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Hoe gering de invloed van dit tijdschrift op de praktijk 
lijkt te zijn, bleek mij ruim een jaar geleden, toen bij een 
workshop over beoordelingsmodellen die ik gaf aan twin-
tig inkopers van negen speciale-sectorbedrijven, niemand 
dit wetsartikel kende. Voor zover mij bekend is er ook geen 
enkele uitspraak van een rechter waarin dit artikel een rol 
speelt.

Volgens artikel 3.76 Aw 2012 mogen speciale-sectorbedrij-
ven in geval van opdrachten van leveringen inschrijvingen 
uitsluiten van deelname wanneer meer dan 50% van de 
(waarde van) de aangeboden leveringen afkomstig is uit 
derde landen. Het artikel kent ook een verplichte discri-
minatie: speciale-sectorbedrijven moeten in geval een 
inschrijving met meer dan 50% goederen uit derde landen 
gelijkwaardig is met een inschrijving met 50% of minder 
goederen uit derde landen de voorkeur geven aan de laatste 
inschrijving. Daarbij geldt dat twee inschrijvingen geacht 
worden gelijkwaardig te zijn wanneer het prijsverschil niet 
meer dan 3% bedraagt. Overigens behoren landen waar-
mee de EU een associatieverdrag heeft gesloten en landen 
die deelnemen aan het General Agreement on Traffic and 
Trade (GATT) niet tot de derde landen in de zin van dit 
wetsartikel.

Het genoemde wetsartikel is actueel nu de invoer in de EU 
van goederen uit onder meer China steeds omvangrijker 
wordt. De recente plannen voor een fusie van de treindi-

1 TA 2009/179.
2 richtlijn Nutssectoren 90/531/EEG, art. 29.
3 Afgezien van een korte beschrijving van de problematiek op de website 

van Europa Decentraal: https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbe-
stedingen/toegang-derde-landen/.

visies van Siemens en Alstom bijvoorbeeld schijnt (mede) 
als doel te hebben beter weerstand te kunnen bieden aan 
een Chinese concurrent die qua omvang groter is dan beide 
divisies van de fuserende bedrijven tezamen. Die concur-
rentie zou door toepassing van de vrijwillige discriminatie 
die de wet mogelijk maakt heel eenvoudig geëlimineerd 
kunnen worden, wanneer speciale-sectorbedrijven bij 
aanbestedingen eenvoudig levering van Chinese goederen 
verbieden.

Overigens zou uitsluiten van goederen uit China in veel 
gevallen bepaald niet verstandig zijn, bijvoorbeeld bij leve-
ringen van computers, smartphones, zonnepanelen en tal 
van andere technische producten (waaronder ook software 
voor telecommunicatie).
Interessant is dat de EU al bijna dertig jaar een regel kent 
(namelijk de toegestane keuze voor een volledig invoerver-
bod) die veel verder gaat dan de recente invoerheffingen die 
door de Verenigde Staten zijn afgekondigd. Toepassing van 
die regel zou dan evenzeer het risico van een handelsoorlog 
met zich brengen. Misschien is het dan maar beter dat deze 
'dode letter' niet tot leven gewekt wordt.
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Negen jaar geleden werd in dit tijdschrift een artikel met bovenstaande titel gepubliceerd.1 In dat artikel werd 
de aandacht gevestigd op een obscuur wetsartikel, thans artikel 3.76 Aw 2012, dat al sinds 1990 in de richtlijn 
staat.2 Daarna bleef het angstaanjagend stil.3 \ 
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