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Het karakter van een erkenningsregeling

De erkenningsregeling, die alleen in de speciale sectoren 
bestaat, biedt de mogelijkheid om lijsten van erkende onder-
nemers op te stellen die geacht worden aan de geschikt-
heidseisen voor bepaalde typen opdrachten te voldoen. Een 
belangrijke reden om dergelijke lijsten op te stellen, is de 
complexiteit van die opdrachten die het veelal noodzake-
lijk maakt om over zeer specialistische vaardigheden en 
speciaal gereedschap en materieel te kunnen beschikken. 
Voor werken onder spanning aan de bovenleiding van het 
spoor bijvoorbeeld is een ontheffing van het verbod in arti-
kel 3.5 Arbobesluit op werken aan onder spanning staande 
onderdelen noodzakelijk. In het vonnis Vzr. Rb. Midden 
Nederland 8 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3800, 
komt die ontheffing, die een eis was om erkend te kunnen 
worden door ProRail, aan de orde. Ik citeer r.o. 4.33:

“Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kunnen uit 
het bovenstaande twee zaken worden afgeleid. Als eerste 
dat algemeen bekend is dat Asset Rail niet onder spanning 
werkt, zodat zij het verbod uit het Arbobesluit niet over-
treedt. Waar een ontheffing van dit verbod geen enkel doel 
dient behoeft het ontbreken van die ontheffing, anders dan 
Strukton en BAM betogen, niet aan erkenning van Asset 
Rail als onderhoudsaannemer in de weg te staan. Er is geen 
aanleiding de bestaande erkenning te herzien of in te trek-
ken, zoals door Strukton en BAM met een beroep op de 
erkenningsregeling is betoogd. De erkenningsregeling kan 
niet zo gelezen worden dat een ontheffing ook gevraagd 
moet worden als daarvoor objectief bezien geen noodzaak 
bestaat.” 

Dat het spooronderhoud complex is, is mij bijvoorbeeld 
gebleken bij de aanvraag van erkenning van een aannemer 
die bij de gevraagde beschrijving van zijn materieel een 

document van bijna 500 pagina’s indiende met technische 
details van de meest uiteenlopende stopmachines, kranen, 
locomotieven, etc. Om de markt van spooraannemers te 
kunnen betreden, zal een aannemer vele miljoenen moeten 
investeren in het aanschaffen van het benodigde materieel 
en het opleiden van zijn personeel.

Voor juristen is werken met een erkenningsregeling een 
mooie uitdaging omdat daar regelmatig buitenlandse 
ondernemers zich aanmelden. Spoorcomplexen bijvoor-
beeld worden in Nederland niet gemaakt: de fabrikanten 
bevinden zich in o.a. Duitsland, Polen en Tsjechië. Het is 
bijvoorbeeld geen eenvoudige opgave om te beoordelen 
of een Tsjechisch document met allerlei officiële stempels 
gelijkwaardig geacht moet worden met de Nederlandse 
Gedragsverklaring Aanbesteden. Het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) daarentegen – wanneer 
het speciale-sectorbedrijf zo verstandig is om de ‘Europese’ 
versie van het UEA van de Europese Commissie te gebrui-
ken – kan de buitenlandse ondernemer in zijn eigen taal (of 
in het Engels) invullen en dan kan het probleemloos gecon-
troleerd worden door een Nederlandse jurist.

De erkenningsregeling heeft gelijkenissen met het dyna-
misch aankoopsysteem en met de raamovereenkomst. 
Belangrijkste verschil met het dynamisch aankoopsysteem 
is dat dit laatste alleen gebruikt mag worden voor gangbare 
aankopen, terwijl onder een erkenningsregeling het moge-
lijk is om complexe opdrachten te gunnen. Belangrijkste 
verschil met de raamovereenkomst met meerdere onderne-
mers is dat bij de aanbesteding van een raamovereenkomst 
een vast aantal ondernemers wordt geselecteerd en gedu-
rende de looptijd van de raamovereenkomst er geen andere 
ondernemers meer worden toegelaten tot de raamover-
eenkomst. Bij een erkenningsregeling daarentegen moeten 
alle ondernemers gedurende de looptijd ervan erkenning 

Vanaf de eerste richtlijn voor speciale sectoren, Richtlijn 90/531/EEG, bestaat in de speciale sectoren de 
erkenningsregeling. Over die bijzondere regeling is weinig literatuur voorhanden en in de jurisprudentie is 
zij vrijwel non-existent. Toch wordt er wel degelijk in de praktijk gebruik gemaakt van erkenningsregelingen. 
In dit artikel wordt het juridisch kader verduidelijkt en wordt een korte beschrijving van de praktijk van de 
erkenningsregeling gegeven. \ 
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kunnen aanvragen, zodat het mogelijk is dat het aantal 
erkende ondernemers in de loop van de tijd toeneemt. 
Daarnaast kent de erkenningsregeling, net als het dyna-
misch aankoopsysteem, geen maximale looptijd, terwijl de 
raamovereenkomst in de speciale sectoren een maximale 
looptijd van acht jaar heeft.1 Het uitgebreide onderzoek 
naar de technische bekwaamheid van ondernemers die een 
erkenning aanvragen, verklaart waarom de procedure van 
die aanvraag vele maanden kan duren: de beslissing tot wel 
of niet erkennen kan tot zes maanden duren krachtens arti-
kel 3.67 lid 1, al moet de ondernemer krachtens het tweede 
lid van dat artikel in voorkomend geval wel binnen twee 
maanden na de datum van aanvraag op de hoogte gesteld 
worden van de redenen waarom de beslissing meer dan vier 
maanden duurt.

Onderhandse aanbestedingen onder een 
erkenningsregeling

Ongetwijfeld de belangrijkste reden om een erkenningsre-
geling op te zetten is de mogelijkheid die die regeling biedt 
om onderhandse aanbestedingen te organiseren waarbij 
de aanbestedende instantie zich beperkt tot het uitnodigen 
van erkende ondernemers, waarvan de geschiktheid om 
de opdracht uit te voeren vaststaat. Dat is een groot voor-
deel bij complexe opdrachten die alleen door een (meestal 
beperkt aantal) specialistische bedrijven kunnen worden 
uitgevoerd. In Richtlijn 90/531/EEG, de eerste richtlijn 
voor de nutssectoren, wordt die mogelijkheid als volgt 
onder woorden gebracht. Artikel 16 lid 1 sub c) noemt als 
mogelijkheid om een oproep tot mededinging te plaatsen 
het publiceren van een mededeling inzake het bestaan van 
een erkenningsregeling. Vervolgens bepaalt lid 3 van dat 
artikel het volgende:

“Wanneer een oproep tot mededinging plaatsvindt via een 
mededeling inzake het bestaan van een erkenningssysteem, 
worden de inschrijvers bij een niet-openbare procedure of 
de deelnemers aan een procedure van gunning via onder-
handelingen gekozen uit de volgens dat Systeem in aanmer-
king komende gegadigden.” 

Deze regel laat dus nog wel de mogelijkheid open om een 
openbare procedure te organiseren, maar wanneer een 
erkenningsregeling is ingesteld middels een oproep tot 
mededinging, dan had het nutsbedrijf bij niet-openbare 
procedures en onderhandelingsprocedures alleen de moge-
lijkheid om erkende partijen te selecteren. Ook de opvol-
gers van deze richtlijn bevatten een dergelijke bepaling.2 
Niet vreemd dus dat de ook de eerste versie van de Aanbe-
stedingswet 2012, die immers een implementatie van Richt-
lijn 2004/17/EG inhield, een soortgelijke bepaling kende, 
namelijk artikel 3.66 lid 12, dat bij de wetswijziging van 1 
juli 2016 ter implementatie van de Richtlijnen 2014/23/EU, 
2014/24/EU en 2014/25/EU vervallen is. Wel vreemd is dat 

1 Artikel 3.80 Aw 2012.
2 Richtlijn 93/38/EEG, art. l 21 lid 3, Richtlijn 2004/17/EG, art. 53 lid 9. 

bij die wetswijziging een nieuw artikel is ingevoegd, artikel 
3.66a, dat als volgt luidt: 

“1. Een speciale-sectorbedrijf dat een aankondiging doet 
inzake het bestaan van een regeling voor de erkenning van 
ondernemers, selecteert bij het volgen van een procedure 
tot plaatsing van een speciale-sectoropdracht voor werken, 
leveringen of diensten waarop die erkenningsregeling 
betrekking heeft, uitsluitend inschrijvers en deelnemers die 
volgens deze regeling erkend zijn.
2. Een procedure als bedoeld in het eerste lid betreft een 
niet-openbare procedure, een concurrentiegerichte dialoog, 
een innovatiepartnerschap, een onderhandelingsproce-
dure met aankondiging, of een onderhandelingsprocedure 
zonder aankondiging in de gevallen, bedoeld in de artikelen 
3.36 tot en met 3.38.”

Dit nieuwe artikel lijkt immers niets meer te zijn dan het 
bestaande recht al inhield. In het vervolg zullen we zien hoe 
dit nieuwe artikel gelezen moet worden.

Aankondiging met en zonder oproep tot 
mededinging

Het nieuwe lijkt te zitten in het woord ‘uitsluitend’, dat in 
vorige versies van de richtlijnen en ook in artikel 54 lid 
12 Bass ontbreekt. Maar niet valt in te zien dat zonder 
dat woord ‘uitsluitend’ de tekst van de regel het mogelijk 
zou maken om andere ondernemers te selecteren dan de 
erkende ondernemers. Het verschil met de vorige versies 
van de regel is dat ‘oproep tot mededinging’ is vervangen 
door ‘aankondiging doet’. Dat lijkt misschien hetzelfde, 
maar sinds Richtlijn 2004/17/EG bestaan er twee soorten 
aankondigingen van het bestaan van een erkenningsrege-
ling: een aankondiging van het bestaan van een erkennings-
regeling met oproep tot mededinging en een aankondiging 
van het bestaan van een erkenningsregeling zonder oproep 
tot mededinging. Bijlage XIV van Richtlijn 2004/17/EG, die 
een opsomming geeft van de informatie die in mededelingen 
van het bestaan van een erkenningsregeling moet worden 
opgenomen, noemt als punt 6 het volgende: “Vermelding 
van het feit dat de mededeling dient als oproep tot mede-
dinging.” In eerdere versies van de Richtlijn Nutssectoren, 
waarin deze bijlage trouwens aanzienlijk korter van inhoud 
is, ontbreekt dit punt.

In de eerste twee versies van de richtlijn nutssectoren 
ontbreekt ook een andere regel voor de selectie van erkende 
ondernemers, die voor het eerst verschijnt in artikel 51 
Richtlijn 2004/17/EG, waarvan de eerste twee leden als 
volgt luiden:

“1. Voor de selectie van deelnemers aan hun gunningspro-
cedures:
a) sluiten aanbestedende diensten die regels en criteria 
hebben vastgesteld voor de uitsluiting van inschrijvers of 
gegadigden overeenkomstig artikel 54, leden 1, 2 of 4, 
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ondernemers die aan dergelijke regels en criteria voldoen, 
uit;
b) selecteren zij inschrijvers en gegadigden overeenkomstig 
de objectieve regels en criteria die op grond van artikel 54 
worden bepaald;
c) beperken zij in niet-openbare procedures en in procedu-
res van gunning door onderhandelingen met een oproep tot 
mededinging, in voorkomend geval, het aantal op grond 
van de punten a) en b) geselecteerde gegadigden, overeen-
komstig artikel 54, lid 3.
2. Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door een 
mededeling inzake het bestaan van een erkenningsregeling 
en met het oog op selectie van deelnemers in gunningspro-
cedures voor de specifieke opdrachten waarop de oproep 
tot mededinging betrekking heeft, worden door de aanbe-
stedende diensten:
a) ondernemers erkend overeenkomstig artikel 53;
b) de bepalingen van lid 1 die betrekking hebben op niet-
openbare procedures of procedures van gunning door 
onderhandelingen, toegepast op die erkende ondernemers.
3. […]”

In de tweede druk uit het jaar 1999 van het toenmalige 
standaardwerk Aanbestedingsrecht3 werd al op die nieuwe 
regel geanticipeerd doordat aangenomen werd dat bij 
gebreke van een specifieke regeling de selectie van inschrij-
vers uit de lijst van erkende ondernemers conform de alge-
mene regels voor selectie van artikel 31 Richtlijn 93/38/
EEG zou dienen te geschieden. Een belangrijke conclusie 
is dan ook dat bij het plaatsen van opdrachten onder de 
erkenningsregeling het toegestaan is om slechts een deel 
van de erkende ondernemers uit te nodigen, mits uiteraard 
die selectie op objectieve criteria gebaseerd is.

Uit de samenhang tussen artikel 53 lid 9 en artikel 51 lid 
2 Richtlijn 2004/17/EU concludeerden Pijnacker Hordijk 
c.s.4 dat aanbestedende instanties,5 telkens wanneer zij een 
concrete opdracht onder een erkenningsregeling willen 
plaatsen, een mededeling van het bestaan van die erken-
ningsregeling moeten publiceren. Mogelijk zijn zij tot deze, 
voor de praktijk bepaald niet handige, conclusie geko-
men doordat voor het eerst in deze richtlijn onderscheid 
gemaakt wordt tussen aankondigingen van het bestaan van 
een erkenningsregeling met oproep tot mededinging respec-
tievelijk zonder oproep tot mededinging. Wat de betekenis 
van die laatste soort aankondigingen is, lijkt raadselachtig, 
maar daarover later.

3 E.H. Pijnacker Hordijk e.a., Aanbestedingsrecht, 2e druk, Sdu Uitgevers, Den 
Haag 1999, p. 247.

4 E.H. Pijnacker Hordijk, e.a., Aanbestedingsrecht, 3e druk, Sdu Uitgevers, 
Den Haag 2004, p. 286.

5 Veelal leest men de term ‘aanbestedende diensten’ bij bespreking van 
Richtlijn 2004/17/EU. Dit berust echter in veel gevallen op een vertaal-
fout, aangezien deze richtlijn onderscheid maakt tussen aanbestedende 
diensten (contracting authorities) als deelverzameling van aanbestedende 
instanties (contracting entities), zie artikel 1, dat in het Nederlands ten 
onrechte dit wezenlijke onderscheid niet maakt.

Het huidige recht

In artikel 76 lid 5 Richtlijn 2014/25/EU wordt de huidige 
regel omtrent de selectie van erkende partijen als volgt 
geformuleerd: 

“Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door 
middel van een aankondiging inzake het bestaan van een 
erkenningsregeling, worden specifieke opdrachten voor de 
werken, leveringen of diensten waarop de erkenningsrege-
ling betrekking heeft, gegund door niet-openbare procedu-
res of onderhandelingsprocedures waarin alle inschrijvers 
en deelnemers worden geselecteerd uit gegadigden die reeds 
erkend zijn overeenkomstig deze regeling.” 

Uit de woorden “geselecteerd uit” blijkt dat, zoals eerder 
betoogd, niet alle erkende ondernemers moeten worden 
uitgenodigd om in te schrijven. Blijkens de concordantieta-
bel in de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de 
Aanbestedingswet 2012 is dit artikel omgezet in het nieuwe 
artikel 3.66a Aw 2012.6 Dit eerder geciteerde artikel geeft 
dus de huidige regels omtrent de te volgen procedure bij 
het plaatsen van concrete opdrachten onder de erkennings-
regeling: verplicht is een selectie uit de erkende onderne-
mers. Aangenomen moet worden dat ook het uitnodigen 
tot inschrijven van alle erkende ondernemers, dus zonder 
selectie, toelaatbaar is. De door Pijnacker Hordijk c.s. in de 
3e en 4e druk ten behoeve van concrete opdrachten aange-
nomen plicht tot publiceren van een mededeling inzake het 
bestaan van een erkenningsregeling – daargelaten of deze 
aanname überhaupt wel correct was – is in ieder geval 
onder de huidige richtlijn afwezig.

Speciale-sectorbedrijven kunnen dus volstaan met het 
publiceren van een aankondiging van het bestaan van een 
erkenningsregeling met oproep tot mededinging, waarna zij 
meervoudig onderhandse procedures onder (een deel van) 
de erkende ondernemers kunnen toepassen bij het gunnen 
van concrete opdrachten onder de erkenningsregeling.

Aankondiging van een erkenningsregeling 
zonder oproep tot mededinging

De mogelijkheid van meervoudig onderhandse procedures 
onder de erkende ondernemers bestaat niet wanneer het 
speciale-sectorbedrijf een aankondiging van het bestaan 
van een erkenningsregeling zonder oproep tot mededinging 
publiceert. Duidelijk is dat publicatie van een dergelijke 
aankondiging een handeling is die rechtsgevolgen moet 
hebben. Het enige zinnige rechtsgevolg dat ik kan beden-
ken is dat plaatsing van een onderneming op een lijst van 
erkende ondernemers tot gevolg heeft dat bij toekomstige 
aanbestedingen aangenomen wordt dat die onderneming 
aan alle geschiktheidseisen voldoet. Op het eerste gezicht 
lijkt het vreemd dat die onderneming bijvoorbeeld slechts 

6 Kamerstukken II 2015-16, 34 329, nr. 3, p. 176.
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één keer een Gedragsverklaring Aanbesteden moet overleg-
gen, terwijl deze een geldigheid heeft van twee jaar. Maar 
te bedenken is dat krachtens artikel 3.67 lid 4 Aw 2012 
de erkenning kan worden ingetrokken op basis van het 
niet meer voldoen aan de erkenningscriteria die genoemd 
worden in artikel 3.66 lid 2.7 Aan erkende ondernemers 
kan dus na verlopen van de geldigheid van de Gedrags-
verklaring om een nieuwe Gedragsverklaring gevraagd 
worden. Aangezien de verklaring van de Belastingdienst 
en het uittreksel uit het Handelsregister een geldigheid van 
slechts zes maanden hebben, kan men zich wel afvragen of 
het plaatsen op een lijst van erkende ondernemers zonder 
oproep tot mededinging veel nut heeft. Dat nut ligt dan 
vooral op het gebied van het voldoen aan de kerncompe-
tenties, waarvoor soms een uitgebreid technisch onderzoek 
noodzakelijk is.

De looptijd van een erkenningsregeling

Artikel 41 lid 3 Richtlijn 2004/17/EG bepaalde dat wanneer 
de erkenningsregeling een geldigheidsduur van meer dan 
drie jaar heeft, de aankondiging jaarlijks moet worden 
bekendgemaakt. Deze nuttige regel is helaas verdwenen 
in de nieuwe Richtlijn 2014/25/EU. Voor ondernemers 
die nieuw toetreden op een bepaalde markt kan het daar-
door onmogelijk zijn kennis te nemen van oude bestaande 
erkenningsregelingen, waarvoor zij mogelijk belangstel-
ling hebben. Dit komt doordat TED, de Europese database 
met aankondigingen, een dynamisch karakter heeft, waar-
door elke werkdag er aankondigingen bijkomen en oude 
aankondigingen gearchiveerd worden. Op een willekeurige 
dag toont TED uitsluitend aankondigingen die in de afge-
lopen vijf jaar zijn gepubliceerd. Lopende erkenningsre-
gelingen die meer dan vijf jaar geleden zijn gepubliceerd, 
blijven zo verborgen. In de considerans van de Richtlijn is 
geen toelichting te vinden op het schrappen van deze regel, 
die tot gevolg kan hebben dat bepaalde markten afgesloten 
blijven voor nieuwe toetreders. Uiteraard belet niets een 
verstandig speciale-sectorbedrijf om een looptijd van een 
erkenningsregeling van korter dan vijf jaar te kiezen, dan 
wel bij langer lopende erkenningsregelingen met regelma-
tige tussenpozen de aankondiging van het bestaan ervan 
te herhalen.

De praktijk van erkenningsregelingen

Zowel in Nederland als in de andere lidstaten van de EU 
wordt regelmatig gebruik gemaakt van erkenningsregelin-
gen. In de onderstaande tabellen zijn de aantallen aankon-
digingen geteld die zijn gepubliceerd tussen 1 juni 2013 en 
31 december 2017. De reden voor keuze van deze vaste 
data is dat TED een dynamische database is die elke werk-
dag verandert. De oudste aankondigingen zijn steeds vijf 
jaar oud, waardoor de onderstaande getallen alleen contro-
leerbaar zijn tot 1 juni 2018. Laten we eerst eens kijken 

7 Artikel 3.67 lid 4 spreekt over het derde lid van art. 3.66, wat ongetwijfeld 
een vergissing van de wetgever is.

hoeveel aankondigingen van erkenningsregelingen in die 
periode gepubliceerd zijn.

Tabel 1

Aantallen 
aankondi-
gingen van 
erkenningsre-
gelingen

Zonder oproep 
tot mededin-

ging

Met oproep 
tot mededin-

ging

Totaal

EU 2.154 3.212 5.366

Nederland 43 108 151

Deze aantallen kan men vergelijken met de aantallen 
aankondigingen van een opdracht in de speciale sectoren:

Tabel 2

Aantallen aankondigingen van een speciale-
sectoropdracht

EU 80.705

Nederland 1.449

Op het eerste gezicht lijken de erkenningsregelingen 
kwantitatief niet zo belangrijk te zijn. Men moet echter 
bedenken dat onder één erkenningsregeling vele tientallen 
onderhandse gunningen kunnen plaatsvinden. Zouden dat 
gemiddeld tien onderhandse gunningen per erkenningsre-
geling zijn, dan wordt ongeveer de helft van de speciale-
sectoropdrachten in Nederland door middel van een erken-
ningsregeling gegund. Dit beeld wordt bevestigd wanneer 
we in de database van TenderNed kijken naar de aantallen 
aankondigingen van een opdracht van het Rotterdamse 
openbaarvervoerbedrijf R.E.T. NV en zijn Haagse even-
knie HTM Personenvervoer N.V. De RET, die geen erken-
ningsregeling heeft, publiceerde 33 aankondigingen van een 
opdracht in 2016, terwijl HTM, dat diverse erkenningsre-
gelingen heeft, er in dat jaar slechts 11 publiceerde.

Aan bovenstaande statistiek is natuurlijk niet te zien 
of speciale-sectorbedrijven daadwerkelijk onderscheid 
maken tussen aankondigingen met oproep tot mededin-
ging en aankondigingen zonder oproep tot mededinging. 
De kans lijkt mij aanwezig dat inkopers zich niet bewust 
zijn van enig verschil tussen beide soorten aankondigin-
gen en beide typen voor hetzelfde doel gebruiken: instel-
len van een systeem van erkende ondernemers waaronder 
meervoudig onderhandse procedures worden uitgevoerd. 
ProRail bijvoorbeeld heeft in de eerdergenoemde periode 
18 aankondigingen van een erkenningsregeling met oproep 
tot mededinging geplaatst en geen enkele zonder oproep 
tot mededinging. Daaronder zijn er drie met voorwerp van 
opdrachten “Onderhoud van rails”. Duidelijk is dat door 
haar niet voor elke concrete opdracht een mededeling van 
het bestaan van een erkenningsregeling wordt gepubliceerd.
Kijken we naar de onderverdeling tussen Werken, Leve-
ringen en Diensten, dan zien we de volgende aantallen 
aankondigingen in Nederland:
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Tabel 3

Zonder oproep 
tot mededin-

ging

Met oproep 
tot mededin-

ging

Totaal

Werken 21 39 60

Leveringen 14 35 49

Diensten 8 34 42

Totaal 43 108 151

Een redelijk gelijkmatige verdeling dus. De soort opdrach-
ten die onder erkenningsregelingen vallen, zou men kunnen 
beschrijven als technisch hoogwaardig en complex. Dat 
blijkt wanneer we kijken naar de laatste elf aankondigin-
gen die in 2017 gepubliceerd zijn door diverse speciale-
sectorbedrijven:

Tabel 4

521179-
2017

Nederland-Amsterdam: Revisie- en opknapwerk-
zaamheden

520857-
2017

Nederland-Arnhem: Aanleg van pijpleidingen, com-
municatielijnen en elektriciteitsleidingen

452098-
2017

Nederland-'s-Gravenhage: Spoorweguitrusting

405767-
2017

Nederland-Arnhem: Elektriciteitsdistributie en 
aanverwante diensten

363222-
2017

Nederland-Groningen: Elektriciteit

353030-
2017

Nederland-Rotterdam: Aanleg van pijpleidingen, 
communicatielijnen en elektriciteitsleidingen

335304-
2017

Nederland-Utrecht: Toezicht op de bouwplaats

335303-
2017

Nederland-Utrecht: Dienstverlening door ingeni-
eurs

335302-
2017

Nederland-Utrecht: Onderhoud van rails

335277-
2017

Nederland-Utrecht: Spoorweguitrusting

335268-
2017

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden voor 
spoorwegen en kabeltransportsystemen

Voor levering van kantoorartikelen, standaard utiliteits-
bouw of schoonmaakdiensten ziet men geen erkennings-
regelingen. Het gaat doorgaans om zeer gespecialiseerd 
werk waarbij het aantal marktpartijen beperkt is. Daarbij 
is het nog meer dan gebruikelijk van groot belang dat de 
opdracht correct wordt uitgevoerd. Bij onderhoud aan het 
spoor bijvoorbeeld is niet alleen de veiligheid tijdens het 
uitvoeren van het werk van zeer groot belang, maar ook 
wat betreft het correct uitvoeren van het onderhoud kan 
geen enkel risico genomen worden. Misschien verklaart 

dat waarom TenneT, na te zijn veroordeeld door het Hof 
Arnhem-Leeuwarden om de aanmelding voor een erken-
ningsregeling van een Poolse ondernemer opnieuw te 
beoordelen,8 die ondernemer nogmaals afwijst, waarna 
deze vergeefs naar de voorzieningenrechter stapt.9 In die 
laatste rechtszaak wordt geklaagd over ongelijke behan-
deling doordat aan andere ondernemers geen vragen zijn 
gesteld die wel aan het Poolse bedrijf gesteld zijn. In r.o. 4.6 
van dit vonnis lezen we: 

“Volgens TenneT klopt het dat aan een aantal inschrijvers 
geen aanvullende vragen zijn gesteld. Het gaat hier volgens 
TenneT om inschrijvers die op Template 5a elektriciteitssta-
tions van TenneT als referentieprojecten hebben opgegeven, 
wat [eiseres] als zodanig niet heeft weersproken. TenneT 
was daarom al bekend met deze producten en referentie-
projecten en hoefde hier dus geen vragen over te stellen. 
Vast staat dat TenneT niet eerder met producten van [eise-
res] heeft gewerkt en dat zij de door [eiseres] opgegeven 
referentieobjecten niet in bezit heeft. Van gelijke gevallen, 
die gelijk behandeld zouden moeten worden, is dan ook 
geen sprake.” 

Gelet op de inhoud van de onderhavige erkenningsregeling, 
levering van stationsautomatisering en beveiligingsappara-
tuur ten behoeve van de hoogspanningsinfrastructuur van 
TenneT in Nederland en Duitsland, kan men zich voorstel-
len dat het speciale-sectorbedrijf liever bekende producten 
koopt en experimenten met nieuwe, onbekende producten, 
zoveel mogelijk uit de weg gaat. In de praktijk worden dan 
veelal zeer hoge eisen aan de technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid van gegadigden gesteld, waardoor 
het voor nieuwe partijen lastig kan zijn om erkend te 
worden.

Dat brengt ons tot de volgende slotbeschouwing: erken-
ningsregelingen vervullen een zeer nuttige functie in de 
speciale sectoren doordat zij het mogelijk maken dat 
speciale-sectorbedrijven die zeer gespecialiseerde appara-
tuur, werken of diensten nodig hebben bij aanbestedingen 
zich kunnen beperken tot een kleine groep gespecialiseerde 
ondernemers die hun bekwaamheid in de praktijk bewezen 
hebben. Keerzijde hiervan is dan wel dat – in strijd met 
het meest fundamentele doel van het aanbestedingsrecht – 
bepaalde markten min of meer afgesloten zijn en nauwe-
lijks nieuwe toetreders kennen.
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8 Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BY7963.
9 Vzr. Rb. Gelderland 17 september 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6430.
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