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Inleiding

In Nederland speelt het transparantiebeginsel een grote rol 
in de jurisprudentie, waar niet toevallig het arrest Commis-
sie/CAS Succhi di Frutta2 na het arrest Grossmann3 de 
meest geciteerde uitspraak van de Europese rechter is. Dit 
in tegenstelling tot België, waar men op de website van de 
Belgische Raad van State slechts één arrest vindt waarin 
naar dit in Nederland zo belangrijk geachte arrest wordt 
verwezen. Dat in Europa niet iedereen zo’n aanhanger van 
het transparantiebeginsel is, wordt in het hiernavolgende 
beschreven.

Het transparantiebeginsel

‘In de nationale jurisprudentie van – allereerst – de RvA en 
later ook de civiele rechter, zijn de beginselen van gelijke 
behandeling van inschrijvers en transparantie in een wissel-
werking met de jurisprudentie van het HJEG inmiddels 
ook tot wasdom gekomen.’4

Aldus het op vele punten nog niet verouderde standaard-
werk van Pijnacker Hordijk c.s. Het vermoedelijk eerste 
arrest van het Hof van Justitie EU waarin dat transparan-
tiebeginsel in het kader van het aanbestedingsrecht wordt 
genoemd, is het arrest van 17 februari 1981 in zaak 133/80 
(Commissie/Italiaanse Republiek), waarin het Hof in r.o. 
2 de doelstellingen van de eerste Richtlijn Leveringen als 
volgt verwoordt: 

‘Richtlijn nr. 77/62 van de Raad bevat een reeks bepalingen 
die op het gebied van overheidsopdrachten voor leveringen 

1 Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, vers 1112-1113.
2 HvJ eG 29 april 2004, c-496/99 P.
3 HvJ eG 12 februari 2004, c-230/02.
4 e.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend & J.F. van nouhuys, Aanbeste-

dingsrecht, 4e druk, den Haag; Sdu 2009, p. 31.

de handhaving moeten verzekeren van het in de artikelen 
30 tot 37 EEG-Verdrag vervatte verbod van beperkingen 
van het vrije verkeer van goederen. De bepalingen van de 
Richtlijn hebben ten doel de nationale procedures inzake 
overheidsopdrachten voor leveringen te coördineren, in 
het bijzonder door invoering van gelijke deelnemingsvoor-
waarden voor deze opdrachten in alle lid-staten en een 
doorzichtigheid te verzekeren teneinde een beter toezicht 
op de naleving van het in voornoemde artikelen 30 tot 37 
vervatte verbod mogelijk te maken.’

Inderdaad kende Richtlijn 77/62/EEG, de eerste richtlijn 
voor Leveringen als eerste overwegingen het volgende 
tweetal:

‘Overwegende dat de beperkingen die op het gebied van 
leveringen aan de overheid aan het vrije verkeer van goede-
ren in de weg worden gelegd, verboden zijn krachtens arti-
kel 30 en volgende van het Verdrag;

Overwegende dat dit verbod moet worden aangevuld met 
een coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen, opdat door de invoe-
ring van gelijke deelnemingsvoorwaarden voor de desbe-
treffende opdrachten in alle Lid-Staten een doorzichtig-
heid ontstaat die een beter toezicht op de naleving van dit 
verbod mogelijk maakt;’

Hier wordt het transparantiebeginsel dus in verband 
gebracht met het vrije verkeer van goederen. Pijnacker 
Hordijk schrijft op pagina 29: ‘Naast het beginsel van 
gelijke behandeling van inschrijvers heeft het HJEG medio 
jaren ’90 het transparantiebeginsel als een tweede alge-
meen beginsel van aanbestedingsrecht geïdentificeerd.’ 
Waarna een verwijzing volgt naar het bekende arrest 
Waalse bussen,5 waarin het Hof de facto niets anders doet 

5 HvJ eG 25 april 1996, c-87/94 (Commissie/België).

Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen;1 aldus Goethe in zijn 
beroemde levenswerk Faust. Zo’n tweehonderd jaar nadat deze woorden werden geschreven, zien we die 
twee ‘zielen’ met elkaar om voorrang strijden bij de toepassing van het transparantiebeginsel op de regels 
voor de gunningscriteria. Vooralsnog lijkt de strijd onbeslist. \ 


