijn 2014/24/EU. De eerste uitzondering heeft 

betrekking op de dwingende uitsluitingsgronden en in het bijzonder de betaling van belastingen en 

sociale premies: dringende redenen van algemeen belang mogen prevaleren boven uitsluiting (artikel 

2.88 Aw 2012) en de evenredigheid met de verschuldigde belastingen of sociale premies moet worden 

getoetst (artikel 2.86a Aw 2012). In artikel 2.87a Aw 2012 – ter implementatie van artikel 57 lid 6 

Richtlijn 2014/24/EU - is vastgelegd dat een inschrijver de kans moet krijgen om aan te tonen dat hij 

weer als “betrouwbaar” kan worden aangemerkt, indien een facultatieve uitsluitingsgrond van 

toepassing is.
18

 De zogenaamde ‘selfcleaning-maatregel’. Een automatische uitsluiting kan daardoor in 

zoverre sowieso niet meer plaatsvinden en een aanbestedende dienst kan deze bepaling niet 

wegcontracteren in de aanbestedingsstukken. Het huidige recht (na invoering van artikel 2.87a Aw 

2012) wijkt daarmee mijns inziens af van het recht ten tijde van het Connexxion arrest waarin het 

wegcontracteren van de evenredigheidstoets juist uitdrukkelijk is toegestaan. De aanbestedende dienst 

is dus verplicht om bij het aanbesteden en het redigeren van de aanbestedingsstukken het 

evenredigheidsbeginsel in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de uitsluitingsgronden (ex 

ante).
19

 Een aanbesteder moet achteraf afzien van uitsluiting van een inschrijver, mede op basis van 

het evenredigheidsbeginsel (ex post), als de gegadigde of inschrijver slaagt voor de “selfcleaning 

test”.
20

 De aanbestedende dienst dient in de laatste situatie in het concrete geval een afweging te 

maken.
21

  

 

Uit de relevante EU-rechtspraak volgt in concreto dat de betrokken verbonden ondernemingen 

waartussen een onderling verband bestaat in de gelegenheid moeten worden gesteld om aan te tonen 

dat hun afhankelijkheidsrelatie hun gedragingen in het kader van de aanbesteding niet heeft 

beïnvloed.
22

 De enkele vaststelling van een afhankelijkheidsrelatie op grond van het bezit van of het 

aantal stemrechten in de algemene vergadering of het feit dat offertes door dezelfde persoon zijn 

ondertekend (zoals in het Llod’s arrest), is daarom geen rechtvaardiging voor automatische 

uitsluiting.
23

 De aanbesteder moet nagaan of de dergelijke verhouding hun gedrag in de procedure 

heeft beïnvloed.  

 

Aanbestedingsstukken en het evenredigheidsbeginsel 

Het uitgangspunt is dat de facultatieve uitsluitingsgronden limitatief zijn opgesomd.
24

 Echter uit vaste 

rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat de beslissing of een facultatieve uitsluitingsgrond wordt 

toegepast en de voorwaarden waaronder deze toepassing plaatsvindt wordt overgelaten aan de 

                                                           
17 Zie ook rechtsoverweging 24. 
18 Artikel 57 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU geïmplementeerd in artikel 2.87a Aanbestedingswet 2012. 
19 Artikel 1.10 lid 2 sub b Aanbestedingswet 2012. 
20 Artikel 2.88 sub b Aanbestedingswet 2012. 
21 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 32440, nr.3, p.81. 
22 Zie mijn noot bij het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 23 januari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:135, «JAAN» 

2014/128. 
23 HvJ EG 10 februari 2009, zaak C-538/07 (Assitur), ECLI:EU:C:2009:317, r.o.32; HvJ EU 8 februari 2018, Zaak C-144/17 

(Lloyd’s), ECLI:EU:C:2018:78, r.o.44. 
24 HvJ 10 februari 2009, zaak C-538/07 (Assitur), ECLI:EU:C:2009:317, r.o.21. 
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nationale lidstaten.
25

 De uitsluitingsgronden worden in de EU dus niet uniform toegepast. Lidstaten 

hebben een zekere discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de uitsluitingsgronden. Volgens het Hof 

mogen lidstaten andere uitsluitingsgronden toepassen dan die in artikel 57 Richtlijn 2014/24/EU zijn 

genoemd. Maar steeds geldt dat gewaarborgd dient te blijven dat het transparantie- en 

gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen.
26

 Deze vrijheid is niet onbeperkt. De Lidstaten mogen de 

lijst niet aanvullen met andere uitsluitingsgronden die gebaseerd zijn op criteria betreffende 

beroepsbekwaamheid.
27

 Het evenredigheidsbeginsel moet daarenboven in acht worden genomen bij 

het formuleren van eisen, voorwaarden en criteria in de aanbestedingsstukken, waarbij de 

aanbestedende diensten wel een regeling kunnen opnemen om de werking van het 

evenredigheidsbeginsel te beperken of te verruimen.
28

 De vrijheid van een aanbestedende dienst om 

extra uitsluitingsgronden op te nemen is dan ook beperkt. Een mooi voorbeeeld is het uitsluiten van 

aanmelden of inschrijven van gelieerde rechtsperonen (Assitur en Lloyd’s arresten), het uitsluiten van 

adviseurs die de aanbestedende dienst hebben bijgestaan (Fabricom arrest) of bepaalde publieke 

entiteiten of gesubsidieerde instellingen). Het Lloyd’s arrest gaat over een dergelijke nationale 

uitsluitingsgrond: een uitsluiting van gegadigden en inschrijvers die een afhankelijkheidsrelatie 

hebben met een andere gegadigde of inschrijver.  

 

Afhankelijkheidsrelatie  

Verschillende ondernemingen uit ‘hetzelfde concern’ van ondernemingen kunnen worden uitgesloten 

voor inschrijving in een aanbestedingsprocedure, indien voorafgaande betrokkenheid bij de opdracht 

of aanbestedingsprocedure bestaat.
29

 Het is echter niet verboden dat vanuit één onderneming in 

mededingingsrechtelijke zin, of vanuit een concern van ondernemingen, meerdere inschrijvingen 

worden ingediend. Vaak wordt dit echter wel door de aanbesteder in de aanbestedingsstukken expliciet 

verboden, voornamelijk vanwege het risico van eventuele manipulatie van de aanmeldingen of 

inschrijvingen. Het is mogelijk dat deze verbonden ondernemingen volledig zelfstandig en 

onafhankelijk van elkaar opereren. Echter, het aantonen van een dergelijk onafhankelijkheid tussen 

verschillende ondernemingen is niet eenvoudig.  

 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze zaak waar een Italiaanse aanbestedende dienst zich moet verdiepen in 

de structuur van Lloyd’s, een typisch Engels fenomeen. Lloyd’s heeft namelijk geen gewone 

vennootschapsrechtelijke of groepsstructuur. Lloyd’s is geen onderneming maar een soort van 

verzekeringsbeurs, waar onafhankelijke leden (“names”) wisselende syndicaten vormen, die 

afzonderlijk van elkaar opereren. Lloyd’s zorgt alleen voor het ‘framework’, de organisatie en de 

financiële achtervang. De ondernemingsstructuur van Lloyd’s is echter zo specifiek dat deze niet gauw 

een op een op een andere structuur overdraagbaar is. 

 

Er bestaan eventuele aanwijzingen, die een afhankelijkheidsrelatie aantonen in een ‘gewone’ 

vennootschapsrechtelijke structuur. Het vermoeden van een verbonden onderneming bestaat, wanneer 

een onderneming direct of indirect een overheersende invloed heeft ten opzichte van een andere 

onderneming. Uit artikel 63 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG (in verband met concessies voor werken) 

volgde dat met een dergelijke ‘overheersende invloed’ onder meer wordt bedoeld, een onderneming 

die:  

 

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal bezit in de andere onderneming; of 

- over de meerderheid van de stemmen beschikt die verbonden zijn aan de door de onderneming 

uitgegeven aandelen; of 

- meer dan de helft van de leden kan aanwijzen van het bestuur- of toezichthoudend orgaan van de 

onderneming.
 30

  

                                                           
25 HvJ EG 16 december 2008, zaak C-213/07 (Michaniki), ECLI:EU:C:2008:731, r.o. 43 en 44. 
26 HvJ EG 16 december 2008, zaak C-213/07 (Michaniki), ECLI:EU:C:2008:731, r.o.55.  
27 C-465/11 (Forposta), r.o.38 en 39. 
28 Artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012. 
29 Artikel 41 Richtlijn 2014/24/EU. 
30 Artikel 63 lid 2 van Richtlijn 2004/18/EG; zie ook artikel 2:152 BW en artikel 2:262 BW. 
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Deze bepaling is niet gehandhaafd voor overheidsopdrachten. Wel verwijst artikel 41 Richtlijn 

2014/24/EU naar ‘verbonden ondernemingen’ en mijns inziens kan de definitie uit artikel 63 Richtlijn 

2004/18/EG worden aangehouden voor het begrip ‘verbonden onderneming’. Deze definitie komt 

dicht in de buurt van het begrip onderneming in het mededingingsrecht dat het criterium gebruikt van 

de beslissende invloed.
31

 Het aanbestedingsrecht laat niettemin de mogelijkheid bestaan dat 

ondernemingen voor de onafhankelijkheid binnen de groep kunnen aantonen dat hun bedrijfsprocessen 

gescheiden zijn, ook wel aangeduid met de term ‘Chinese Walls’. De Italiaanse wetgeving gaat uit van 

het criterium van zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Hiermee trachten de verbonden ondernemingen 

te voorkomen dat er een belangenverstrengeling ontstaat en dat de ondernemingen over 

voorwetenschap beschikken. Deze scheiding zal in de praktijk vooral moeten worden vormgegeven 

door scheiding van de operationele bedrijfsvoering in combinatie met een juiste inrichting van de 

beslissingsstructuur. Daarbij kan aan de volgende maatregelen worden gedacht: 

 betrokkenen werken op verschillende locaties en zijn organisatorisch gesplitst; 

 scheiding ICT systemen, met name geen toegang tot bestanden en gegevens; 

 geheimhoudingsverklaringen ondertekend door de betrokken medewerkers, ook van 

toepassing voor de periode na einde dienstbetrekking, en verbod tot informatie uitwisseling 

binnen de groep; 

 bestuurders verbinden zich de geheimhouding voor de betrokken medewerkers te respecteren; 

 een audit door een derde over de onafhankelijkheid met rapportage aan de aanbestedende 

dienst (gedurende de looptijd van de overeenkomst); 

 de bevoegdheid tot indienen aanmelding of inschrijving – en de bepaling van de commerciële 

voorwaarden – wordt vastgelegd op een decentraal niveau. 

 

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en moeten bovendien in onderling verband worden gezien. In 

voorkomend geval zal de aanbestedende dienst de onafhankelijkheid moeten toetsen. Geen 

gemakkelijke opgave en wordt ongetwijfeld vervolgd. Conclusie van het Lloyd’s arrest is dus niet 

zozeer dat in Italië weinig verandert, al is dat vermoedelijk waar. Wel moet uit het Lloyd’s arrest 

worden afgeleid dat het evenredigheidsbeginsel mede in het licht van de “self cleaningtest” zijn 

actualiteit heeft behouden bij het uitsluiten van gelieerde gegadigden of inschrijvers. Voor gegadigden 

en inschrijvers ligt de lat hoog om die onafhankelijkheid te waarborgen: er mogen strenge eisen 

worden gesteld aan de daadwerkelijke scheiding van de beslissingsstructuren. Het is aan te raden dat 

aanbestedende diensten voor de scheiding binnen dezelfde groep (concern) concrete aanwijzingen 

geven waaraan in ieder geval moet zijn voldaan om in de aanbestedingsprocedure te kunnen stellen dat 

de verschillende gegadigden c.q. inschrijvers daadwerkelijk onafhankelijk zijn.. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 HvJ EU 10 september 2009, Zaak C-97/08 (Akzo Nobel), ECLI:EU:C:2009:536, r.o. 54-60. 


