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Dat er op grote schaal private aanbestedingen worden 
gehouden, onder meer voor de inkoop door zorgkan-
toren, zal algemeen bekend zijn. Minder bekend zijn de 
aanbestedingen van spoedeisende bergingswerkzaamhe-
den van personenvoertuigen die door de Stichting Incident 
Management Nederland worden gehouden. Deze stichting 
is geen publiekrechtelijke instelling, maar een samenwer-
kingsverband van de bij berging betrokken alarmcentra-
les in Nederland. Zij voert vrijwillig Europese openbare 
aanbestedingen uit, waarbij de Aanbestedingswet 2012 
deels van toepassing verklaard wordt. Daarbij is er een 
eigen Beroepsreglement en een Commissie van Beroep 
waar beroep tegen gunningsbeslissingen kan worden inge-
steld, met de mogelijkheid om daarna nog een civiel kort 
geding aanhangig te maken. Kennelijk voorziet de eigen 
beroepsprocedure in de behoeften van de inschrijvers, want 
die kort gedingen ziet men vrijwel nooit.

Een onderdeel van het aanbestedingsrecht dat zich geheel 
onttrekt aan de toepassing van de Aanbestedingswet 2012 
speelt zich af rond de verlening van concessies voor open-
baar vervoer. De gunning van die concessies is gereguleerd 
in Verordening (EG) nr.  1370/2007, de Wet personen-
vervoer 2000 (Wp2000) en het Besluit personenvervoer 
2000 (Bp2000). Art. 37 lid 1 Bp2000 luidt als volgt: ‘Bij 
ministeriële regeling kunnen in het belang van een goede 
uitvoering van Verordening (EG) 1370/2007 nadere regels 
worden gesteld ten aanzien van de wijze waarop aanbe-
steding van concessies voor openbaar vervoer plaatsvindt.’

1 De plicht om een afwijking van de wettelijke termijn van acceptatie 
van de geleverde prestaties te vermelden in de overeenkomst en in de 
aanbestedingsstukken.

2 Uitsluiting van ondernemers bij aanbestedingen gedurende vijf jaar in 
geval van overtreding van het verbod van tewerkstelling van illegalen.

3 Verplichting voor de centrale overheid om uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen te kopen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Deze bepaling is per 1  oktober 2019 in werking getre-
den. Daarvoor luidde dit artikel – nogal verrassend – als 
volgt: ‘Op aanbesteding van concessies voor openbaar 
vervoer waarvan de geraamde waarde exclusief omzetbe-
lasting tenminste het in artikel 7, aanhef onderdeel b, van 
het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 
bedoelde bedrag bedraagt, zijn, onverminderd het bij of 
krachtens de wet bepaalde, de artikelen 2 tot en met 57 van 
dat Besluit van overeenkomstige toepassing, met uitzonde-
ring van de artikelen 3, 5, eerste lid, 8, 9, vijfde, negende, 
tiende, elfde en twaalfde lid, 10 tot en met 17, 20, 21, 22, 
31, tweede lid, en 34.’ Tussen 1 april 2013 en 1 oktober 
2019 zijn dus in Nederland alle aanbestedingen van open-
baarvervoerconcessies uitgevoerd onder de vigeur van het 
ingetrokken Bao. Met recht vermeldt de Nota van Toelich-
ting bij het besluit waarbij aan deze merkwaardige situatie 
een eind is gemaakt het volgende: ‘Ten tweede is een verwij-
zing naar reeds vervallen aanbestedingsregels geschrapt ten 
gunste van een delegatiegrondslag op grond waarvan de 
minister nadere regels kan stellen voor zover die in het 
belang van een goede uitvoering van de PSO-verordening 
noodzakelijk zijn. Deze regels kunnen enkel betrekking 
hebben op de wijze van aanbesteden van een OV-conces-
sie. De regels kunnen niet afdoen aan de verplichting tot 
aanbesteden van OV-concessies, zoals vastgelegd in de 
Wp2000, en de daarop reeds gemaakte uitzonderingen in 
de Wp2000 en het Bp2000. In de praktijk is overigens niet 
gebleken dat de toepassing van de PSO-verordening op de 
aanbesteding van OV-concessies tot problemen leidt. Op 
dit moment is er dus geen aanleiding om tot het stellen van 
regels over te gaan.’
Dat betekent dat er bij aanbestedingen van openbaar-
vervoerconcessies op dit moment vrijwel geen regels 
meer gelden. Daar waar de aanbestedende dienst bij de 
gunningscriteria tot 1 oktober 2019 krachtens art. 54 Bao 
nog de keuze had tussen de economisch meest voordelige 

In dit nummer staat een interessant artikel dat uitgebreid ingaat op de Aanbestedingswet op defensie- 
en veiligheidsgebied. Dit rechtsgebied zal voor menig aanbestedingsjurist en inkoper een ‘blinde vlek’ 
zijn. Dit terwijl deze wet met 172 artikelen weliswaar een stuk kleiner is dan de Aanbestedingswet 2012, 
maar toch geen onbetekenend ‘wetje’ is dat men gemakkelijk over het hoofd ziet. Het laat maar weer eens 
zien dat het aanbestedingsrecht meer omvat dan de bekende richtlijnen en de Aanbestedingswet 2012. 
Aanbestedingsregels komt men op allerlei onverwachte plaatsen tegen, zoals in het Burgerlijk Wetboek 
(art. 6:119b lid 4)1, Richtlijn (EG) nr. 2009/52 (art. 7 lid 1)2 en Richtlijn (EU) nr. 2012/27 (art. 6).3 \ 


