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1 Voorwoord 

In de afgelopen jaren hebben diverse Nederlandse overheden zogenaamde marktconsultaties 

georganiseerd ter voorbereiding op hun beslissing om bepaalde grote, vaak publiek-private, 

projecten te initiëren. Bij de voorbereidingen van dergelijk projecten zullen publieke partijen 

overigens ook op gereguleerde wijze met belanghebbenden van gedachten wisselen, 

bijvoorbeeld in de vorm van inspraak bij de voorbereiding van Planologische Kernbesluiten, 

Milieu-Effectrapportages, Tracébesluiten of andere vormen van planologische of 

milieurechtelijke besluitvorming. Deze vormen dienen echter te worden los gezien van de 

marktconsultatie als bedoeld in deze brochure. In deze brochure gaat het namelijk om een 

proces van informatie-uitwisseling om te komen tot het vaststellen van de haalbaarheid, of het 

geven van de beschrijving door publieke partijen van het project en de daaraan voorafgaande 

contracteringsprocedures. 

Over het fenomeen marktconsultatie is nog steeds niet veel bekend. Er is weinig onderzoek 

naar gedaan of over gepubliceerd. Over de definitie van het begrip en over het 

toepassingsbereik bestaat geen duidelijkheid. Alhoewel duidelijk is dat velen de 

marktconsultatie een nuttig instrument vinden ter voorbereiding op besluitvorming over grote 

projecten is niet precies bekend wat het eventuele nuttig effect daarvan precies is. Evenmin is 

duidelijk hoe en in welk stadium van de projectvoorbereiding dit instrument het meest effectief 

kan worden ingezet. Er bestaat ook geen inzicht in de verhouding tussen de (informele) 

marktconsultatie en de (formele) aanbestedingsregels. Voorts is het nuttig om stil te staan bij de 

kosten die zowel aan publieke als private zijde worden gemaakt in het kader van 

marktconsultaties. Verder bestaat behoefte aan enige duidelijkheid over bescherming die er is 

indien bij marktconsultaties ideeën aan de orde komen die mogelijk worden beschermd door 

intellectuele eigendomsrechten. Tot slot hoort bij deze onderwerpen ook het zogenaamde 

”Unsolicited Proposal” thuis, dat is het idee dat een private partij heeft bedacht en waarvoor hij 

de publieke partij wenst te interesseren: in hoeverre kan de overheid dergelijke initiatieven 

belonen en welke belangen dienen daarbij in acht te worden genomen. Aldus in het kort de 

probleemstelling van deze brochure. 

Het doel van deze brochure is om meer inzicht te verschaffen omtrent de in de eerste alinea 

opgeworpen onderwerpen. Hiermee is het een aanvulling van de in maart 2000 door het 

Kenniscentrum PPS uitgegeven brochure over marktconsultaties, getiteld “Marktconsultatie, 

verkenning en aanbevelingen”1 Verder wil deze brochure een checklijst bieden voor publieke 

partijen die overwegen een marktconsultatie te organiseren ter voorbereiding op de mogelijke 

aanbesteding van een groot publiek-privaat project. Een dergelijke lijst kan ook nuttig zijn voor 

private partijen die overwegen aan een marktconsultatie mee te doen. 

                                                                                                                                                                      
1 “Marktconsultatie, verkenning en aanbevelingen”, Kenniscentrum PPS, mw. Drs. F.G.M. van der Kroef, maart 2000. 
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Deze brochure spitst zich toe op marktconsultaties in de publieke sector. 
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2 Marktconsultaties in de Publieke Sector 

Marktconsultatie, ook wel bekend onder namen als “marktdialoog” of het Engelse “market 

dialogue”, is een begrip dat in veel verschillende vormen wordt gebruikt. In formele zin kennen 

wij de term “consultation” als onderdeel van een geregelde Europese aanbestedingsprocedure, 

te weten de onderhandelingsprocedure. De daarin voorkomende overlegfase staat in het 

Engels bekend als “consultation stage”. Men zou ook kunnen zeggen dat de uit de Algemene 

aanbestedingsrichtlijn2 bekende Prijsvraag voor Ontwerpen eveneens elementen van een 

marktconsultatie in zich draagt. Beide laatste soorten “consultatie” spelen zich echter, in 

tegenstelling tot de marktconsultatie die onderwerp van deze brochure is, af op een moment dat 

de aanbesteding al een feit is.  

Onderwerp van deze brochure is de informele marktconsultatie zoals deze zich bij bepaalde 

projecten afspeelt vóór een eventuele aanbesteding. Het gaat daarbij om een door de 

aanbestedende dienst georganiseerde informatie-uitwisseling met geïnteresseerde en al dan 

niet vooraf geselecteerde marktpartijen of deskundigen, over de afstemming van wederzijdse 

behoeften bij de voorbereiding van een (groot) overheidsproject. Door met “marktpartijen” 

voorafgaande aan de aanbesteding overleg te voeren, kan de publieke partij “testen” of 

bepaalde technische, financieel-economische, organisatorische, juridische en ruimtelijke 

randvoorwaarden, tot het gewenste resultaat zouden kunnen leiden. De publieke partij kan zo 

ook van gedachten wisselen over de voorgenomen inrichting van de aanbestedingsprocedure. 

De publieke partij kan deze consultatie daarnaast echter ook gebruiken om zich te laten 

informeren over de “state of the art” oplossingen die in de markt worden ontwikkeld. Private 

partijen kunnen, door mee te doen aan een marktconsultatie, in een vroeg stadium een beter 

inzicht krijgen in de plannen van de publieke partij en ook trachten daar - door het overdragen 

van specifieke kennis - een positieve invloed op uit te oefenen. Ook is denkbaar dat de publieke 

partij, naar aanleiding van de tijdens de marktconsultatie ingewonnen informatie, vaststelt dat 

een project op dat moment en in een bepaalde voorgenomen vorm niet haalbaar is. De in 

overweging 8 van de Algemene Aanbestedingsrichtlijn genoemde “technische dialoog” is een 

dergelijke marktconsultatie. 

Voor marktconsultaties bestaan geen regels, althans niet in Nederland. Marktconsultaties 

komen in allerlei verschijningsvormen voor. Zo zijn er varianten waarbij de publieke partij zelf 

een kring van private partijen vaststelt met wie hij van gedachten wil wisselen over een bepaald 

project. Er zijn ook varianten waarbij het publiek in de media wordt opgeroepen om aan een 

marktconsultatie mee te doen. Men zou de eerste vorm - die waarin de publieke partij zelf het 

initiatief voor een consultatie met een aantal vooraf geselecteerde private partijen neemt, en 

hen zelf benadert -,  kunnen aanduiden als gesloten consultatietechnieken. Daar waar de 

                                                                                                                                                                      
2 Richtlijn 2004/18/EG 
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consultatie openstaat voor een breed publiek zou men kunnen spreken van open 
consultatietechnieken. Welke type consultatietechniek de meest geschikte is, hangt af van het 

type project en van de fase waarin de voorbereiding daarvan zich bevindt. Gesloten technieken 

zijn vooral goed te gebruiken wanneer de publieke partij nog betrekkelijk weinig kennis heeft 

van de voor het project relevante feiten. Door toepassing van gesloten technieken kan de 

publieke partij haar kennis vergroten om zodoende een blauwdruk te produceren van de voor 

het project belangrijke randvoorwaarden.  

Als voorbeelden van gesloten consultatietechnieken kan men denken aan:  

(a) Een publieke partij die omtrent marktontwikkelingen bij individuele deskundigen, bij 

onderzoeksinstellingen of bij commissies adviezen inwint, al dan niet na voorafgaande 

aanbesteding; 

(b) Een publieke partij die zich persoonlijk op de hoogte stelt van bepaalde ontwikkelingen 

in een marktsegment, bijvoorbeeld door het afleggen bedrijfsbezoeken 

(c) Een publieke partij die expertsessies organiseert om zich door een door haar 

geselecteerde groep deskundigen over de “state of the art” op het betreffende gebied te 

laten voorlichten. 

Voorbeelden van open consultatietechnieken zijn: 

(d) Een publieke partij die al dan niet krachtens de Richtlijnen diensten of nutssectoren 

prijsvragen organiseert; 

(e) Een publieke partij die na een aankondiging in een nationaal of internationaal medium, 

dan wel het Supplement Publicatieblad EG, een proces ingaat waarbij geïnteresseerde 

partijen worden opgeroepen hun ideeën te ventileren over de door deze publieke partij 

opgeworpen probleemstelling. Mogelijk kan de publieke partij voor deelname daaraan 

ook zekere selectiecriteria aanleggen. 

Deze technieken zullen in hoofdstuk 6 verder worden besproken. 

In de afgelopen jaren hebben diverse overheden in Nederland een aantal marktconsultaties 

georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn die voor de projecten RandstadRail, delen van de 

HSL-Zuid, delen van de Betuweroute, Project Mainport Rotterdam, A4 Midden Delfland, de 

Wilhelminapier (“Kop van Zuid”) in Rotterdam, de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam, de 

invoering van een electronisch kaartsysteem voor openbaar vervoer (door TLS), het Project 

Kilometerheffing, het project Wieringerrandmeer en de prijsvraag voor de Zeesluis IJmuiden. 

Enkele daarvan worden besproken in Hoofdstuk 7 van deze brochure. Sommige van die 

marktconsultaties hebben tot concrete aanbestedingen geleid (HSL-Zuid en Betuweroute), 

andere projecten zijn of nog in studie of zijn inmiddels opgeschort, dan wel definitief afgelast. Bij 
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een project als de Zuiderzeelijn is marktconsultatie overwogen maar niet opportuun geacht, 

vanwege het gebrek aan juridische onderbouwing en de te grote vrijblijvendheid.3 In de op 20 

december 2002 gepubliceerde brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer 

inzake Actieplannen publiek-private samenwerking4, is melding gemaakt van het voornemen 

een vorm van marktconsultatie te starten bij de toepassing van nieuwe contractsvormen door 

de Rijksgebouwendienst. De Rijksgebouwendienst heeft aangekondigd om op basis van door 

haar opgedane ervaringen en in overleg met andere publieke en private partijen onderzoeken 

op welke wijze marktconsultatie toegepast c.q. verbeterd kan worden bij aanbesteding van 

toekomstige DBFM/O contracten  

Een aantal initiatieven op het gebied van open marktconsultaties is ingeluid door een 

aankondiging in het Supplement Publicatieblad EG, ook al betrof het daarbij geen formele 

aanbesteding.5 Ook in het buitenland, met name in Ierland, zijn marktconsultaties ingeluid met 

soortgelijke aankondigingen. 

Ervaringen met marktconsultaties hebben onder meer geleerd dat deze zowel de publieke als 

de private partijen veel tijd en geld kosten, terwijl het resultaat niet altijd meetbaar is. Bovendien 

maakt de overheid niet altijd een betrouwbare indruk op de aan de marktconsultatie 

deelnemende private partijen. Zo is dadelijk na de marktconsultatie ten behoeve van het project 

kilometerheffing, als gevolg van de verkiezingsuitslag van 15 mei 2002, door de nieuwe coalitie 

het besluit genomen om dit project af te blazen. Ook hebben marktpartijen zorgen over de wijze 

waarop de overheid gebruik maakt van hun inzendingen aan marktconsultaties. De overheid 

wordt verweten gratis advies in te winnen, terwijl er geen enkele garantie voor de bescherming 

van de ingezonden ideeën bestaat. 

Op 23 februari 2000 heeft het Kenniscentrum PPS over het gebruik van marktconsultaties een 

“marktconsultatie” georganiseerd, in de vorm van een discussiebijeenkomst. De aan het begin 

van deze brochure genoemde publicatie van het Kenniscentrum van maart 2000 is mede 

daarvan de neerslag. De conclusie na afloop van die bijeenkomst was dat marktconsultatie 

onder omstandigheden een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de 

daaropvolgende “marktbevraging” als aan bepaalde randvoorwaarden kan worden voldaan. 

Deze bijeenkomst leverde de volgende aanbevelingen op: 

                                                                                                                                                                      
3 www.zuiderzeelijn-info.nl/documents/nl/nieuwsflits_6_juni_2001.pdf  
4 FIN02-296, te vinden op de website van het Ministerie van Financiën, www.minfin.nl  
5 Zie bijvoorbeeld de “disclaimer” onder de Ierse aankondiging voor de Market Consultation voor de Dublin Metro project: “This 

notice is not a call for competition for any particular project or a prior information notice, or any form of legally prescribed notice. 

Please note that the consultation process announced by this notice does not contemplate the procurement of any particular 

project, asset or service, or constitution of any pre-qualified list…” 
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(f) marktconsultatie kan zowel in een vroeg als in een later stadium nuttig zijn. Het is 

echter essentieel dat de publieke partij het doel van de consultatie duidelijk heeft 

geformuleerd en dit ook helder naar buiten toe communiceert; 

(g) het doel dat wordt nagestreefd met marktconsultatie, dient te verschillen per fase waarin 

het instrument wordt ingezet. In een vroege fase kan marktconsultatie dienen om door 

middel van open vragen steun te krijgen bij het opbouwen van een outputdefinitie of 

programma van eisen. In een latere fase kan specifiek getoetst worden of de 

opgestelde outputdefinitie of het programma van eisen werkbaar is; 

(h) het is zinvol niet steeds voor dezelfde vorm te kiezen om de markt te consulteren. 

Afhankelijk van de fase van een project en de vragen die de publieke partij heeft, zou 

de wijze van marktconsultatie moeten aanpassen; 

(i) in een vroege fase, wanneer de publieke partij nog geen concrete vragen heeft 

geformuleerd, is het zinvoller om selectief enkele private partijen te benaderen. Door 

middel van bijvoorbeeld een discussiebijeenkomst kan dan in voor beide partijen korte 

tijd en tegen beperkte kosten veel resultaat worden geboekt; 

(j) in een latere fase, wanneer de publieke partij concrete vragen heeft (bijvoorbeeld vlak 

vóór de aanbesteding), kan een brede, open marktconsultatie zinvol zijn, bijvoorbeeld 

om te toetsen of de ontwikkelde outputdefinitie ook voor de markt werkbaar is; 

(k) de marktconsultatie moet betrekking hebben op het op te lossen probleem, niet op de 

oplossing zelf; 

(l) zodra de publieke partij duidelijk aangeeft wat het doel is van de marktconsultatie, 

welke spelregels er zijn en wat er met de resultaten gaat gebeuren, is het voor private 

partners mogelijk een afweging te maken of het voor hen zinvol is aan de 

consultatieronde deel te nemen. Hierdoor wordt de private partijen de mogelijkheid 

geboden selectief deel te nemen aan consultatierondes; 

(m) de marktconsultatie mag niet gebruikt worden als verkapte competitieronde. Partijen die 

wel en partijen die niet aan de consultatieronde hebben meegedaan moeten gelijke 

kansen hebben in de aanbestedingsfase; 

(n) de publieke partij moet duidelijk terugkoppelen aan de private sector wat de resultaten 

van de marktconsultatie zijn en wat zij besloten heeft met de input van het bedrijfsleven 

te gaan doen; 

(o) de publieke partij dient de conclusies van de marktconsultatie openbaar te maken. De 

private partijen helpen geschikte consortiumpartners te vinden, waarbij zowel publieke  

als private partijen gebaat zijn. 
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In deze brochure zullen deze aanbevelingen verder worden uitgewerkt.  

 

 

Marktconsultaties bestaan er in verschillende vormen. Men kan spreken van gesloten 
consultatietechnieken als de publieke partij op eigen initiatief een selecte kring van private 

partijen benadert om zich door hen nader te laten informeren over voor de voorbereiding van 

een project belangrijke gegevens, bijvoorbeeld omtrent technologie, economische haalbaarheid 

of ondernemingsmodellen. Van open consultatietechnieken is sprake als de publieke partij 

een concept project in het openbaar presenteert en daarbij een publieke discussie uitlokt over 

de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorgestelde oplossingen. Welke vorm voor het 

concrete geval het meest voor de hand ligt, hangt af van de hoeveelheid informatie die de 

publieke partij al heeft verzameld en het stadium van voorbereiding waarin het project zich 

bevindt. 
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3 Definitie Marktconsultatie in de publieke sector 

Met behulp van het voorgaande kunnen wij de volgende definitie van de marktconsultatie in de 

publieke sector, de “publieke marktconsultatie”, geven: 

Een publieke marktconsultatie is een door een publieke partij georganiseerde informatie-

uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen project, mede aan de hand 

waarvan die publieke partij de haalbaarheid van en de randvoorwaarden voor dat project 

vaststelt, en waarvan de resultaten openbaar zullen worden gemaakt. 

Hierna worden de verschillende elementen uit deze definitie behandeld. 

De informatie-uitwisseling met private partijen is een vrijblijvend en dynamisch proces. De 

vrijblijvendheid heeft betrekking op het feit dat deelname aan een marktconsultatie niet kan 

leiden tot verplichtingen van de deelnemende private partijen om overeenkomsten met de 

publieke partij, en vice versa, aan te gaan. “Dynamisch” wil zeggen dat er niet één vorm van 

marktconsultatie bestaat. Het is denkbaar dat de publieke partij ter voorbereiding van een 

project achtereenvolgens verschillende consultatietechnieken, eerst gesloten en later open, 

toepast. Let wel, de hier bedoelde marktconsultatie is iets wezenlijk anders dan geformaliseerde 

inspraakprocedures in verband met voorgenomen publieke besluitvorming, bijvoorbeeld voor de 

vaststelling van een planologisch besluit zoals, op rijksniveau, een Planologische 

Kernbeslissing of, op provinciaal niveau, een streekplan. 

Voorgenomen project: Marktconsultaties hebben betrekking op voorgenomen, meest publiek-

private, projecten. Onder dergelijke projecten wordt in het kader van deze brochure verstaan: 

samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen,  waarbij de publieke partij de 

private partijen inschakelt voor het ontwerp, de uitvoering, de financiering, de exploitatie dan 

wel het beheer van, c.q. concessies voor, projecten die naar hun aard in de publieke sfeer 

liggen. Voorbeelden daarvan zijn: infrastructuur, gebouwen, openbaar vervoerssystemen, 

informatienetwerken dan wel concrete overheidstaken op het gebied van de zorg, de cultuur of 

het onderwijs, alsmede gebiedsontwikkeling.6  

In het vorige hoofdstuk kwam het onderscheid tussen gesloten en open consultatietechnieken 

aan de orde. De publieke partij kan gesloten technieken gebruiken om zich een goede indruk te 

vormen van de voor de uitvoering van een voorgenomen project van belang zijnde 

ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie en mogelijke samenwerkingsvormen. 

Aan de hand daarvan zal de publieke partij in staat zijn om een blauwdruk van een 

projectdefinitie te geven. Die blauwdruk kan het onderwerp zijn van een marktconsultatie waarin 

                                                                                                                                                                      
6 Zie de website van het Kenniscentrum PPS, pps.minfin.nl, voor een beschrijving van het begrip PPS en van het soort 

projecten dat zich voor PPS-structuren leent. 
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de publieke partij open consultatietechnieken gebruikt. Het uiteindelijke doel van 

marktconsultatie is om de haalbaarheid en de randvoorwaarden voor een project vast te stellen. 

Alvorens echter een marktconsultatie met open consultatietechnieken te organiseren, zal de 

publieke partij tenminste een zeker minimum aan randvoorwaarden dienen te hebben 

beschreven. Immers, indien de publieke partij een te vage of een te ruime omschrijving geeft 

van het voorgenomen project, dan loopt de marktconsultatie het risico te verzanden in een te 

vrijblijvend en te weinig concreet proces. Het risico daarvan is dat de antwoorden op de 

gestelde vragen hun doel voorbij schieten. Een dergelijke marktconsultatie zal de publieke partij 

te weinig aanknopingspunten bieden om op basis daarvan te komen tot een evenwichtige 

afweging van de betrokken belangen. Het is in dergelijke gevallen dan ook niet ondenkbeeldig 

dat de publieke partij de resultaten van de marktconsultatie volledig naast zich neer zal dienen 

te leggen ten einde zich verder te beraden omtrent de voor het project aan te leggen 

randvoorwaarden. De publieke partij moet dus vooraf hebben vastgesteld onder welke 

randvoorwaarden het voorgenomen project mogelijk haalbaar zal kunnen zijn. Eveneens dient 

de publieke partij voor zichzelf de vraag te hebben beantwoord of het te verwachten valt dat 

voor de mogelijk aan te dragen oplossingsrichtingen de benodigde publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke medewerking zal kunnen worden verkregen. Voor het doel van deze brochure 

zal dit minimum aan vooraf te definiëren randvoorwaarden worden aangeduid als 

“Aanvangsrandvoorwaarden”.   

Voorbeeld: een publieke partij kan in het ten behoeve van een open marktconsultatie voor het 

oplossen van een fileprobleem op de route Amsterdam - Rotterdam op te stellen 

consultatiedocument  niet volstaan met de vermelding dat alle denkbare oplossingen: openbaar 

vervoer, tolwegen, spitsstroken, kilometerheffing, denkbaar zijn. De publieke partij zal ten 

minste moeten aangeven naar welke richting de eigen voorkeur uitgaat, met eventuele 

alternatieven in voorkeursvolgorde,  het huidig en mogelijk toekomstig wettelijk kader daarvoor, 

hoe het voorgenomen proces van publieke besluitvorming is vormgegeven, de planning en het 

van overheidswege beschikbare budget. Bij voorkeur dient ook inzicht te worden gegeven in 

een blauwdruk voor mogelijke aanbestedingsprocedures, te hanteren selectie- en 

gunningscriteria en in een mogelijke verdeling van taken en risico’s. Ook dient bij voorkeur 

inzicht te worden verstrekt in de niet toegestane oplossingsrichtingen, zodat de private partijen 

geen energie spenderen in het bijdragen aan oplossingen die bij voorbaat als kansloos moeten 

worden bestempeld. 

Doel marktconsultatie: Dat is het kunnen vaststellen door de publieke partij van de haalbaarheid 

van en de randvoorwaarden voor een voorgenomen publiek-privaat project. Wat zijn dat: de 

randvoorwaarden? Dat begrip gaat verder dan de Aanvangsrandvoorwaarden. De 

randvoorwaarden zijn de specificaties, veelal functionele, die uiteindelijk als onderwerp van de 

mogelijke aanbesteding zullen worden vastgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 

functioneel Programma van Eisen, bestaande uit de technische, financieel-economische, 

organisatorische, juridische en ruimtelijke randvoorwaarden voor het project.  Om in een open 
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consultatie van Aanvangsvoorwaarden naar de feitelijke randvoorwaarden te komen, kan de 

publieke partij bijvoorbeeld de volgende onderwerpen ter discussie stellen: 

Technologie: Welke bestaande, “state of the art”, of toekomstige technologieën zouden een 

bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. Deze technologieën kunnen 

betrekking hebben op componenten of op systemen, op ontwerp, bouw, onderhoud en 

exploitatie van de voor het project mogelijk inzetbare systemen of organisatiemodellen; 

Financieel – economisch: risicoanalyses, budgettering, exploitatiemodellen, fiscale analyses, 

value-engineering, kostenbeheersing, verzekerbaarheid, financierbaarheid (“bankability”), 

denkbare financiële modellen, subsidieerbaarheid, etc.; 

Organisatie: organisatiemodellen voor mogelijke samenwerkingsvormen, back-office, overleg 

met derden/belanghebbenden; zeggenschap en invloed van stakeholders, planning, 

bestuurbaarheid, communicatie, etc.; 

Juridisch: bestaande wet- en regelgeving, benodigde wijzigingen in wet- en regelgeving, 

benodigde vergunningen en ontheffingen en andere vormen van publiekrechtelijke 

medewerking (noodzakelijkheid tot het nemen van Tracébesluiten, het beslissen PKB’s, het 

verrichten van MER-studies, het initiëren van Rijksprojectenprocedure, bestemmingsplan), 

mogelijke contractsvormen, grondverwervingsstrategie, aspecten van intellectueel 

eigendomsrecht; Europees en overig verdragenrecht, milieuproblematiek (stank, geluid, 

gevaarlijke stoffen, bouwstoffen) waterhuishouding, habitatproblematiek, archeologie, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden (overgang werknemers), mededingingsrecht, 

aanbestedingsrecht, bestuursrecht, relatie tot andere landen en verdragsorganisaties, etc; 

Ruimtelijk/esthetisch: Hoeveel grond is benodigd en beschikbaar; zijn er beperkingen ten 

aanzien van dimensionering, kleurgebruik, inpassing in bestaand landschap, dubbel 

grondgebruik, omgevingsfactoren: invloed van bestaande situatie op het project, 

natuurwaarden, etc. 

Het doel van de marktconsultatie is om de publieke partij - na overleg met de private sector - te 

ondersteunen bij het nemen van de beslissing of een project haalbaar is en, zo ja, om een 

beschrijving te kunnen geven van een aantal voor dat project geldende randvoorwaarden. 

Aan de hand van de uitkomsten van de marktconsultatie kan de publieke partij vaststellen of de 

voorgestelde oplossingen het project haalbaar maken binnen de gegeven 

Aanvangsrandvoorwaarden. Indien het antwoord op die vraag ontkennend is, dient de publieke 

partij te onderzoeken of de eigen Aanvangsrandvoorwaarden moeten worden bijgesteld. Indien 

dat niet mogelijk is zou de uitkomst van de marktconsultatie kunnen zijn dat het project niet 

haalbaar is. Is het antwoord bevestigend, dan kan met de verdere voorbereidingen van het 

project desgewenst een aanvang worden gemaakt. 
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Op publieke partijen rust de verplichting om in het openbaar verantwoording af te leggen van 

het door hen gevoerde beleid. Op dat beginsel berust onder meer de Wet Openbaarheid van 

Bestuur. Ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceren dat de publieke partij 

zich in openbaarheid rekening en verantwoording aflegt van de voorgenomen besluitvorming. 

Transparantie is ook een van de grondbeginselen van aanbestedingsrecht. Om al deze redenen 

zullen publieke partijen die een marktconsultatie organiseren er verstandig aan doen om in het 

openbaar verslag uit te brengen van hun bevindingen in een marktconsultatie, zeker indien 

daarvan een  openbare wijze van consulteren heeft deel uitgemaakt. 

Het verdient aanbeveling als de publieke partij de bevindingen naar aanleiding van de 

marktconsultatie openbaar maakt. 
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4 Aanbestedingsregelgeving 

Als de publieke partij naar aanleiding van de marktconsultatie besluit het project te laten 

uitvoeren door derde partijen,  dan ligt het voor de hand dat dat zal gebeuren door middel van 

een Europese aanbesteding. Alleen al om die reden is het van belang dat de marktconsultatie 

zodanig wordt ingericht dat deze niet strijdig is met de aanbestedingsregelgeving. Daarom 

wordt in dit hoofdstuk aandacht aan de huidige en aan de komende aanbestedingsregelgeving 

besteed. 

4.1 Stand van Zaken tot 2004 

Vanaf dat in 1971 als eerste aanbestedingsrichtlijnen de Coördinatierichtlijn7 en de 

Liberalisatierichtlijn8 werden ingevoerd, is er op het gebied van aanbestedingsregelgeving veel 

gewijzigd. Daarbij is binnen Europa en vooral ook binnen Nederland een toenemend bewustzijn 

ontstaan van het gewicht dat aan de aanbestedingsrichtlijnen moet worden toegekend. Op dit 

moment zijn vier feitelijke aanbestedingsrichtlijnen van toepassing, de commune richtlijnen, 

voor de aanbesteding van leveringen9, diensten10 en werken11 door overheden en 

publiekrechtelijke instellingen in de zogenaamde “commune” sectoren, en de Richtlijn 

nutssectoren12 voor aanbestedingen van leveringen, diensten en werken door overheden en 

concessiehouders in de sectoren energie, water, zee- en luchthavens, openbaar vervoer en 

telecom.  

Op grond van de eerstgenoemde drie richtlijnen, de commune aanbestedingsrichtlijnen, 

dienden nagenoeg alle door de daarin benoemde aanbestedende diensten uit te geven 

opdrachten, boven voor iedere richtlijn geldende drempelwaarden, te worden aanbesteed 

volgens hetzij de openbare hetzij de niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande 

selectie). Slechts bij hoge uitzondering kunnen de aanbestedende diensten gebruik maken van 

de onderhandelingsprocedure. Dat houdt in dat de aanbestedende diensten slechts bij 

uitzondering met marktpartijen kunnen onderhandelen over de inhoud van hun inschrijvingen. In 

vrijwel de meeste gevallen heeft de aanbesteder de keuze tussen gunnen of niet gunnen. Met 

name bij aanbiedingen waarin, behalve de berekening van een inschrijfprijs, ook zekere 

ontwerpinspanningen zijn verricht die bij de toetsing aan de gunningscriteria dienen te worden 

meegewogen, kan dat lastig zijn. Als de - als onderdeel van de aanbieding – aangedragen 

                                                                                                                                                                      
7 Richtlijn betreffende de coördinatie van procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 

(71/305/EEG), PbEG 16 augustus 1971, L185, gewijzigd bij richtlijn 89/440/EEG (PbEG 21 juli 1989, L 210). 
8 Richtlijn betreffende de opheffing van beperkingen van het vrij verrichten van diensten op het gebied van overheidsopdrachten 

en werken (71/304/EEG). PbEG 16 augustus 1971, L185. 
9 93/36/EEG 
10 92/50/EEG 
11 93/37/EEG 
12 93/38/EEG 
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oplossing zou kunnen worden verbeterd, heeft de aanbestedende dienst niet de vrijheid om de 

inschrijver daarnaar te vragen: dat zou immers als onderhandelen kunnen worden aangemerkt. 

Aan dit probleem kan enigszins worden tegemoet gekomen door ook alternatieve aanbiedingen 

toe te laten. Dat is overigens uitsluitend geoorloofd als de aanbestedende dienst het 

gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert. Echter, ook over 

alternatieven kan niet worden onderhandeld. Het is voor aanbestedende diensten dan ook lastig 

om alternatieve aanbiedingen deugdelijk met elkaar te vergelijken. Verder geldt het 

onderhandelingsverbod bij openbare en niet-openbare procedures ook voor alternatieven. Als 

een alternatief wel bruikbaar, maar toch te duur is, kan de aanbestedende dienst daarover dus 

ook niet onderhandelen. Kortom, bij de commune aanbestedingsrichtlijnen worden de 

aanbestedende diensten veelal genoodzaakt om de concurrentie uitsluitend te laten 

plaatsvinden op het gunningscriterium prijs, waarbij slechts ten dele gebruik kan worden 

gemaakt van innovatieve oplossingen die de markt voor het aan te besteden probleem mogelijk 

kan bieden. Verder kent de Richtlijn diensten nog de mogelijkheid om een Prijsvraag voor 

Ontwerpen uit te schrijven. De winnaar of winnaars van een dergelijke prijsvraag worden tot 

onderhandelingen voor de uiteindelijke opdracht uitgenodigd.  

Bij aanbestedingen onder de Richtlijn nutssectoren, bij de aanbesteding van complexe 

projecten en van pilot-projecten13 onder de commune richtlijnen, mochten de aanbestedende 

diensten wél de onderhandelingsprocedure (met voorafgaande bekendmaking) gebruiken. Die 

procedure voorziet allereerst in een overlegfase (“consultation”) waarin de aanbestedende 

diensten met de geprekwalificeerde marktpartijen overleg voeren over de inhoud van de 

concept-specificaties en de conceptcontractvoorwaarden waarna de aanbestedende dienst – na 

het opstellen van de feitelijke specificaties en contractsvoorwaarden – een aantal gegadigden 

uitnodigt tot het doen van een inschrijving. Na de inschrijving nodigt de aanbestedende dienst 

een aantal inschrijvers uit tot het voeren van onderhandelingen, welke uiteindelijk in gunning 

aan één van hun zullen resulteren. Tijdens die onderhandelingen kunnen partijen nog wel 

wijzigingen in de specificaties aanbrengen, zolang het object van de aanbesteding maar niet 

wezenlijk wijzigt. Ook de Richtlijn nutssectoren kent de prijsvraag voor ontwerpen. 

Het tot 2004 bestaande stelsel van aanbestedingsrichtlijnen bood aan overheden betrekkelijk 

weinig mogelijkheden om projecten aan te besteden op zodanige wijze dat de in de markt 

aanwezige kennis optimaal kan worden aangewend. Vaak had de publieke partij geen andere 

keuze dan zelf de oplossing voor het op te lossen probleem te ontwerpen, die oplossing te 

vertalen in een min of meer gedetailleerd bestek en dit bestek aan te besteden met als 

gunningscriterium de laagste prijs.  

De publieke partij kan zich bij het opstellen van het bestek en bij het maken van de keuze voor 

de aanbestedingsprocedures laten bijstaan door externe adviseurs. Ook die adviseurs hebben 

 14



niet altijd voldoende zicht op alle oplossingen die in de markt mogelijk voorhanden zijn. 

Bovendien is het de overheden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan om over 

inschrijvingen met de deelnemers aan de aanbesteding te onderhandelen. Over de wijze 

waarop die onderhandelingen kunnen geschieden zijn de richtlijnen, c.q. is de 

implementatieregelgeving niet eenduidig. 

In de nieuwe Algemene Aanbestedingsrichtlijn, overweging 8, is met zoveel woorden 

aangegeven dat het mogelijk is dat aanbestedende diensten, voorafgaande aan de feitelijke 

aanbesteding met marktpartijen een technische dialoog aangaan. De technische dialoog als 

hier bedoeld, is in feite de marktconsultatie die onderwerp vormt van deze brochure. Het is 

duidelijk dat het instrument van marktconsultatie aan belang wint als de publieke partijen bij de 

aanbestedingsprocedures zelf weinig mogelijkheden hebben te komen tot innovatieve 

contracten en oplossingen.  Daaraan is dan wel de voorwaarde verbonden dat een dergelijke 

dialoog niet leidt tot uitschakeling van de mededinging. 

Een apart punt vormen de onderhandelingsprocedures. Onder onderhandelingsprocedures 

wordt verstaan:  

“…de nationale procedures waarbij de aanbestedende dienst met door hem gekozen 

aannemers/leveranciers overleg pleegt en via onderhandelingen met een of meer van hen de 

contractuele voorwaarden vaststelt”.14  

Op aanbestedingen van werken die de rijksoverheid onder de Richtlijn werken aanbesteedt was 

tot 15 augustus 2004 het UAR-EG 199115 van toepassing. Op grond van de beleidsregels 

aanbesteding van werken is voor de bouwdepartementen (VROM, V&W, Defensie en LNV) 

vanaf 15 augustus 2004 het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (verder: ARW 2004) 

verplicht. De andere departementen mogen het ARW 2004 ook toepassen maar zijn daartoe 

niet verplicht. Het staat de andere departementen ook nog steeds vrij het UAR-EG 1991, UAR 

2001, UAR 1986 of een eigen aanbestedingsreglement (welke in overeenstemming is met de 

commune Richtlijnen) toe te passen. Het ARW 2004 zal in 2005 door het ARW 2005 worden 

vervangen. 

In de hoofdstukken 4.15 tot en met 4.17 en 5.11 tot en met 5.13 van het ARW 2004 wordt de 

onderhandelingsfase geregeld. In tegenstelling tot het UAR EG 1991 bestaat er in het ARW 

2004 geen onderscheid meer tussen overleg- en onderhandelingsfase. In de 

onderhandelingsfase kan er over zowel aanpassingen op het bestek (waaronder de 

voorwaarden) als over de prijs worden onderhandeld. Niet helemaal duidelijk is op basis 

                                                                                                                                                                      
13 Zie hierover ook hierna in paragraaf 5.8. 
14 Zie onder meer art. 1 sub f van de Richtlijn werken (93/37/EEG). 
15 Uniform Aanbestedingsreglement,  Stcrt. 1991, 228; (laatstelijk) gewijzigd bij ministeriële regeling van 3 december 1998, 

(Stcrt.239). 
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waarvan er onderhandeld kan worden, want het ARW 2004 regelt tevens dat eerst na de 

onderhandelingsfase de inschrijvingen worden ingediend. 

Het ARW 2004 is vooral geschreven voor aanbestedingen waarbij een gedetailleerd bestek 

voorhanden is. Zo is bijvoorbeeld in artikel 4.17.3 en 4.18.4 ARW 2004 te lezen dat 

onderhandelingen tot doel hebben het bereiken van overeenstemming over door gegadigden in 

te dienen voorstellen tot aanpassing van het bestek. Het bestek wordt als uitgangspunt 

genomen in het ARW 2004. Hierdoor is het niet goed mogelijk onder toepassing van het ARW 

2004 gebruik te maken van een functioneel programma van eisen waarin de randvoorwaarden 

van een project op outputbasis zijn omschreven. Het ARW 2004 stimuleert de markt hierdoor 

niet duidelijk tot innovatie.    

In Hoofdstukken IV en V van het UAR-EG 1991 was de overlegfase uit de 

onderhandelingsprocedures nader uitgewerkt. Overleg ging, in het systeem van het UAR-EG 

1991, vooraf aan de inschrijving. Tijdens de overlegfase spreekt de aanbesteder met iedere 

geprekwalificeerde gegadigde, welk overleg als het goed is resulteert in een tussen de 

aanbesteder en iedere gegadigde op te maken proces-verbaal. In dit proces-verbaal worden de 

tijdens de overlegfase gedane voorstellen van de gegadigde opgenomen en de mededeling of 

daarover overeenstemming is bereikt. Zo ontstaan er van elkaar afwijkende bestekken, die 

steeds de innovaties van de betreffende aannemer bevatten. Op grond van artikel 47 lid 4 van 

het UAR-EG 1991 mag na inschrijving niet worden onderhandeld met de inschrijvers indien de 

bestekken aan elkaar gelijk zijn en in de overlegfase dus geen individuele wijzigingen op het 

oorspronkelijke bestek zijn aangebracht. Die regeling was het gevolg van het feit dat destijds, in 

1991, de Erecode en het Uniform Prijsregelend Reglement nog van toepassing waren, die 

immers aannemers verboden om met opdrachtgevers te onderhandelen, als zij geen 

“rechthebbende” (is laagste inschrijvers) waren. Door deze wat gekunstelde oplossing creëerde 

iedere overleggende aannemer zijn eigen alternatief. Daarover mochten zij wel vrij 

onderhandelen. Erecode en UPR zijn in 1992 door de Commissie EG verboden. Inmiddels staat 

wel bijna vast dat een dergelijke wijze van aanbesteding in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. 

Een overlegfase moet uiteindelijk leiden tot een voor iedere aan de aanbesteding deelnemende 

partij gelijk Programma van Eisen. 

In de Engelse versie van de aanbestedingsrichtlijnen is overleg “consultation”. Onder de huidige 

tekst van de aanbestedingsrichtlijnen kan het begrip “consultatie” of “marktconsultatie” dus ten 

onrechte de indruk wekken dat reeds een officiële aanbesteding is ingeluid, terwijl de 

marktconsultatie als bedoeld in deze brochure altijd aan een aanbesteding vooraf gaat. Om die 

reden is in Nederland een marktconsultatie ook wel eens aangeduid als: “Market Dialogue”.16

 

                                                                                                                                                                      
16 Te weten die voor het Project Kilometerheffing (“Roadpricing”). 
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4.2 Algemene Aanbestedingsrichtlijn - Concurrentiegerichte Dialoog 

In 2005 treedt in Nederland de Algemene Aanbestedingsrichtlijn in werking. Deze richtlijn 

beoogt een regeling te bieden voor Werken, Leveringen en Diensten. Voor het onderwerp van 

deze brochure is daarvan vooral de in artikel 29 daarvan opgenomen concurrentiegerichte 

dialoog van belang. Deze aanbestedingsvorm is vooral bedoeld ter voorbereiding op bijzonder 

complexe projecten. Het kan voor de publieke partij namelijk vooraf objectief onmogelijk zijn te 

bepalen welke oplossingen goed genoeg zijn en kunnen voldoen, of te beoordelen wat de markt 

te bieden heeft op het stuk van technische en/of financiële/juridische oplossingen. Dat kan met 

name het geval zijn bij de uitvoering van omvangrijke geïntegreerde 

vervoersinfrastructuurprojecten, grote computernetwerken, of projecten met een complexe en 

gestructureerde financiering waarvan de financiële en juridische onderbouwing niet vooraf kan 

worden voorgeschreven. Daarom heeft de EG een flexibele procedure ingevoerd die enerzijds 

voldoende mededinging toestaat en anderzijds aan de behoefte van de aanbestedende 

diensten kan voldoen om met elke gegadigde alle aspecten van de opdracht te bespreken. In 

een Explanatory Note uit maart 2005 heeft de Commissie ook ten aanzien van deze 

aanbestedingsprocedure aangegeven dat het toepassingsbereik beperkt is: er moet sprake zijn 

van een niet verwijtbare objectieve onmogelijkheid aan de kant van de aanbesteder om reeds 

bij het begin van de aanbesteding het programma van eisen goed gereed te hebben.  

Uit de tekst van de Algemene Richtlijn wordt duidelijk dat het systeem van de 

concurrentiegerichte dialoog zeker kansen biedt voor een betere toepassing van op de 

onderhandelingsprocedure gebaseerde bevragingstechnieken. De concurrentiegerichte dialoog 

is echter een formele aanbestedingsprocedure. Het aantal deelnemers daaraan kan niet 

onbeperkt zijn.  

Kortom, ook onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving lijkt het wenselijk om de 

aanbestedende diensten de mogelijkheid te bieden voorafgaande aan een aanbesteding met de 

markt in overleg te treden over de technische, economische, financiële en juridische 

haalbaarheid van oplossingen voor de door die aanbestedende dienst aan te besteden publiek-

private projecten. Ook blijft het, ook onder de komende aanbestedingsregelgeving,  

noodzakelijk om de belangen van derde partijen te beschermen en is het nauwelijks mogelijk 

om bescherming van intellectuele eigendomsrechten van derden te garanderen.  

Zoals gezegd biedt overweging 8 van de Algemene Richtlijn aanbesteders expliciet de 

mogelijkheid om een “technische dialoog” te houden, voorafgaande aan een aanbesteding: 

“Alvorens een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht te starten, mogen de 

aanbestedende diensten, door gebruik te maken van een „technische dialoog”, advies vragen of 

aanvaarden dat bij het opstellen van het bestek kan worden gebruikt, op voorwaarde echter dat 

een dergelijk advies niet tot uitschakeling van de mededinging leidt.” Aangenomen moet worden 

dat hiermee een marktconsultatie wordt bedoeld. Ten overvloede verwijst de richtlijn naar het 

gevaar van uitsluiten van mededinging, zoals ook in deze brochure besproken. 
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Zowel onder de bestaande als onder de toekomstige aanbestedingsregelgeving is het 

toegestaan - soms zelfs aangeraden - om voorafgaande aan een aanbesteding een 

marktconsultatie te organiseren. Er dient voor te worden gewaakt dat deelnemers aan de 

marktconsultatie niet een onaanvaardbaar grote voorsprong op niet-deelnemers krijgen. Dat is 

niet in het belang van die deelnemers: zij kunnen van een vervolgopdracht worden uitgesloten 

indien zij een te grote invloed hebben gehad op het totstandkomen van de aan te besteden 

specificaties. Evenmin is dat in het belang van de publieke partij: die zal slechts moeilijk gebruik 

kunnen maken van de betreffende ideeën. Bij een marktconsultatie, zowel onder huidig als 

onder komende aanbestedingsregelgeving, dient de publieke partij dus een evenwicht aan te 

brengen tussen enerzijds de behoefte om volledig te worden geïnformeerd omtrent mogelijke 

oplossingen voor de probleemstelling en anderzijds de bescherming van zowel de deelnemers 

als de niet-deelnemers aan de marktconsultatie. 

4.3 Adviseren vóór de aanbesteding: gevolgen ná de aanbesteding 

Niet zelden laten publieke partijen zich bij voorbereidingen van projecten – al dan niet na een 

aanbesteding voor de betreffende diensten – door marktpartijen adviseren bij het maken van de 

keuzes voor het type contract en voor het opstellen van de specificaties en overige 

contractsvoorwaarden. Zo komt het regelmatig voor dat aan een projectorganisatie externe 

projectmanagers, juristen, ontwerpers (architecten en ingenieurs), financiële, fiscale en andere 

deskundigen worden toegevoegd. Daarbij gelden echter – althans bij Europese aanbestedingen 

– twee beperkingen: 

(a) De uiteindelijke specificaties dienen in overeenstemming te zijn met het voorschrift, 

zoals dat bijvoorbeeld is vastgelegd in artikel 10 van de Richtlijn werken17, te weten dat 

                                                                                                                                                                      
17 Artikel 10 Richtlijn werken: 

“lid 2: Onverminderd de verplichte nationale technische voorschriften, voor zover deze met het Gemeenschapsrecht 

verenigbaar zijn, worden de technische specificaties door de aanbestedende dienst aangegeven door verwijzing naar nationale 

normen waarin de Europese normen zijn omgezet, door verwijzing naar Europese technische goedkeuringen of door verwijzing 

naar gemeenschappelijke technische specificaties. 

 

Lid 3: Een aanbestedende dienst mag van lid 2 afwijken, indien: 

a) de normen, de Europese technische goedkeuringen of de gemeenschappelijke technische specificaties geen bepalingen 

bevatten inzake de vaststelling van de overeenstemming of indien er geen technische middelen zijn om de overeenstemming 

van een product met deze normen, deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische 

specificaties afdoende vast te stellen; 

b) de toepassing van deze normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties, de 

aanbestedende dienst verplicht tot het gebruik van producten of van materiaal dat met de reeds door de aanbestedende dienst 

gebruikte apparatuur onverenigbaar is, dan wel tot buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden 

leidt; zij kan dit echter slechts doen in het kader van een welomschreven en schriftelijk vastgelegde strategie met het oog op 

een overgang binnen een gestelde termijn naar Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke 

technische specificaties; 
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specificaties in beginsel niet mogen verwijzen naar octrooien, typen of oorsprong van 

bepaalde partijen (“proprietary rights”) en zoveel mogelijk dienen te verwijzen naar 

Europese normen; 

(b) Partijen die aanbestedende diensten adviseren bij het opstellen van specificaties 

mogen niet meedingen naar de opdracht voor de uitvoering daarvan indien daardoor de 

mededinging ontoelaatbaar zou worden verstoord.18 

Dit houdt in dat adviseurs die ook belang hebben bij de uitvoering van een opdracht er niet 

verstandig aan doen om betrokken te raken bij het opstellen van de specificaties daarvan. Dat 

kan immers leiden tot situaties waarbij adviseurs zich ten opzichte van andere potentiële 

uitvoerders een ontoelaatbare voorsprong weten te verwerven. In maart 2005 heeft het 

Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan19 waaruit volgt dat dit niet noodzakelijkerwijs 

altijd het geval hoeft te zijn. Daarvoor moeten die partijen aannemelijk maken dat zij niet 

bevoordeeld zijn wegens de informatie die hij bij het verrichten van de voorbereidende 

werkzaamheden over de overheidsopdracht heeft kunnen verkrijgen, en dat er verder geen 

belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden in die zin dat zij – zelfs zonder daartoe de 

bedoeling te hebben –, indien zij zelf inschrijven voor de overheidsopdracht, de voorwaarden 

van de betrokken overheidsopdracht in voor hen gunstige zin kan beïnvloeden. Een dergelijke 

situatie zou de mededinging tussen inschrijvers namelijk kunnen vervalsen. Het gaat er dus om 

aan te tonen dat die situaties zich niet voordoen. 

Er zijn echter veel uitvoerende partijen die ook ontwerpcapaciteit in huis hebben. De vraag is nu 

hoe de publieke partijen de innovatieve vermogens van dergelijke partijen kunnen betrekken bij 

het opstellen van de specificaties voor de aanbesteding, zonder dat dit leidt tot een 

ontoelaatbare bevoordeling van dergelijke partijen.  

Naast andere methoden kan in ieder geval worden gedacht aan het openbaar maken van de 

informatie die ook aan de bij de specificaties betrokken adviseur bekend is, een soort van 

                                                                                                                                                                      
c) het betrokken project werkelijk innoverend is, waardoor de aanwending van bestaande Europese normen, Europese 

technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou zijn. 

... 

Lid 6: Tenzij dergelijke specificaties door het voorwerp van de opdracht worden gerechtvaardigd, verbieden de Lid-Staten het 

opnemen in de contractclausules die voor een bepaalde opdracht gelden, van technische specificaties die producten van een 

bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst dan wel bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen 

worden begunstigd of uitgeschakeld. Het is met name verboden merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong of 

productie aan te duiden. Een dergelijke aanduiding, vergezeld van de vermelding „of daarmee overeenstemmend", is evenwel 

toegestaan wanneer het de aanbestedende diensten niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle 

betrokkenen begrijpelijke technische specificaties het voorwerp van de opdracht te omschrijven. 
18 Dit volgt uit de 10e overweging van Richtlijn 97/52/EG, waarmee art VI lid 4 van het Agreement on Government Procurement 

(“GPA”) in de aanbestedingsrichtlijnen werd geïmplementeerd. 
19 Gevoegde zaken C-21/03 en C-34/03 Fabricom N.V. Belgische Staat 
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“glazen huis”. Als de deelnemers aan de aanbesteding kunnen beschikken over exact dezelfde 

informatie als die ter beschikking heeft gestaan van de adviseurs, kan van bevoordeling geen 

sprake zijn. 

Het is zeer wel denkbaar dat er een spanningsveld optreedt tussen de diverse belangen indien 

publieke partijen voorafgaande aan een aanbesteding de markt zouden willen consulteren over 

mogelijke oplossingen van het door de publieke partij gepresenteerde project. Enerzijds willen 

de publieke partijen immers vooraf al worden geïnformeerd over de best mogelijke technische, 

financiële of organisatorische oplossingen voor hun project, terwijl anderzijds de aanbieders van 

die oplossingen belang hebben bij de bescherming van hun ideeën. Indien bescherming van die 

ideeën ook daadwerkelijk kan worden afgedwongen, bijvoorbeeld door dat daarop intellectuele 

eigendomsrechten rusten, dan is verwijzing daarnaar in de specificaties van het aan te 

besteden contract verboden.  

Over het mogelijk beschermen van intellectuele eigendomsrechten bij marktconsultaties gaat 

hoofdstuk 5. 
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5 Bescherming van deelnemers 

5.1 Cherry Picking en Ongewenste voorsprong 

Het is voor de deelnemers aan een marktconsultatie niet stimulerend als zij weten dat de door 

hen geformuleerde voorstellen en ideeën mogelijk door de publieke partij kunnen worden 

gebruikt, zonder dat zij daar zelf ook maar één voordeel van genieten. De publieke partij kan 

goede sier maken met de vrijblijvende creativiteit van de private partijen, hun beste voorstellen 

combineren  – “cherry picking” – zonder dat de private partijen daarvan zelf de vruchten kunnen 

plukken. Het is dus zinvol om stil te staan bij de verbanden tussen het proces van 

marktconsultatie en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Immers, het blijkt niet 

altijd een voordeel te zijn om als private partij betrokken te raken bij de voorbereiding van een 

project. Voor je het weet, mag je niet meer meedoen aan de aanbesteding, omdat je een 

ongewenste voorsprong hebt gekregen op andere private partijen! Bij de voorbereiding van een 

marktconsultatie moet daarmee voldoende rekening worden gehouden. 

5.2 Intellectuele eigendomsrechten 

Bij de uitvoering van projecten kunnen de betrokken partijen mogelijk gebruik maken van 

ontwerpen, technieken en systemen waarop een of andere vorm van intellectueel 

eigendomsrecht rust. Daarbij zijn de volgende gevallen denkbaar: 

Octrooirechten 

Op grond van de in 1995 ingrijpend gewijzigde Rijksoctrooiwet kan een ieder octrooi aanvragen 

op een uitvinding (die een technische component bevat). Een dergelijke uitvinding moet voldoen 

aan drie vereisten: 

(a) De uitvinding moet nieuw zijn en nergens op de wereld ooit zijn beschreven of anders 

zijn geopenbaard; 

(b) De uitvinding moet inventief zijn. Dit houdt in dat de uitvinding voor een gewone 

deskundige niet te veel voor de hand moet liggen; 

(c) De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. 

Verder is het ook mogelijk om octrooi op computersoftware aan te vragen. Dit moet dan wel aan 

een technisch probleem worden gekoppeld of moet in de oplossing van een probleem een 

technische component bevatten. Het is verder mogelijk octrooi op “business methods” aan te 

vragen. Dit kan echter op dit moment slechts in de Verenigde Staten van Amerika. Het is dus 

denkbaar dat hetzij een door een publieke partij als Aanvangsrandvoorwaarde meegegeven 

technische of organisatorische oplossing reeds wordt gedekt door een bestaand octrooi, dan 

wel dat oplossingen voor het door dede publieke partij geïnitieerde project octrooieerbaar zijn.  
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Bij de uitvoering van projecten zullen de betrokken partijen gebruik maken van talloze door 

octrooi beschermde uitvindingen, als onderdeel van hun materieel, in gebruikte bouwstoffen, in 

hun computers. Zolang de publieke partij het gebruik daarvan niet voorschrijft is er in beginsel 

weinig aan de hand.  

Auteursrechten 

Auteursrechtelijke bescherming is mogelijk als een bepaald werk van letterkunde, wetenschap 

of kunst, een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker 

draagt. De maker mag zich dan verzetten tegen iedere bewerking, verveelvoudiging, uitgave, 

etc. door derden (exploitatierecht), en ook tegen zodanige inbreuken op zijn werk dat sprake is 

van verminking (persoonlijkheidsrecht). In de rechtspraak is vastgesteld dat ook op bepaalde 

ideeën auteursrechtelijke bescherming kan liggen, namelijk indien zo een idee voldoende 

concreet is en voldoende oorspronkelijke kenmerken draagt dat er sprake is van 

onderscheidend vermogen. Voorbeeld: op het “format” van het programma Sesamstraat ligt 

auteursrecht, versterkt doordat daarin bepaalde merken, kleuren en andere specifieke 

kenmerken zijn gebruikt.  De oorspronkelijke makers van Sesamstraat kunnen daarom 

voorwaarden stellen aan het exploiteren van dat programma door anderen, wat dan ook 

gebeurt door het sluiten van zogenaamde “franchise-overeenkomsten”. Ontwerpen voor 

bouwwerken zullen al gauw auteursrechtelijke bescherming genieten, voor vage ideeën ten 

behoeve van bepaalde organisatiemodellen geldt dat minder. Ook computerprogramma’s zijn 

auteursrechtelijk beschermd. Ook hier geldt dat tijdens de ontwikkeling van een publiek project 

auteursrechten zullen ontstaan: van de architecten en ingenieurs die betrokken zijn bij het 

ontwerp van de benodigde bouwwerken, bij bepaalde landschappelijk vormgeving, etc. Een 

publieke partij doet er overigens verstandig aan die rechten aan zich te laten overdragen en met 

de betreffende ontwerpers deugdelijke afspraken te maken over het prijsgeven van 

persoonlijkheidsrechten, voor zover dat mogelijk is. Zo kan de publieke partij later wijzigingen 

op de ontwerpen aanbrengen, als de exploitatie van het oorspronkelijke ontwerp redelijkerwijs 

niet meer mogelijk is. 

Modellenbescherming 

Op 1 april 2003 is de nieuwe verordening inzake de Gemeenschapsmodellen in werking 

getreden. Hierdoor wordt  het mogelijk, door middel van het indienen van één enkele aanvraag, 

om een Gemeenschapsmodelinschrijving te krijgen die geldigheid heeft in het gehele gebied 

van de Europese Gemeenschap. Zo kan het nieuwe uiterlijk van gebruiksvoorwerpen worden 

beschermd. Het is denkbaar dat bij de ontwikkeling of voorbereiding van een project 

modellenbescherming optreedt. 
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Merkenbescherming 

Op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de merken kan in de Benelux bescherming 

worden gekregen op woord- en beeldmerken, door deponering bij het merkenbureau. 

5.3 Bestaande intellectuele eigendomsrechten 

De partijen die aan een marktconsultatie deelnemen dienen te beseffen dat het voor de 

organisator van de marktconsultatie niet zonder meer mogelijk is om eventuele bescherming 

van intellectuele eigendomsrechten te garanderen. De reden daarvoor heeft alles te maken met 

de eventueel op de marktconsultatie volgende aanbesteding. 

Immers, het is de aanbestedende diensten verboden om in de specificaties van aan te 

besteden opdrachten voor werken te verwijzen naar octrooien of herkomst van bouwstoffen. 

Indien een aanbestedende dienst gebruik wil maken van een intellectueel beschermd ontwerp 

dan is dat niet zomaar toegestaan. Eén van de uitzonderingen op het verbod van de verwijzing 

naar octrooien in de specificaties van een project, is bijvoorbeeld “als het betrokken project 

werkelijk innoverend is, waardoor de aanwending van bestaande Europese normen, Europese 

technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou 

zijn.”20 Er moet echter van worden uitgegaan dat de bevoegde nationale of Europese rechter 

zeer terughoudend zal zijn met het aanvaarden van deze uitzondering. In dat geval is het 

geboden dat de aanbestedende dienst de gevraagde prestatie functioneel beschrijft en door 

middel van gunningscriteria aangeeft op basis van welke kenmerken van een inschrijving de 

aanbesteder zal gunnen. De concurrentie kan dan plaatsvinden doordat de aanbieders door 

middel van al dan niet intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde oplossingen om de gunst 

van de aanbesteder strijden. 

Daarbij kan verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten ook nog worden uitgelegd als 

betrokkenheid van de betreffende adviseur bij het opstellen van de specificaties van de 

aanbesteding. Dat kan leiden tot uitsluiting van die adviseur van de aanbesteding. Uiteraard kan 

kennisneming van intellectuele eigendomsrechten in het kader van een marktconsultatie voor 

een aanbestedende dienst wel nuttig zijn: de aanbestedende dienst leert zo dat er oplossingen 

zijn voor de door haar op te lossen probleemstelling en zij kan die wetenschap gebruiken bij het 

opstellen van de functionele specificaties. Dat mag nooit leiden tot een situatie waarbij vooraf 

reeds vaststaat dat de rechthebbende op de bedoelde intellectuele eigendomsrechten als enige 

echte kans maakt de opdracht te verwerven en de mededinging aldus wordt uitgesloten of 

ontoelaatbaar beperkt. 

                                                                                                                                                                      
20 Artikel 10 lid 3 sub c Richtlijn werken. 
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In een publieke marktconsultatie zoals in deze brochure beschreven, is bescherming van 

bestaande intellectuele eigendomsrechten van deelnemers daaraan in beginsel dus niet 

mogelijk, zeker niet indien dat zou leiden tot het voorschrijven door de aanbestedende dienst 

van die beschermde ontwerpen in de specificaties van het aan te besteden project. Dat sluit niet 

uit dat de betreffende rechthebbende in een later stadium blijkt met zijn door een intellectueel 

eigendomsrecht beschermde werkwijze of instrument de economisch meest voordelige 

aanbieding te hebben gedaan. Echter, dan moet er wel een behoorlijke mededinging hebben 

plaatsgevonden. 

Daarnaast is het denkbaar dat de aanbestedende dienst een licentie verwerft op de betreffende 

oplossing en deze onder gelijke voorwaarden (“Level Playing Field”) ter beschikking stelt aan de 

deelnemers aan de aanbesteding. De partij die de gerechtigde is tot het aldus beschermde 

belang zal dan aan de aanbesteding niet mee mogen doen. 

5.4 Vertrouwelijkheidsovereenkomst  / “Non-disclosure agreement” 

In verband hiermee is het van belang dat bij een publieke marktconsultatie, de publieke partij 

aan de geïnteresseerde partijen meedeelt dat in beginsel geen bescherming kan worden 

geboden op bestaande intellectuele eigendomsrechten. Natuurlijk is het denkbaar dat de 

publieke partij met deelnemers aan de marktconsultatie afspraken maakt over eerbiediging van 

de beschermde uitvindingen of ontwerpen van de deelnemers aan de marktconsultatie, en over 

de voorwaarden waaronder deze zullen kunnen worden meegenomen bij de evaluatie van de 

marktconsultatie. Bovendien kan daarbij worden voorzien dat deze daarna eventueel door de 

publieke partij in licentie zullen worden gekocht, indien de betreffende vinding inderdaad een 

beslissende toegevoegde waarde voor het project kan opleveren. Daartoe kan de publieke partij 

met de betreffende deelnemer voorafgaand aan zijn deelname aan de marktconsultatie een 

Vertrouwelijkheidsovereenkomst, beter bekend als “non-disclosure agreement” aangaan. Hierbij 

bedingt de publieke partij het recht om met de betrokken deelnemer in redelijkheid te 

onderhandelen over een eventuele licentie indien de vertrouwelijk verklaarde gegevens van de 

private partij van dien aard blijken te zijn dat deze toegevoegde waarde bieden voor een 

mogelijk project. Ook dient over en weer geheimhouding te worden afgesproken, zodat de 

private partij de publieke partij niet kan uitspelen tegen andere potentiële afnemers en de 

publieke partij de betreffende vinding niet aan derden bekend zal maken. Wel brengen de 

beginselen van openbaarheid mee dat de publieke partij te zijner tijd het bestaan van de non-

disclosure agreement bekend maakt. De betreffende licentie dient dan door de publieke partij 

onder voor ieder gelijke voorwaarden aan de deelnemers aan de volgende aanbesteding 

aangeboden te worden, als ware het een “directielevering”. Voor de betreffende private partij is 

de prikkel om aldus mee te doen aan een marktconsultatie het zicht op de licentievergoeding, 

mocht het project doorgang vinden. Of en zo ja onder welke voorwaarden de betreffende 

private partij zelf ook aan de aanbesteding kan meedoen is afhankelijk van de vraag in hoeverre 

hij een onoverbrugbare voorsprong op eventuele andere deelnemers zal hebben verkregen en 
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in hoeverre het Level Playing Field (zie hierna onder 5.6) al is verstoord. Een model voor een 

Vertrouwelijkheidsovereenkomst is achterin deze brochure opgenomen als Bijlage 1. Dit model 

kan ook worden gebruikt voor de Unsolicited Proposals die worden besproken in 5.9. 

5.5 Nieuwe intellectuele eigendomsrechten 

Het is niet uitgesloten dat deelnemers bij het redigeren van hun reactie op de in de 

marktconsultatie gestelde vragen oplossingen bedenken die voor intellectueel 

eigendomsrechtelijke bescherming vatbaar zouden kunnen zijn. Hiervoor is al uiteengezet dat 

bescherming van intellectuele eigendomsrechten in beginsel niet mogelijk is. Zo nodig kan ook 

hier een Vertrouwelijkheidsovereenkomst oplossingen bieden  voor de problematiek van de 

Unsolicited Proposals (zie 5.9 hierna). 

5.6 “Level playing field” 

Indien de marktconsultatie betrekking heeft op een dienst of project dat op het moment van de 

consultatie nog berust op een monopolie, dan dient de organisator van de marktconsultatie te 

bewerkstelligen dat de deelnemers daaraan – althans de deelnemers aan de later te 

organiseren aanbesteding - op basis van gelijke voorwaarden kunnen beschikken over dezelfde 

belangrijke informatie en dezelfde noodzakelijke voorzieningen als de monopolist (“incumbent”), 

indien vaststaat dat deze zal kunnen meedingen naar de later te vergeven opdracht.  Het 

speelveld moet voor iedereen gelijk zijn. Daartoe zal de aanbestedende dienst ten tijde van de 

aanbesteding een “process agreement” met de incumbent dienen te sluiten, waarin het 

verstrekken van deze informatie wordt gewaarborgd. 

Niet-deelnemers aan de marktconsultatie dienen bij een eventueel latere aanbesteding gelijke 

kansen te hebben als de deelnemers en de beschikking te krijgen over dezelfde informatie als 

die welke aan de deelnemers aan de marktconsultatie is verstrekt. 

5.7 Vergoeding van kosten – prijsvraag 

Om de kans te vergroten dat private partijen op zinvolle wijze deelnemen aan een proces van 

marktconsultatie, zou de publieke partij kunnen overwegen om inzendingen die voldoen aan 

bepaalde eisen te belonen met een vergoeding. Ook zou de publieke partij kunnen overwegen 

om de marktconsultatie kracht bij te zetten door een prijsvraag. De “beste” inzenders – gemeten 

aan vooraf bekend gemaakte criteria – ontvangen een prijs.  

5.8 Aanbesteden van “pilot-projecten” 

Op grond van artikel 30 lid 1 sub d van de Algemene Aanbestedingsrichtlijn is het 

aanbestedende diensten toegestaan om “pilot-projecten” (gedefinieerd als “werken die 

uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming en ontwikkeling, en niet 

met het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken”) aan te 
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besteden door middel van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Deze uitzondering biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om - al dan niet simultaan - 

bepaalde ideeën in de praktijk te toetsen, uiteraard tegen betaling van de daarvoor 

verschuldigde opdrachtsom. Overigens betekent deze uitzondering niet dat op de “pilot” in het 

geheel geen winst mag worden gemaakt. Aangenomen wordt dat de richtlijn bedoelt geen 

rechtvaardiging te bieden voor het volgen van een onderhandelingsprocedure als het gaat om 

de commerciële vervolgopdrachten.21 Overigens mogen de uitvoerders van pilot-projecten 

daardoor geen voorsprong op derden verkrijgen die zij bij volgende aanbestedingen zouden 

kunnen uitbuiten. De vraag is daarom of het mogen uitvoeren van een pilot-project voor de 

uitvoerders daarvan op de lange termijn een interessante optie is. 

5.9 “Unsolicited proposals” - Particulier Initiatief 

In de praktijk komt het voor dat publieke partijen worden geconfronteerd met voorstellen van 

private partijen welke niet zijn uitgelokt door een voorafgaande aanbesteding. Dit zijn de  

zogenaamde “unsolicited proposals”. Daarvoor bestaat nog geen Nederlandse term. In het 

Groenboek PPS dat de Europese Commissie op 30 april 2004 het licht deed zien22 is hieraan 

onder de noemen “Particulier Initiatief” gerefereerd. In deze brochure zal het unsolicited 

proposal verder dan ook als “Particulier Initiatief” worden aangeduid. Ook is het denkbaar dat 

een private partij tijdens een marktconsultatie een Particulier Initiatief voorstelt. Voor een private 

partij kan het interessant zijn om door middel van een dergelijk voorstel een privaat publiek 

project te initiëren. Aan de andere kant zal de publieke partij al snel aanlopen tegen 

aanbestedingsvoorschriften die het moeilijk maken om een dergelijk voorstel op exclusieve 

basis met de betreffende partij uit te onderhandelen. Hoewel het indienen van dergelijke 

voorstellen voor beide partijen interessant kan zijn, dienen relevante belangen te worden 

beschermd: het belang van de private partij bij bescherming van haar idee en het belang van de 

publieke partij om in overeenstemming met wet- en regelgeving opdrachten te verlenen. Het zal 

daarbij zeer lastig zijn om onder uiteindelijke aanbestedingsplicht uit te komen. Hoe met deze 

belangen om te gaan?  

In verscheidene landen is het fenomeen van het Particulier Initiatief in 

aanbestedingsregelgeving opgenomen. In de Verenigde Staten is het Particulier Initiatief 

bijvoorbeeld geregeld in hoofdstuk 15.6 van de Federal Acquisition Regulation (FAR)23. Par. 

15.603 FAR geeft de eisen waaraan een Particulier Initiatief moet voldoen: 

- het moet innovatief en uniek zijn; 

                                                                                                                                                                      
21 Zie ook Pijnacker Hordijk en Van der Bend, Handboek Aanbestedingsrecht, 3e druk, blz. 131. 
22 Groenboek over Publiek-Private Samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake Overheidsopdrachten en 

Concessieovereenkomsten (COM(2004) 327 definitief), vragen 8 en 9..  
23 http://www.arnet.gov/far  
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- de indiener (“offeror”) moet het geheel onafhankelijk hebben bedacht en ontwikkeld; 

- het moet zijn voorbereid zonder enige overheidsbemoeienis, -toezicht, steun of andere 

betrokkenheid; 

- het dient een voldoende mate van detail te bevatten om de overheid in staat te stellen 

vast te stellen dat betrokkenheid van de overheid de moeite waard zou kunnen zijn en 

dat het voorstel het onderzoek, ontwikkeling of andere missies van de betrokken overheid 

ten goede zou kunnen komen; 

- het mag geen “voorschot” zijn op een bekend overheidsvereiste dat ook de gewone 

aanbestedingstechnieken kan worden ingekocht of verkregen. 

De FAR geeft in par. 15.605 specifieke voorschriften waaraan spontane voorstellen moeten 

voldoen. Slechts onder zeer beperkende voorschriften is het de betrokken overheid toegestaan 

om op basis van een Particulier Initiatief tot onderhandelingen over zo een voorstel over te 

gaan. In ieder geval is dat overeenkomstig par. 15.607 FAR niet toegestaan indien: 

- de inhoud van het voorstel de overheid ook al uit andere hoofde beschikbaar is; 

- het voorstel in hoge mate overeenstemming vertoont met het onderwerp van een lopende 

aanbestedingsprocedure; 

- niet voldoet aan de eisen die in par. 15.603 zijn gesteld.  

Paragrafen 15.608 en 15.609 van de FAR geeft enige voorschriften die de inhoud van het 

voorstel beschermen. De daarin voorkomende gegevens mogen niet zonder toestemming van 

de indiener worden gebruikt voor een aanbesteding, of anderszins worden gepubliceerd.  

Kortom, indien een Particulier Initiatief aan zeer specifieke randvoorwaarden voldoet is het, 

naar Amerikaans federaal recht, aan de overheid toegestaan om met de indiener ervan tot een 

overeenkomst terzake dat voorstel te komen. 

In Zuid-Afrika heeft de plaatselijke wegenautoriteit beleidsregels opgesteld voor unsolicited 

proposals voor tolwegen met als doel innovatie en nieuwe mogelijkheden in de private sector te 

stimuleren.24 Op grond van deze regels kan een private partij de status krijgen van “Scheme 

Developer”, indien zijn plan van dien aard is dat deze aan enkele algemene criteria voldoet. De 

Scheme Developer is belast met het opstellen van de tenderdocumentatie, maar mag 

vervolgens meebieden op zijn eigen project, in het kader van een reguliere aanbesteding. Het is 

uiteraard de vraag hoe zich dit verhoudt tot het in art. VI lid 4 van het GPA neergelegde regeling 

                                                                                                                                                                      
24 Deze beleidsregels, Policy of the South-African National Roads Agency in Respect of Unsolicited Proposals” zijn te vinden op: 

http://www.nra.co.za/documents/usb_policy.pdf. 
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terzake van het toestaan dat adviseurs die mede het bestek hebben geschreven ook mogen 

meedingen naar de opdracht.  

In 2001 heeft de United Nations Commissions on International Trade Law (“UNCITRAL”) de 

zogenaamde Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (“UNCITRAL-

Guide”)25 gepubliceerd. Deze gids beoogt, blijkens het voorwoord, een aanbeveling te zijn voor 

de ontwikkeling van een wetgevingspakket dat de ontwikkeling van privaat gefinancierde 

infrastructuur bevordert. In Hoofdstuk III, Selection of the concessionaire, wordt op blzn. 91 - 97 

uitgebreid stilgestaan bij het fenomeen van de Unsolicited Proposal. Terecht maakt de 

UNCITRAL-Guide onderscheid tussen Unsolicited Proposals die zien op de invulling van een 

daarvoor nog niet in de markt gesignaleerde behoefte naar nieuwe infrastructuur, en die welke 

betrekking hebben op nieuwe technologie voor infrastructuur management. In het eerste geval 

beveelt de UNCITRAL-Guide aan om in ieder geval niet in gesprek te raken met de indiener van 

het voorstel: er is immers geen enkel bewijs dat het voorstel het economisch meest voordelige 

is. In het tweede geval beveelt de UNCITRAL-Guide aan om regelgeving te ontwerpen die het 

objectief vaststelbaar maakt of de inhoud van een Unsolicited Proposal dat kennelijk 

intellectuele eigendomsbescherming kan genieten zodanig uniek is, dat dit onderhandelingen 

met de betreffende indiener rechtvaardigt zonder toepassing van een meervoudige 

aanbestedingsprocedure. Vergelijk in dit verband art. 7 lid 3 sub b van de Richtlijn werken dat 

onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking billijkt indien sprake is van 

werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of om redenen van 

bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde aannemer kan worden 

toevertrouwd. Het probleem hier is dat, indien de aanbesteder de gevraagde specificatie 

functioneel in plaats van op detailniveau specificeert, hij daardoor meerdere aanbiedingen kan 

uitlokken - waaronder het innovatieve - die dan op hun merites kunnen worden vergeleken. 

Slechts zelden zal een innovatief systeem zodanig duidelijk beoordeelbaar zijn dat op voorhand 

reeds objectief kan worden vastgesteld dat deze altijd economisch voordeliger zal uitpakken 

dan andere oplossingen.26

Italië heeft in zijn aanbestedingswet - de Wet Merloni - een onderdeel opgenomen dat handelt 

over “projectfinanciering”. Daarin is ook bepaald op welke wijze private partijen zelf ontwikkelde 

plannen kunnen indienen bij de overheid. Als de overheid die plannen overneemt dan volgt 

weliswaar een aanbesteding. Maar de indiener van het oorspronkelijke plan, de “Promotor”, 

wordt - met de twee beste plannen - automatisch uitgenodigd voor de onderhandelingen. De 

regeling gaat nog verder: nadat de biedingen binnen zijn, heeft de Promotor ook nog eens het 

recht om het beste bod te evenaren, het recht van “prelazione". De Europese Commissie heeft 

                                                                                                                                                                      
25 United Nations Publication Sales No. E.01.V.4 ISBN 92-1-133632-5, ook te downloaden via http://www.uncitral.org/en-

index.htm. 
26 Zie ook Pijnacker Hordijk en Van der Bend, “Handboek Aanbestedingsrecht”, 2e druk, blz. 137. 
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Italië in de september 2004 voor het Europese Hof van Justitie gedaagd27 in verband met deze 

regeling. Die regeling komt volgens de Commissie namelijk neer op “voorkoop” en dat is in strijd 

met het gelijkheidsbeginsel. Hoewel de uitspraak van het Hof nog wel op zich zal kunnen laten 

wachten zou de Commissie daarin best nog wel eens gelijk kunnen hebben.  

Voor de Nederlandse situatie kan naar aanleiding van het vorengaande dit worden opgemerkt. 

Het verdient aanbeveling dat indieners van een Particulier Initiatief deze op twee niveaus 

uitwerken: 

Niveau 1 is het mogelijk door auteursrecht, merkenrecht of octrooi beschermde idee. Om dat 

met de overheid te bespreken zal de indiener kunnen overwegen een Non disclosure 

agreement aan te gaan. Maar dat idee is eigenlijk de door de bedenker daarvan voorgestelde 

oplossing voor het Niveau 2: de probleemstelling. Indieners van Particuliere Initiatieven zouden 

hun voorstellen daarom allereerst moeten richten op een - nieuwe - probleemstelling. Nieuw, 

omdat het idee anders niet origineel is. Bovendien moet men een broedende kip niet storen: als 

de overheid al bezig is een project voor te bereiden, moet men geen ideeën op hem afvuren die 

die overheid alleen maar zouden kunnen afleiden. Dat heeft weinig zin. De indieners van 

nieuwe ideeën zouden het probleem moeten beschrijven en randvoorwaarden moeten 

benoemen waaraan oplossingen zouden kunnen voldoen. Zij moeten eventuele auteursrechten 

op dit onderdeel van hun plan overdragen aan de overheid en alle onderliggende informatie 

daarbij overhandigen: zij mogen geen kennisvoorsprong overhouden op andere partijen. 

Niveau 2, hun idee, de - vertrouwelijke - oplossing, mogen zij best aan de overheid laten zien, 

als bewijs van de stelling dat het probleem goed oplosbaar is. Die oplossing is van hen en mag 

niet aan het Programma van Eisen ten grondslag worden gelegd.  

Zo blijft hun feitelijke idee beschermd. De onderliggende probleemstelling kan niet worden 

beschermd. Rechten daarop kunnen - bijvoorbeeld in licentie - aan de overheid worden 

overgedragen, zodat de overheid die kan gebruiken bij zijn beoordeling van het plan en, 

eventueel, bij een daarop volgende aanbesteding. 

De indiener van een Particuliere Initiatief zal dit niet voor niets willen doen. Hoe kan hij worden 

beloond, op zo’n manier dat daardoor geen strijd met de aanbestedingsregels ontstaat? 

In de eerste plaats ligt de beloning in het feit dat de overheid het plan misschien zo goed vindt, 

dat hij er een aanbesteding op wil baseren. Maar zo’n aanbesteding is alleen maar interessant 

voor de indiener als hij daaraan mag meedoen (als de indiener tenminste een bedrijf is dat 

belang heeft bij uitvoering van dergelijk projecten). De beloning zou er dus in kunnen zitten dat 

de overheid bij het opstellen van de minimumeisen voor deelname rekening houdt met de 

                                                                                                                                                                      
27 Zaak C-412/04 
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hoedanigheid van de indiener, behalve als dat niet in het belang van het project is: de indiener 

is een woningbouwer en het plan gaat over een tolweg. De Richtlijn lijkt voor 

onderhandelingsprocedures overigens de mogelijkheid te kennen om bepaalde partijen reeds 

vooruit te selecteren. Onderzocht moet worden of dat ook bij dergelijke projecten het geval kan 

zijn. Vermoedelijk wel, zolang maar geen discriminatie plaatsvindt ten opzichte van andere 

partijen. 

De beloning zou ook kunnen bestaan in geld. Als een plan goed is, bespaart de overheid zich 

voorbereidingskosten door het plan over te nemen. Deze niet gemaakte voorbereidingskosten, 

met betrekking tot het “niveau 2” van het plan, zouden best een basis kunnen vormen voor 

vergoeding aan de indiener van het plan. Verder dan dat moet de overheid echter niet gaan: 

geen beloning dus voor het uitwerken van een oplossing. Dan zou de indiener een zodanige 

voorsprong krijgen op de eventuele concurrenten dat van verstoring van concurrentie sprake 

zou kunnen zijn. Dat zou weer tot uitsluiting van de oorspronkelijke indiener kunnen leiden, en 

wel op basis van het gelijkheidsbeginsel. 

De vraag blijft dan nog hoe hoog de beloning zou moeten zijn? Er is wat voor te zeggen om een 

maximum in te bouwen, te koppelen aan de drempel voor overheidsopdrachten voor diensten 

(circa € 160.000). Aan de andere kant: er heeft geen voorafgaande aanbesteding 

plaatsgevonden, dus een dergelijke drempel is eigenlijk niet nodig. Hoe dan ook, het zou een 

eigen bevoegdheid moeten zijn van de overheid om vast te stellen in hoeverre zij is gebaat bij 

het plan en om aan de hand daarvan een bedrag vast te stellen. Hiervoor is mogelijk nog wel 

een beleidskader nodig. 

Beloning in de vorm van een “right to match”, het mogen evenaren van het beste bod, is niet 

verstandig. De Europese Commissie meent in ieder geval dat dat in strijd is met het 

gelijkheidsbeginsel, zie de inbreukprocedure tegen Italië over de Wet Merloni. 

Praktijkvoorbeeld 1 

Tijdens een publieke marktconsultatie komt een van de deelnemers met een oplossing die past 

binnen de in het consultatiedocument gegeven randvoorwaarden. Deze oplossing is echter 

beschermd door een octrooi. De publieke partij kan nu een Non Disclosure Agreement aangaan 

met de desbetreffende private partij om te kunnen onderzoeken wat de eventuele voordelen zijn 

van de voorgestelde oplossing. Indien de geboden oplossing vervolgens de best mogelijke blijkt 

te zijn en partijen er niet in slagen om een licentie overeen te komen waaronder het octrooi 

onder gelijke voorwaarden (level playing field) aan alle inschrijvers ter beschikking gesteld kan 

worden, heeft de publieke partij geen andere keus dan in de uiteindelijke aanbesteding te 

volstaan met een functionele beschrijving van de randvoorwaarden, in plaats van technisch 

geformuleerde specificaties. De daarbij aan te leggen gunningscriteria dienen ook gericht te zijn 

op de economisch meest voordelige aanbieding. 

 30



Praktijkvoorbeeld 2 
Een gemeente tracht al jaren een oplossing te vinden voor een nijpend verkeersprobleem in het 

centrum van het dorp. De voor de hand liggende oplossing - aanleg van rondweg en brug - 

wordt geblokkeerd door de plaatselijke politiek, actief gesteund door tal van lokale bewegingen. 

Op een dag meldt zich een ontwikkelaar bij de gemeente die voor eigen rekening en risico een 

integrale gebiedsvisie heeft uitgewerkt, waarin de rondweg zal worden geïntegreerd in het 

eveneens in het dorp voorziene bedrijventerrein en waarbij de brug kan worden vervangen door 

een klein aquaduct. De aan het gehele project verbonden publieke kosten zijn daarin niet hoger 

dan wanneer de gemeente zelf de rondweg met brug zou aanleggen, terwijl de 

maatschappelijke aanvaardbaarheid van dit voorstel groot lijkt te zijn. De gemeente zou nu, op 

basis van een vertrouwelijkheidsovereenkomst, het voorstel kunnen bestuderen en evalueren. 

De ontwikkelaar zal ongetwijfeld geïnteresseerd zijn het project zelf te ontwikkelen, maar ten 

aanzien van de infrastructuur staat vast dat deze Europees dient te worden aanbesteed. De 

gemeente zou kunnen overwegen om, indien de ontwikkelaar niet wenst mede te werken aan 

Europese aanbesteding van de infrastructuur, een prijsvraag te organiseren voor een integrale 

gebiedsvisie, met uitzicht op de vervolgopdracht voor de winnaar. De ontwikkelaar kan aan de 

prijsvraag deelnemen. 
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6 Gesloten en open marktconsultatietechnieken  

In de vorige hoofdstukken is stilgestaan bij de diverse vraagstukken rond het begrip 

marktconsultatie. In dit hoofdstuk zal een aantal consultatietechnieken nader worden 

beschouwd. 

Diagram: verband tussen consultatietechnieken en mate van bekendheid bij Publieke Partij met 

de voor het Project noodzakelijke randvoorwaarden: 
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Het bovenstaande diagram geeft het verband weer tussen de mate van bekendheid bij de 

publieke partij van de voor het project relevante randvoorwaarden, de toe te passen 

consultatietechnieken en de rol die de publieke partij bij die processen vervult.  De publieke 

partij kan de genoemde technieken inzetten naar gelang de hoeveelheid informatie die zij bezit 

rond het project, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3. Zoals in deze brochure reeds besproken 

verdient het aanbeveling dat de publieke partij alleen dan een proces van open marktconsultatie 

organiseert als bij de publieke partij voldoende inzicht bestaat in de voor het project op te 

stellen Aanvangsrandvoorwaarden. Zolang daarvoor nog onvoldoende gegevens bij de publieke 

partij bekend zijn, dient de publieke partij, bijvoorbeeld door toepassing van gesloten 

consultatietechnieken, haar kennis omtrent het project te vergroten. Laat zij dat na, dan zal 

toepassing van open technieken vermoedelijk leiden tot een weinig efficiënt proces, waarin de 

private partijen weinig concrete informatie zullen kunnen verstrekken en waarin de publieke 

partij van die informatie vermoedelijk weinig effectief gebruik zal kunnen maken. 
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6.1 Gesloten consultatietechnieken 

De publieke partij zal voor gesloten technieken kiezen indien hij nog onvoldoende zicht heeft op 

de voor een project van belang zijnde randvoorwaarden, bijvoorbeeld op gebieden als 

beschikbare technologie, financiële modellen en omgevingsfactoren. In dit stadium heeft de 

marktconsultatie meer het karakter van informatie-overdracht door de private aan de publieke 

partij dan van informatie-uitwisseling. De nadruk ligt op het vergroten van kennis aan de zijde 

van de publieke partij. Ook is het denkbaar dat de publieke partij dergelijke technieken toepast 

indien zij omtrent bepaalde aspecten van een project nader wenst te worden geïnformeerd ook 

al heeft zij reeds een begin gemaakt met de wat meer open technieken. De nadruk ligt dan op 

het verdiepen van reeds opgedane kennis. De volgende varianten, met de daarbij weergegeven 

suggesties voor spelregels, zijn denkbaar: 

Éen-op-één contacten: De publieke partij kan de private partijen uitnodigen om haar één-op-één 

van de binnen haar bedrijf of instelling aanwezige kennis op de hoogte te stellen, een 

bedrijfspresentatie te verzorgen, brochures toe te zenden, dan wel kan de publieke partij bij het 

bedrijf van de betreffende private partij op bezoek gaan. Voorwaarde is dat geen enkele 

verplichting over en weer wordt aangegaan en de publieke partij de private partij duidelijk maakt 

dat de informatie-uitwisseling geheel vrijblijvend is. Indien gewenst kan de publieke partij met de 

private partij een non-disclosure agreement28 sluiten, indien de private partij proprietaire 

informatie aan de publieke partij wenst te verschaffen en de publieke partij daaraan behoefte 

heeft. In dit stadium dient de publieke partij daarvoor echter grote terughoudendheid te 

betrachten. Eveneens dient de publieke partij er voor te waken bij private partijen 

verwachtingen te wekken omtrent toekomstige projecten, met name als het gaat om het 

verstrekken van gegevens inzake prognoses voor marktaandelen. Indien de publieke partij al 

prognoses wil verschaffen doet zij er verstandig aan om duidelijk te maken dat zij voor de 

juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 

Adviesopdracht: de publieke partij kan aan een deskundige opdragen om terzake een 

onderzoek in te stellen. Indien de waarde van zo’n opdracht groter is dan € 154.000 voor de 

Rijksoverheid en € 236.000 voor andere overheden, dan moet deze opdracht worden 

aanbesteed volgens de Richtlijn diensten. Een voorbeeld daarvan is de Europese aanbesteding 

indertijd van adviseurs ten behoeve van de aanbesteding van de HSL-Zuid. Nadat de adviseurs 

door Europese aanbesteding waren geselecteerd, hebben zij de staat verder geadviseerd bij de 

voorbereiding van het project. Een onderdeel daarvan was een door de adviseurs 

georganiseerde (open) marktconsultatie. Zie over die marktconsultatie ook hoofdstuk 7.2. Ook 

de marktconsultatie ten behoeve van het project kilometerheffing was georganiseerd door 

adviseurs die waren geselecteerd na voorafgaande aanbesteding van de adviesopdracht. 

                                                                                                                                                                      
28 Zie hiervoor in par. 5.4. 
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Adviescommissie: de publieke partij kan een commissie instellen die haar van advies dient met 

betrekking tot het voorgenomen project en daarmee samenhangende aspecten. Een aldus 

benoemde commissie beschikt meestal zelf over voldoende deskundigheid, of kan deze althans 

mobiliseren, om zich namens de publieke partij een indruk te kunnen vormen van de aard van 

de problematiek. 

Expertsessies/Workshops: bij deze consultatietechniek nodigt de publieke partij een aantal 

private partijen, wetenschappers en adviseurs uit om over het voorliggende probleem informeel 

van gedachten te wisselen, vaak in de vorm van rondetafelbijeenkomsten, “break-out” sessies 

met terugrapportage. Ook is het denkbaar dat deze vorm wordt toegepast naar aanleiding van 

antwoorden die de publieke partij tijdens de open fase van een marktconsultatie heeft 

ontvangen. Daarbij kunnen dan betrokken worden partijen die tijdens die open fase met 

bruikbare ideeën zijn gekomen en die hebben aangegeven prijs te stellen op deelname aan 

dergelijke sessies. Het doel van de sessie is dan een verdieping van de reeds gegeven 

antwoorden. Het succes van dit soort bijeenkomsten hangt af van de voorbereiding en van de 

voorzitter van de expertsessie.  

6.2 Open consultatietechnieken 

Zodra de publieke partij het probleem voldoende heeft geanalyseerd om de 

Aanvangsrandvoorwaarden te kunnen formuleren, is het zinvol om open 

marktconsultatietechnieken toe te passen. Zou daarmee in een eerder stadium een aanvang 

worden gemaakt, dan dreigt het gevaar dat de te geven antwoorden te weinig relevant zijn. De 

nadruk bij dergelijke technieken ligt op het uitwisselen van kennis. Overigens sluit dat niet uit 

dat in ieder stadium van de projectvoorbereiding weer zou kunnen worden teruggegrepen op 

gesloten technieken, om bepaalde aspecten van de probleemstelling nader te kunnen 

bestuderen. Bij open technieken valt onder meer te denken aan een marktdialoog op 

uitnodiging en een open marktdialoog. Voor dergelijke processen worden de volgende 

spelregels aanbevolen. 

Marktdialoog op uitnodiging: de publieke partij selecteert een beperkt aantal private partijen. Zij 

doet dat omdat zij de dialoog een bepaalde richting wil geven en omdat zij geen prijs stelt om 

de antwoorden van een onbeheersbare groep private partijen te verwerken. Aan deze partijen 

wordt een consultatiedocument / “Invitation to Contribute” toegezonden – zie hierna. Het kan 

zijn dat naar aanleiding van de antwoorden op de daarin gestelde vragen één of meer 

expertsessies worden belegd. Het verdient aanbeveling om de criteria naar aanleiding waarvan 

de uitnodigingen worden gedaan vooraf op te stellen. Indien na de start van de dialoog derden 

zich als geïnteresseerden voor deelname aan de dialoog aanmelden, dan dienen zij te worden 

toegelaten als zij aan de criteria voldoen.  
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Marktdialoog met kwalificerende partijen: De publieke partij publiceert een oproep met de 

aankondiging voor de marktdialoog. De dialoog is alleen toegankelijk voor die partijen die aan 

de criteria voldoen. Overigens als de dialoog op uitnodiging. 

Open marktdialoog - schriftelijk: Deze vorm van marktconsultatie staat open voor alle 

geïnteresseerde partijen, ongeacht hun herkomst of specialisme. Zij begint met een 

aankondiging in een relevant medium, maar kan ook worden gepubliceerd in het Supplement 

Publicatieblad EG in de rubriek bijzondere oproepen. Het verdient aanbeveling een website 

beschikbaar te houden waarop alle relevante informatie en documentatie is te vinden. Omdat 

op die manier het aantal respondenten in beginsel onbeperkt is, verdient het voorts aanbeveling 

om de inzending van de bijdragen aan de deze dialoog digitaal, via het web, te verwerken. 

Daarvoor is bijzondere expertise noodzakelijk. Hierna volgen enkele suggesties voor de indeling 

en wijze van bekendmaking van het document dat aan de geïnteresseerde partijen kan worden 

verstrekt. 

Het startdocument voor de marktdialoog - waarvoor in Nederland tot dusverre termen als 

consultatiedocument, Invitation to Contribute en Marktconsultatiedocument zijn gebruikt - dient 

algemeen en op eenvoudige wijze verkrijgbaar te zijn. Om verwarring met de overlegfase uit de 

onderhandelingsprocedure te voorkomen, wordt overigens gesuggereerd om als titel voor dit 

document een term als “Uitnodiging tot Deelname aan Marktdialoog” of kortweg 

“Marktdialoogdocument” te gebruiken. De taal is ofwel Nederlands, maar bij voorkeur Engels, 

omdat het meestal zal gaan om grote complexe projecten waarvoor naar verwachting veel 

belangstelling uit het buitenland zal bestaan. 

Prijsvraag: Al dan niet in combinatie met de Marktdialoog kan de publieke partij een prijsvraag 

organiseren. Indien in combinatie met de Marktdialoog, dan dient wel duidelijk te worden 

gemaakt of en zo ja welk verband er tussen de prijsvraag en de marktdialoog is. 

Open dialoog – mondeling: Al dan niet in samenhang met de open schriftelijke marktdialoog kan 

de publieke partij een voor alle gegadigden toegankelijke conferentie beleggen, waarop het doel 

van de marktdialoog onder de aandacht wordt gebracht, in speciale workshops reeds bepaalde 

vragen in groepsverband kunnen worden besproken. 

Evaluatie: Het is van belang de resultaten van de marktdialoog goed te evalueren. Het verdient 

aanbeveling van deze evaluatie een voor het publiek toegankelijke versie, ontdaan van 

persoonlijke meningen van ambtenaren en van informatie waaromtrent vertrouwelijkheid is 

toegezegd, bekend te maken, in ieder geval aan de deelnemers aan de marktconsultatie, maar 

bij voorkeur aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden.  
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6.3 Kosten 

Aan het houden van marktconsultaties zijn vanzelfsprekend kosten verbonden, zowel aan 

publieke als aan private zijde. Over de omvang daarvan kan in algemene termen niet veel 

worden gezegd. Wel is het zo dat het houden van een open marktdialoog een kostbare 

aangelegenheid is, aanzienlijk kostbaarder dan het houden van een expertsessie. Ten behoeve 

van een open marktdialoog zal de publieke partij in de regel adviseurs inhuren, zowel op 

technisch als op juridisch gebied. Indien de marktdialoog een omvangrijke respons oplevert dan 

zal de verwerking daarvan tijdrovend, dus kostbaar zijn. Alleen al daarom verdient het 

aanbeveling om de wijze van antwoorden zoveel mogelijk te standaardiseren. Wel is het zo dat 

door een marktdialoog zorgvuldig en deugdelijk op te zetten, in een volgend stadium van het 

project vermoedelijk kosten zullen kunnen worden bespaard. Daarbij valt tevens te verwachten 

dat het niveau van de in te dienen aanbiedingen of projectvoorstellen meer waarde zal kunnen 

bieden na een goede marktconsultatie dan zonder. Het is daarom niet zinvol om alleen de 

kostenkant te bezien. Wel zal het zo zijn dat naarmate projecten omvangrijker en complexer 

zijn, het houden van een marktconsultatie verhoudingsgewijs meer kan opleveren dan bij 

kleinere en eenvoudiger projecten. Ook is het zo dat - door het houden van een effectieve 

marktconsultatie - de uiteindelijke transactiekosten, ook aan private zijde, aanzienlijk kunnen 

worden beperkt, doordat de “uitvraag” en de te hanteren aanbestedingsprocedure beter 

aansluiten bij de wensen die aan private zijde heersen. Voor deelname aan een open 

marktdialoog dient in beginsel geen vergoeding van kosten te worden aangeboden: het aantal 

deelnemers is in beginsel onbeperkt en de publieke partij zal de kosten niet kunnen beheersen. 

Bij andere consultatietechnieken, in het bijzonder de gesloten consultatietechnieken, biedt 

vergoeding van kosten mogelijk voordelen: de bereidheid van partijen om daaraan deel te 

nemen, neemt dan toe. 
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7 Praktijkvoorbeeld: vijf marktconsultaties in Nederland nader bezien 

7.1 Voorbeeld 1: Project Mainport Rotterdam:  

Marktconsultatiedocument 

Op 14 december 1999 publiceerden de Ministers van Verkeer en Waterstaat, VROM, 

Financiën, Economische Zaken, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

de voorzitter van de stadsregio Rotterdam, de havenwethouder van de gemeente Rotterdam en 

de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland een consultatiedocument 

ten behoeve van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (“PMR”). In 1998 had het kabinet 

het initiatief genomen tot PMR. Het doel van dit project was groeiruimte te vinden voor de haven 

en in het kader van deze havenontwikkeling een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving te 

bereiken, een “dubbelslag”.  In het consultatiedocument werd een aantal concrete 

projectvoorstellen beschreven: landaanwinning,  groeiruimte voor havenbedrijvigheid en wonen, 

alsmede kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, beide laatstgenoemde in bestaand gebied. 

Het consultatiedocument beschreef een aantal mogelijke samenwerkingsvormen, zoals private 

investeringen en overheidsbijdragen, exploitatiemodellen zowel voor de aanleg van de 

landaanwinning als voor het beheer van de gebiedsuitbreidingen. Het consultatiedocument 

bevatte 25 concrete vragen, te beantwoorden in maximaal zes pagina’s tekst. De bedoeling was 

dat de vragen voor 22 februari 2000 zouden worden beantwoord (een responstermijn van twee 

maanden). Het consultatiedocument gaf aan hoe de consultatieprocedure was georganiseerd: 

de antwoorden zouden worden gebundeld in de vorm van een advies aan de Nederlandse 

overheid. Dat advies zou, aldus het document, een belangrijke rol spelen bij het selecteren van 

de projecten die zich zouden lenen voor een publiek-private samenwerking bij het opstellen van 

het publieke programma van eisen voor de projectactiviteiten. Dit publieke programma van 

eisen zou vervolgens weer aan de Tweede Kamer worden aangeboden, samen met voorstellen 

voor die projectactiviteiten die de overheid alleen zou uitvoeren. Na goedkeuring door de 

Tweede Kamer, voorzien in de zomer 2000, zou een Europese aanbesteding volgen voor de in 

het project te ontwikkelen PPS-verbanden. Het consultatiedocument vermeldde voorts dat de 

benodigde Ruimtelijke Ordeningsprocedures gezamenlijk met de geselecteerde private partijen 

zou plaatsvinden, in de loop van 2001. Het document voorzag dat in 2003 zou kunnen worden 

besloten omtrent aanleg en exploitatie. 

Resultaten marktconsultatie

In april 2000 is het document Resultaten marktconsultatie gepubliceerd, welke in maart 2000 

reeds aan de Kamer waren toegezonden. Daaruit bleek dat de consultatie honderd reacties had 

uitgelokt., waarvan vijftig uitgebreid en inhoudelijk. Respondenten waren afkomstig uit de 

financiële sector, van aannemers en ingenieurs, vastgoedontwikkeling en -exploitatie, partijen 

actief in de distributie, transport en logistiek, exploitanten van vliegvelden, energiebedrijven 

(downstream), chemische bedrijven en telecommunicatie. Uit het verslag bleek tevens  dat het 
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projectbureau PMR een (pre-) consultatieronde had gehouden onder Aziatische partijen. De 

reacties bleken zeer constructief te zijn en hebben geleid tot een aantal concrete ideeën en 

aanbevelingen, waarvan sommige geheel nieuw waren. Echter, er waren ook vele reacties die 

aangaven dat er eerst meer helderheid diende te komen omtrent de voorziene taakverdeling 

publiek - private sector en de te volgen procedures, alvorens het project concreet aan te 

besteden. Wellicht is dit een voorbeeld van een project waarbij voorafgaande aan de 

marktconsultatie onvoldoende duidelijkheid heeft bestaan omtrent de 

Aanvangsrandvoorwaarden. 

Vervolg

Op 11 juli 2000 hebben de verantwoordelijke Ministers de Kamer verder geïnformeerd over de 

voortgang van het project29, mede naar aanleiding van de gehouden marktconsultatie. Daaruit 

bleek dat het kabinet inmiddels had afgezien van het eerder in het consultatiedocument geuite 

voornemen om de ruimtelijke ordeningsprocedures gezamenlijk met de private partijen te laten 

plaatsvinden. Wel gaf de regering aan dat het kabinet mede op basis van de resultaten van de 

marktconsultatie “de gedachten (had) gescherpt over de wijze waarop private partijen bij PMR 

betrokken kunnen worden.” Uit het verslag aan de Kamer wordt niet geheel duidelijk op welke 

wijze dat dan is gebeurd. Wel geeft het verslag een inventarisatie van mogelijke deelprojecten, 

ontwerpuitgangspunten en concept-gunningscriteria. Op 17 mei 2001 heeft het kabinet de 

Ontwerp PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam deel 1 en het MER rapport vastgesteld. Op 

21 november 2001 volgde PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam deel 2, op 21 december 

2001 deel 3 en op 24 april 2002 deel 3a.  

De marktconsultatie had een open karakter. Het is in dit stadium onduidelijk wat de toegevoerde 

waarde van de consultatie is geweest, gelet op de publieke besluitvorming daarna, waarbij de 

resultaten van de marktconsultatie niet zichtbaar zijn betrokken. Het zou kunnen zijn dat dit 

gegeven ontmoedigend werkt voor actieve deelname van private partijen aan volgende 

marktconsultaties. 

7.2 Voorbeeld 2: HSL-Zuid 

Consultation Document 

Nadat in 1997 de Minister van Verkeer en Waterstaat een aanbesteding had georganiseerd 

voor adviseurs voor het projectmanagement voor de HSL-Zuid, hebben, op 5 juni 1998, de 

toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat, VROM en Financiën gezamenlijk een 

consultatiedocument gepubliceerd, het zogenoemde “Consultation Document HSL”. Destijds 

werd er van uitgegaan dat de HSL-Zuid in 2005 zou gaan rijden en alsdan een geïntegreerd 

                                                                                                                                                                      
29 TK 1999 / 2000, 24691 nr. 17 
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onderdeel zou vormen van het Trans-European Network. Het doel van het document was om 

de private sector uit te dagen te komen met  concrete suggesties voor exploitatiemodellen, voor 

de organisatie van het transport, voor infrastructuurmanagement, exploitatie van de stations en 

aanvullende exploitatiemogelijkheden (“ancillary opportunities”). Het document bevatte een zeer 

grondige beschrijving van het HSL-Zuid project en de planning een heldere weergave van de 

problematiek, de randvoorwaarden, de alternatieven en de vraagstelling. Op dat moment was 

het Tracébesluit overigens net genomen. Er was ook een relatief korte termijn voor 

beantwoording opgenomen, te weten tot 17 juli (circa zes weken). 

Vervolg

Mede naar aanleiding van deze marktconsultatie heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat 

op 15 januari 1999 verslag aan de Tweede Kamer uitgebracht.30 Uit dat verslag blijkt dat het 

consultatiedocument aan 1100 bedrijven is verzonden, c.q. door bedrijven is gedownload van 

het internet. Daarvan hebben 130 bedrijven gereageerd. Verder blijkt dat de regering de 

resultaten uit de marktconsultatie nauw ter harte heeft genomen. De gekozen opzet voor de 

aanleg en de exploitatie van de HSL-Zuid strookt met de opvattingen van het merendeel der 

inzenders. De beslissing om ten behoeve van de HSL-Zuid drie soorten contractuele relaties 

aan te gaan, te weten infrastructuur (gesplitst in onderbouw in Design en Build en bovenbouw in 

een Design Build Finance Maintenance contract), stations en vervoer, is genomen op basis van 

de uitkomsten van de marktconsultatie. In een later stadium is ten behoeve van de HSL-Zuid 

nog een andere marktconsultatie gehouden, namelijk voor het vervoer. De reden daarvoor lag 

in het mislukken van het bod dat de Nederlandse Spoorwegen aanvankelijk onderhands voor 

het vervoer had gedaan. Hoe dan ook, het kan worden gezegd dat de in 1998 gehouden 

marktconsultatie voor de HSL-Zuid een succes is geweest. 

7.3 Voorbeeld 3: Kilometerheffing 

Market Dialogue

Het project kilometerheffing voorzag er in dat alle motorrijtuigen met een Nederlands kenteken 

zouden worden uitgerust met een “on board unit”, de zogenaamde mobimeter, welke zou 

registreren hoeveel kilometers dat voertuig op het Nederlands wegennet aflegde. De mobimeter 

zou die gegevens vervolgens bewerken en doorseinen naar een zogenaamde Service Provider. 

Die Service Provider had een dubbele functie: enerzijds zou deze de aldus ontvangen 

gegevens doorgeven aan de belastingdienst die aan de hand daarvan aanslagen 

motorrijtuigenbelasting zou opleggen, anderzijds zou de Service Provider mogelijk een 

tussenstation kunnen zijn tussen de weggebruikers, c.q. eigenaren en allerhande nieuwe 

digitale diensten waarvan gebruik zou kunnen worden gemaakt. Het primaire doel van dit 
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project was de beprijzing van het feitelijk weggebruik. De gedachte was dat  een belangrijk deel 

van de kosten van het systeem zouden kunnen worden gerecupereerd. Zoals bekend is na de 

verkiezingen van 15 mei 2002 door de coalitie CDA-VVD-LPF in het “Strategisch Akkoord” 

afgesproken dit project geen doorgang te laten vinden. Omdat ten behoeve van dit project 

echter een zeer grootschalige marktconsultatie is georganiseerd is het toch zinvol daarvan de 

hoofdlijnen te presenteren. 

In 2001 hebben de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën een 

projectorganisatie ingesteld. Deze projectorganisatie heeft zich onder meer belast met de 

organisatie van de marktconsultatie. Om het project te laten slagen was het immers 

noodzakelijk om te analyseren in hoeverre er bij marktpartijen belangstelling zou bestaan voor 

deelname aan het project, bijvoorbeeld als ontwikkelaarproducent van de benodigde 

apparatuur, als service Provider dan wel als leverancier van de diensten waarvan de 

weggebruikers c.q. eigenaren c.q. andere belanghebbenden gebruik zouden kunnen maken. 

Deze marktconsultatie is georganiseerd in een aantal stappen.  

Gesloten technieken 

In de eerste plaats hebben vertegenwoordigers van de projectorganisatie allerlei bedrijven over 

de hele wereld opgezocht teneinde (a) te onderzoeken wat de technische mogelijkheden voor 

een dergelijk project waren en (b) de belangstelling te peilen voor deelname aan het project, 

hetzij als producent, hetzij als service Provider. Dit gedeelte is te beschouwen als de toepassing 

van een “gesloten” consultatietechniek. 

Open technieken 

Vervolgens heeft op 20 maart 2002 een grote manifestatie plaatsgevonden, waarbij het 

startsein werd gegeven voor de “Market Dialogue”. Daartoe had de projectorganisatie een 

Engelstalig document opgesteld, de “Invitation to Contribute”. De marktconsultatie was 

aangekondigd in het Supplement Publicatieblad EG. Het consultatiedocument, rum 60 pagina’s 

dik, bevatte algemene informatie over het project kilometerheffing, voorzien van een 

beschrijving van de geldende voorgenomen wetgeving rondom dit project en een planning. 

Vervolgens beschreef het document “blueprints” voor de “business context”, voor een risico-

analyse en voor de aanbestedingsprocessen. Verder voorzag het document in een beschrijving 

van de benodigde techniek, met een “blueprint” voor de functionele specificaties. Voorts bevatte 

het document een beschrijving van het consultatieproces, alsmede een lijst van 44 vragen 

welke betrekking hadden op alle daarvoor beschreven aspecten. Tot slot bevatte het document 

een aantal bijlagen. De vragen dienden te zijn beantwoord voor 22 april 2002 (een 

responstermijn van één maand). Daarvóór konden geïnteresseerden ook nog vragen over het 

project c.q. het proces stellen. Ook voorzag het proces in workshops, en in een 

discussieplatform op de speciale project-website. Het hele consultatieproces kon uitsluitend via 

het internet worden gevoerd.  Het doel van deze marktdialoog was om een keuze te kunnen 
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maken voor het meest wenselijke “business model”, en voor de ten behoeve van de mobimeter 

op te stellen specificaties. Tevens bestond het gepubliceerde doel uit de mogelijkheid die de 

deelnemers aan het proces hadden om kennis te nemen van de ideeën van de 

projectorganisatie. 

Het consultatiedocument specificeerde dat alle ingezonden informatie uiteindelijk openbaar 

(“public domain”) zou worden, tenzij de deelnemers vertrouwelijkheid van hun voorstellen 

zouden kunnen claimen op grond van intellectuele eigendomsrechten, maar dan alleen indien 

deze waardevol voor het project zouden zijn. 

Gelijktijdig schreef de projectorganisatie een prijsvraag uit, de Business Modelling Contest. De 

beoordeling van de inzendingen als antwoord op bepaalde vragen in het consultatiedocument 

werd ook als inzending in de prijsvraag aangemerkt. De beoordeling daarvan vond plaats door 

een onafhankelijke jury, die eigen criteria aanlegde, onafhankelijk van de beoordeling van de 

beantwoording door projectorganisatie. Deze prijsvraag heeft tot een aantal zeer waardevolle 

inzendingen geleid. 

Omdat het project wegens politieke redenen is gestopt is niet goed na te gaan wat de effecten 

zijn geweest van de marktconsultatie op het opstellen van de randvoorwaarden van het 

uiteindelijke project. Vast staat dat het niet doorgaan van het project niets heeft te maken met 

de resultaten van de marktconsultatie, maar met de uitkomst van politieke onderhandelingen.  

7.4 Voorbeeld 4: Project Wieringerrandmeer 

(Voor informatie over het project, zie www.wieringerrandmeer.nl)  

De Wieringermeer is als een van de eerste onderdelen van het IJsselmeerproject ingepolderd. 

Aldus werd het eiland Wieringen onderdeel van de Wieringermeerpolder. Er bleven twee 

gemeenten over: Wieringen (het voormalige eiland) en Wieringermeer. In tegenstelling tot latere 

inpolderingsprojecten (Flevoland) was tussen het eiland en de polder geen randmeer aangelegd. 

In 2002 heeft de Provincie Noord-Holland een projectbureau opgericht dat tot doel kreeg om, 

samen met de beide gemeentes en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, te 

onderzoeken of het gebied een impuls zou kunnen krijgen door het alsnog aanleggen van een 

randmeer. In 2003 heeft het projectbureau een marktconsultatie uitgevoerd. Aan deze 

marktconsultatie hebben een aantal marktpartijen meegedaan. 

De ideeën die uit de marktconsultatie naar voren kwamen zijn - samen met het verslag van het 

marktconsultatieproces - neergelegd in een rapport, “Ideeën voor het Wieringerrandmeer - 

Ontwerpatelier Wieringerrandmeer”, te verkrijgen op de website. Deze ideeën  toonden in 

voldoende mate aan dat er randvoorwaarden zouden kunnen worden gecreëerd die het project 

haalbaar zouden kunnen maken. Dit heeft er toe geleid dat het projectbureau eind 2003 een - 

overigens niet als Europese aanbesteding ontworpen - transparant selectieproces heeft 

georganiseerd, een zogenaamde Ontwikkelingscompetitie. 
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Deze ontwikkelingscompetitie is in februari 2004 afgerond door de aanwijzing van een winnaar, 

het consortium Lago Wirense, bestaande uit Boskalis. Koninklijke Volker Wessels Stevin, 

ondersteund door Witteveen + Bos. In 2005 hebben betrokken partijen een 

Intentieovereenkomst getekend die eind 2005 zal moeten leiden tot een 

samenwerkingsovereenkomst. 

Intussen staat het project nog altijd open voor ideeën voor deelprojecten, die ook op de website 

worden gepubliceerd. 

Al met al een voorbeeld van een marktconsultatie, die uiteindelijk heeft geleid tot een concreet 

project. 

7.5 Voorbeeld 5: Zeesluis IJmuiden 

(Voor informatie over het project, zie: www.zeetoegangijmuiden.nl)  

Al jarenlang is een debat gaande over de toekomst van de Amsterdamse havens. Een van de 

altijd weer terugkerende onderwerpen in dat verband is de toestand van de zeesluis. Volgens 

sommigen zou deze moeten worden vergroot en gemoderniseerd om de Amsterdamse haven 

echt toegankelijk te maken, en gereed voor de toekomst. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de regio, te weten de Provincie Noord-Holland, de 

Gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de combinatie van de 

Kamer van Koophandel Amsterdam en de Ondernemersvereniging ORAM, indertijd gevraagd 

om alternatieven voor de grote zeesluis te onderzoeken. Deze regiopartijen hebben in 2004 

door middel van een zogenaamd Uitvraagdocument, Request for Proposal (niet verplicht) 

aangekondigd in het Publicatieblad EG, private partijen uitgedaagd om met voorstellen te 

komen die de toegankelijkheid via de zeetoegang bij IJmuiden zouden kunnen verbeteren. Die 

regiopartijen hebben een Projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden gevormd.  

Voor de beste ideeën loofde de projectorganisatie drie prijzen uit, namelijk een prijs van € 

120.000, een prijs van € 60.000 en een immateriële beloning (voornamelijk bestaande uit 

erkenning en publiciteit). Het uitvraagdocument is te verkrijgen op de bovengenoemde website.  

Er zijn 27 inzendingen ontvangen, waarvan de commissie er 21 in behandeling heeft genomen. 

Inzendingen waren afkomstig van een veelheid van achtergronden, variërend van grote 

bouwbedrijven tot privé personen. De uitslag is te zien op:  

http://www.zeetoegangijmuiden.nl/ontwikkelingscompetitie/inzendingen.html.  
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Hoewel deze consultatie nu nog geen concreet vervolg heeft gekregen is het door deze consultatie 

wel duidelijk dat er een “business case” is te maken. Inmiddels hebben de diverse overheden besloten 

om een definitieve beslissing hierover in 2008 te nemen. 
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8 Afronding 

In deze brochure is een beschrijving gegeven van de verschillende technieken die een publieke 

partij ten dienste staan om een marktconsultatie te organiseren. Het resultaat daarvan zal 

uiteindelijk een besluit omtrent de haalbaarheid van het voorgenomen project zijn. In het 

diagram dat hierna is weergegeven zijn alle stappen in het consultatieproces schematisch 

weergegeven. 
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1-op-1 contacten

Heeft publieke partij
Aanvangsrandvoorwaarden
beschreven?

Kunnen nu
Aanvangsrandvoorwaarden
worden beschreven?

Past uitkomst binnen
Aanvangsrandvoorwaarden

Ja

Ja

Nee

Nee

Pas gesloten
technieken toe

Stel specificaties
en procedure op

Start aanbesteding

Project

Pas open
technieken toe

Adviesopdracht

Adviescommissie

Expertsessie/
Workshop

Pas
Aanvangsrandvoor-
waarden aan

Verklaar project
onhaalbaar

Marktdialoog op
uitnodiging

Marktdialoog met
Kwalificerende
partijen

Open dialoog -
schriftelijk

Prijsvraag

Open dialoog -
mondeling -
expertsessie

Evaluatie

Publicatie
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Bijlage 1: Model Indeling Marktdialoogdocument 

Model Indeling Marktdialoogdocument 

Deel A - Algemeen 

1. Voorwoord door de hoogst verantwoordelijke binnen de betreffende Publieke Partij; 

indien de marktdialoog wordt geïnitieerd door de Staat, dan bij voorkeur getekend door 

de verantwoordelijke minister(s). Bij Provincies: Commissaris der Koningin, bij 

Gemeenten: de burgemeester. 

 

2. Inleiding:  

- doel van de Marktdialoog; 

- kort overzicht van het proces van de Marktdialoog, voorzien van een beknopt tijdschema 

- voor wie is het document bestemd en wie kunnen aan het proces deelnemen 

(bijvoorbeeld individuen, bedrijven, consortia, andere publieke partijen) 

- leeswijzer en structuur en opzet van het document 

- disclaimers: daarin onder meer melden dat het proces vrijblijvend is, en dat dit niet kan 

worden uitgelegd als een aanbod aan private partijen omtrent het laten doorgaan van het 

project, of het houden van een aanbesteding 

- mededeling hoe wordt omgegaan met de ingewonnen informatie, eventuele 

vertrouwelijkheid, “Non-Disclosure Agreements” 

 

3. De procedure van de Marktdialoog 

- planning van de marktconsultatie 

- eventueel beschrijving van het inlichtingenproces (stellen van vragen door deelnemers en 

de wijze van beantwoorden door de publieke partij);  

- eventueel uitleg van de ondersteuning door de website;  

- eventueel mogelijkheid tot verdere workshops over deelonderwerpen.  

- indien georganiseerd: beschrijving van de bijbehorende prijsvraag en het reglement 

daarvoor;  

- eventueel de vergoeding van bepaalde kosten;  

- aanbod om met belanghebbenden vertrouwelijkheidsovereenkomsten aan te gaan (zie 

par. 5.4).  

- Informatie over hetgeen de publieke partij zal doen met de resultaten van de 

Marktdialoog: openbaarmaking. 
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Het is overigens wel van belang dat de deelnemers aan de marktconsultatie voldoende tijd 

krijgen om de te stellen vragen te beantwoorden.  

 

Deel B - Het project en de Aanvangsrandvoorwaarden (zie paragraaf 0) 

4. Beschrijving van het project waarover marktconsultatie wordt georganiseerd 

- De organisatie van de publieke partij, convenanten tussen publieke partijen, de 

projectorganisatie en eventueel betrokken adviseurs  

- Beschrijving van het doel van project,  

- Topografische informatie 

- Statistische gegevens 

- Prognoses 

 

5. Relevante en mogelijk toekomstige regelgeving en beleid 

- Algemene wet- en regelgeving (inclusief Europeesrechtelijk kader) 

- Bijzondere wet- en regelgeving en beleidskader, met inbegrip van de voor het project 

noodzakelijke of relevante planologische, (voortvloeiend uit bijvoorbeeld Tracéwet, Wet 

Ruimtelijke ordening),  milieurechtelijke, fiscale en subsidie regels 

 
Vragen: mening van deelnemers aan Marktdialoog omtrent beschrijving regelgeving en 

beleid 
 
6. Commerciële en contractuele Randvoorwaarden 

- Blauwdruk functionele specificaties 

- Blauwdruk mogelijke “business models”  

- Blauwdruk mogelijke scenario’s voor risicoverdeling,  

- Blauwdruk voor contractuele bepalingen, waarbij zal worden aangegeven of bepalingen 

al dan niet onderhandelbaar zullen zijn, welke randvoorwaarden zullen gelden, 

opsommingen van zogenaamde “no-go areas” (indien de publieke partij meent dat 

bepaalde voorstellen per definitie onhaalbaar zullen zijn, zullen zij dat ook moeten 

aangeven)  

- Blauwdruk voor publiek-private samenwerkingsmodellen 

- Blauwdruk voor “funding” en exploitatie van het project 

- Blauwdruk voor betalingsregimes 

- Blauwdruk voor fasering van het project 

- Blauwdruk voor kwaliteitscontrole-mechanismen 

- Blauwdruk voor mogelijke aanbestedingsprocedures 
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Vragen: mening van deelnemers aan Marktdialoog omtrent beschrijving commerciële en 
contractuele randvoorwaarden 

Bijlagen 

1. Aankondiging in Supplement Publicatieblad EG / ander medium 

2. Opsomming van de gestelde vragen 

3. Sjabloon voor de wijze waarop de antwoorden kunnen worden ingediend; 

4. Reglement voor de Marktdialoog van toepassing is verklaard (optie). 

5. Eventueel model “Vertrouwelijkheidsovereenkomst” 
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Bijlage 2:  Vertrouwelijkheids-overeenkomst 

 

De ondergetekenden: 

 

1. [Publieke partij], gevestigd te [zetel], ten deze vertegenwoordigd door [naam],  verder te 

noemen [“Partij A”] 

en  

 

2. [Private Partij], gevestigd te [adres], ten deze vertegenwoordigd door [naam], verder te nomen 

[“Partij B”] 

 

 

Overwegende 
 

• [Partij A heeft een Marktconsultatie geïnitieerd met betrekking tot het project 

(projectbeschrijving), welk project hierna zal worden aangeduid als  “[Project]; 

• [In dit verband heeft Partij A een aankondiging gepubliceerd in het Supplement Publicatieblad 

EG] 

• Partij B is geïnteresseerd om aan de marktconsultatie deel te nemen;]31 

• Partij B is de ontwikkelaar en/of eigenaar van bepaalde gegevens welke Partij B vertrouwelijk 

wenst te laten blijven, welke gegevens hierna zullen worden aangeduid als de “Vertrouwelijke 
Gegevens” and Partij B wenst niet dat de Vertrouwelijke Gegevens onderdeel zullen worden 

van het publieke domein; 

• Partij A heeft de beschikking over een overzicht van de Vertrouwelijke Gegevens en Partij B 

heeft er in toegestemd dat deze gegevens inderdaad als vertrouwelijke bedrijfs- en 

fabricagegegevens dienen te worden behandeld als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub c van de 

“Wet Openbaarheid van Bestuur”; 

• [Een van de beginselen van de marktconsultatie is dat Partij A uiteindelijk alle aan haar in het 

kader van de marktconsultatie verstrekte gegevens zal evalueren en de resultaten daarvan 

openbaar zal maken; ] 

• Partij B is bekend met de wens van Partij A om, indien de Vertrouwelijke Gegevens daartoe 

aanleiding geven, deze te gebruiken in een door Partij A te organiseren aanbesteding [in 

                                                                                                                                                                      
31 De eerste drie gedachtenstreepjes gelden alleen indien een Marktconsultatie is georganiseerd. 
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verband met het Project], waarbij op voorhand niet kan worden vastgesteld of het Partij A 

daarbij vrij zal staan om ten aanzien van Partij B de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking toe te passen, dan wel dat Partij B ten opzichte van eventuele 

andere marktpartijen een zodanig onoverbrugbare voorsprong zal hebben dat deze aan 

deelname door Partij B aan een dergelijke aanbesteding in de weg zal kunnen staan; 

• Indien de Vertrouwelijke Gegevens van belang zijn voor het Project, zal Partij A overwegen om 

daarvan gebruik te maken, op voorwaarden, verder tussen partijen overeen te komen; dit 

gebruik zal - indien partijen over de voorwaarden daarvoor overeenstemming bereiken - 

mogelijk kunnen inhouden dat Partij A een al dan niet exclusieve licentie op de Vertrouwelijke 

Gegevens verwerft, welke dan door Partij A kan worden aangewend in het kader van een door 

Partij A te organiseren aanbesteding; Partij B is bereid hierover met Partij A redelijke 

onderhandelingen te voeren; 

• Ten einde Partij A in staat te stellen om te beoordelen of de Vertrouwelijke Gegevens van 

zodanig belang zijn dat Partij A van Partij B toestemming zal willen verkrijgen om daarvan op 

nader overeen te komen voorwaarden gebruik te zullen maken zal Partij A de Vertrouwelijke 

Gegevens dienen te kunnen evalueren, [echter niet als onderdeel van de hiervoor beschreven 

Marktconsultatie] en zal Partij A de Vertrouwelijke Gegevens buiten het publieke domein 

houden; 

• Partij B stemt er in toe dat Partij A de Vertrouwelijke Gegevens zal kunnen gebruiken onder de 

voorwaarden zoals die in deze vertrouwelijkheidsovereenkomst verder zijn beschreven; 

1. Vertrouwelijke Gegevens 
De Vertrouwelijke Gegevens omvatten: alle technische, operationele, dan wel andere gegevens 

(met inbegrip van [bedrijfsgegevens, knowhow, klanten en leveranciers details, ontwerpen, 

patenten, handelsmerken, auteursrechten, nieuwe producten en toekomstige plannen voor de 

ontwikkelen van processen, systemen en/of materieel] mogelijkerwijs van belang voor de 

ontwikkeling van het Project in welke vorm dan ook (ongeacht of dit mondeling, schriftelijk, 

magnetisch, electronisch, digitaal of in een andere vorm) welke Partij B direct of indirect aan 

Partij A zal openbaren of aan Partij A beschikbaar heeft gesteld op enig moment na de datum 

van ondertekening; 

2. Verplichting tot vertrouwelijkheid 
Onverminderd het gestelde in de artikelen 3 en 5 zal  Partij A de Vertrouwelijke Gegevens 

alsmede de bepalingen van deze overeenkomst vertrouwelijk c.q. geheim houden. 

3. Uitgesloten Gegevens 
3.1. De verplichting om Vertrouwelijke Gegevens vertrouwelijk te behandelen c.q. geheim te 

houden heeft geen betrekking op Vertrouwelijke Gegevens ten aanzien waarvan Partij A kan 

aantonen: 
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a. Dat deze zich reeds in het publieke domein bevindt, anders dan door een tekortkoming in 

de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst; of 

b. Dat deze zich reeds rechtmatig in het bezit van Partij A bevindt (als aan te tonen door 

Partij A aan de hand van schriftelijke bescheiden) en aan Partij A beschikbaar is gesteld 

door een derde partij welke niet is gehouden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid ten 

opzichte van Partij B voorafgaande aan het moment waarop de gegevens aan Partij A 

door of namens Partij B ter beschikking waren gesteld; of  

c. Dat Partij A gehouden is deze openbaar te maken op grond van een onherroepelijke 

beslissing van het bevoegde bestuursorgaan c.q. de bevoegde rechter.   

4. Toegestaan gebruik 

Partij A mag de Vertrouwelijke Gegevens gebruiken [voor beoordeling en evaluatie door Partij 

A] ten einde vast te stellen of deze geschikt is voor, c.q. kan worden toegepast in het Project, 

op nader overeen te komen voorwaarden. 

5. Toegestane openbaarmaking 

5.1. Partij A mag de Vertrouwelijke Gegevens uitsluitend openbaar maken aan haar werknemers, 

ambtenaren, vertegenwoordigers, adviseurs (gezamenlijk aan te duiden als de 

“Gemachtigden” en ieder van hen als “Gemachtigde”) welke direct noodzakelijkerwijs 

betrokken zijn bij [de evaluatie van] [de Vertrouwelijke Gegevens / de Marktconsultatie] en 

van wie kennis van de Vertrouwelijke Gegevens voor dat doel essentieel is.. 

5.2. Partij A zal zich ten beste ervoor inspannen er voor te zorgen dat iedere persoon aan wie 

Vertrouwelijke Gegevens zijn geopenbaard zich bewust is van en zich verbindt tot nakoming 

van de bepalingen van deze overeenkomst als ware de betrokkene daarbij zelf partij.   

6. Overige verplichtingen 

6.1. Partij A zal de Vertrouwelijke Gegevens veilig bewaren in een afgesloten en beveiligde ruimte 

en zal deze op deugdelijke wijze beschermen tegen diefstal, schade, verlies en 

ongeautoriseerd toegang (met inbegrip van doch niet uitsluitend toegang middels 

electronische middelen) en Partij A zal, onverminderd het vorengaande, alle redelijkerwijs 

van haar te verwachten  maatregelen nemen welke zijn benodigd om deze vertrouwelijk te 

houden en zal ten aanzien van de Vertrouwelijke Gegevens ten minste gelijkwaardige 

beveiligingsmaatregelen treffen en zorg betrachten als zij ten aanzien van haar eigen 

vertrouwelijke gegevens betracht en zij zal alle documenten en ander materiaal waarop 

Vertrouwelijke Gegevens voorkomen te allen tijde gescheiden bewaren van haar eigen 

vertrouwelijke gegevens. 
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6.2. Partij A zal als “vertrouwelijk” waarmerken alle documenten, disks en diskettes of andere 

media welke Vertrouwelijke Gegevens bevatten. 

7. Teruggave van Vertrouwelijke Gegevens  

7.1. Op eerst schriftelijk bericht van Partij A dat zij gereed is met de evaluatie van de 

Vertrouwelijke Gegevens, zal Partij A: 

a. Aan Partij B alle Vertrouwelijke Gegevens retourneren; 

b. [Alle Vertrouwelijke Gegevens van iedere computer, wordprocessor of gelijksoortig 

apparaat waarop de gegevens door Partij A of haar Gemachtigden waren 

geprogrammeerd of gekopieerd wissen; en 

c. Alle notities, analyses, verzamelingen, studies, memoranda en andere documenten welke 

Vertrouwelijke Gegevens bevatten welke zijn vervaardigd door Partij A of haar 

Gemachtigden, vernietigen.]32 

7.2. Partij A en haar Gemachtigden zullen geen gegevens mogen vernietigen welke zij van 

rechtswege worden geacht te bewaren. 

8. Duur 

8.1. De verplichtingen onder deze overeenkomst zijn van onbepaalde duur. 

8.2. In het geval Partijen een overeenkomst sluiten ten aanzien van het gebruik door Partij A van 

de Vertrouwelijke Gegevens voor andere doeleinden dan voor evaluatie voor het doel als 

gesteld in deze overeenkomst, dan zal die opvolgende overeenkomst de voorwaarden 

bevatten waaronder Partij A al dan niet meer zal zijn gebonden aan deze overeenkomst. 

8.3. Voor die delen van de Vertrouwelijke Gegevens, welke, gedurende de duur van deze 

overeenkomst de status van uitgesloten gegevens verkrijgen, zoals bedoeld in artikel 3, 

zullen de verplichtingen van de betreffende Partij met betrekking tot die gegevens ophouden 

het karakter van Vertrouwelijke Gegevens te houden vanaf het moment dat deze gegevens 

uitgesloten gegevens zullen zijn. 

9. Algemeen 

9.1. Partij B verstrekt geen andere rechten of licentie aan Partij B dan wel haar Gemachtigden in 

verband met Vertrouwelijke Gegevens dan welke Partij A of haar Gemachtigden met 

                                                                                                                                                                      
32 Het is duidelijk dat deze bepalingen moeilijk zijn na te komen. Niettemin verdient het aanbeveling deze artikelen op te nemen, 

al was het alleen al vanwege de attentiewaarde. 

 52



uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze overeenkomst is geregeld en de Vertrouwelijke 

Gegevens zullen te allen tijde eigendom van Partij B blijven. 

10. Overdracht 

Deze overeenkomst bevat de persoonlijke verplichtingen van Partij A en deze verplichtingen en 

rechten kunnen nimmer aan derde partijen worden overgedragen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Partij B. 

11. Vervolgovereenkomst 

11.1. Indien Partij A naar aanleiding van de evaluatie van de Vertrouwelijke Gegevens tot de 

conclusie komt dat deze voldoende bruikbaar zijn voor aanwending door Partij A [in het 

Project], dan zullen Partijen met elkaar in onderhandeling treden ten einde te bezien of 

tussen hen overeenstemming valt te bereiken omtrent een Vervolgovereenkomst omtrent een 

van de volgende mogelijkheden: 

a. Partij A verwerft een al dan niet exclusieve licentie van Partij B voor het gebruik van de 

Vertrouwelijke Gegevens in een door Partij A aan te besteden project, aan welke 

aanbesteding Partij B niet zal mogen meedoen; 

b. Indien deelneming door Partij B aan een eventuele aanbesteding naar het oordeel van 

Partij A niet zal leiden tot een ontoelaatbare beperking in de mededinging dan zal Partij A 

een al dan niet exclusieve licentie van Partij B kunnen verwerven voor het gebruik van de 

Vertrouwelijke Gegevens in een door Partij A aan te besteden project, aan welke 

aanbesteding Partij B zal mogen meedoen; 

c. Indien de Vertrouwelijke Gegevens naar het oordeel van Partij A van zodanige aard zijn 

dat gunning van een opdracht aan Partij B volgens de procedure van gunning na 

onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking zal zijn geoorloofd onder de 

toepasselijke aanbestedingsregelgeving; 

d. Ieder ander gebruik van de Vertrouwelijke Gegevens onder een al dan niet exclusieve 

licentie. 

11.2. Partij zullen in redelijkheid onderhandelen omtrent de voorwaarden waaronder Partij B 

een al dan niet exclusieve licentie aan Partij A zal kunnen verlenen. 

12. Gehele overeenkomst 

Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot hetgeen 

hierin is geregeld en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen 

Partijen met betrekking tot het hierin geregelde.   
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13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1. De bepalingen van deze overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. 

13.2. De bevoegde rechter in Nederland heeft bij uitsluiting van iedere andere rechter 

exclusieve bevoegdheid om van geschillen uit deze overeenkomst kennis te nemen.. 

 

In tweevoud opgemaakt en ondertekend te [Plaats] de [Datum] 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________       _________________________

  

Partij A          Partij B 
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Colofon 

 

 

Dit is een uitgave van het Kenniscentrum PPS. Aan de inhoud van deze brochure 

kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kenniscentrum PPS is niet 

aansprakelijk voor drukfouten en/of onvolledigheden in de tekst. Alle intellectuele 

eigendomsrechten van deze brochure behoren toe aan het Ministerie van 

Financiën.  

 

Ministerie van Financiën 

Kenniscentrum PPS 

Postbus 20201 

2500 EE Den Haag 

 

versie 2, juni 2005 
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