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tenderplicht

JESSICA DE ROOS EN VANESSA JASAREVIC

Staan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel, eraan in de weg 
dat de overheid haar gronden een-op-een aan een derde verkoopt zonder andere gegadigde kopers in 

de gelegenheid te stellen mee te dingen? 

Staat het een gemeente vrij om bij de verkoop van grond af 
te spreken wat zij maar wil en met wie zij dat maar wil? Dat 
is wel het uitgangspunt. Ook voor overheden geldt namelijk 
het beginsel van contractvrijheid. Overheden hebben zich 
echter wel te houden aan de zogenoemde algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel. 
De vraag is of deze beginselen eraan in de weg staan dat 
de overheid haar grond een-op-een aan een derde verkoopt 
zonder daarbij andere (potentiële) gegadigden in de gele-
genheid te stellen mee te dingen naar de aankoop. 

In 2016 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, kort gezegd, dat bij de verdeling van 
schaarse vergunningen door de overheid, op enigerlei wijze 
aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden 
om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen.1 
Deze rechtsnorm is gebaseerd op het hiervoor genoemde 
gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden 
van gelijke kansen. Sindsdien leeft de vraag of de over-
heid deze mededingingsnorm ook in acht moet nemen bij 
gronduitgifte. Duidelijk is in elk geval dat bij zuivere grond-
verkoop geen sprake is van een aanbestedingsplichtige 
overheidsopdracht. Nog niet helemaal zeker is of niettemin 
toch een soort van ‘tenderplicht’ geldt. 

Aanbestedingsrecht niet van toepassing, 
tenzij 

Het aanbestedingsrecht ziet op de inkoop (van diensten, 
leveringen en/of werken) en is daarom per definitie niet 
van toepassing op de verkoop van grond. Van een aanbe-
stedingsplicht zou echter wel sprake kunnen zijn als de 
grondverkoop gepaard gaat met de gelijktijdige verstrek-
king van één of meer aanbestedingsplichtige overheids-
opdrachten. 

Wanneer zou daarvan sprake kunnen zijn? Het aanbe-
stedingsrecht onderscheidt twee soorten opdrachten: 
overheidsopdrachten en concessieopdrachten. Voor beide 

opdrachten geldt dat sprake moet zijn van een schriftelijke 
overeenkomst onder bezwarende titel. Uit het bekende 
Helmut Muller-arrest2 volgt dat van een bezwarende titel 
sprake is wanneer wordt voldaan aan de volgende drie 
cumulatieve vereisten: 

(i) de aanbestedende dienst ontvangt in het kader van een 
opdracht een prestatie van een opdrachtnemer waartegen 
de aanbestedende dienst een tegenprestatie verricht; 
(ii) de prestatie van de opdrachtnemer moet voor de 
aanbestedende dienst een rechtstreeks economisch belang 
hebben; dit rechtstreeks economisch belang is onder meer 
aanwezig als de aanbestedende dienst bijvoorbeeld de 
eigenaar van een werk wordt of economische voordelen uit 
het toekomstige gebruik van een werk kan halen, aan de 
verwezenlijking financieel heeft bijgedragen of risico loopt 
bij het economisch mislukken van een werk;
(iii) er is sprake van een in rechte afdwingbare verplichting 
waarbij de opdrachtnemer zich direct of indirect verplicht 
tot uitvoering van de prestatie (‘bouwplicht’). 

Het belangrijkste verschil met een overheidsopdracht is 
dat bij een concessieopdracht de tegenprestatie van de 
aanbestedende dienst bestaat uit het verlenen van een 
recht een bepaalde dienst te exploiteren of een werk te 
realiseren en te exploiteren. De aanbestedende dienst 
kan naast de verlening van dit recht de opdrachtnemer/
concessiehouder ook betalen, maar deze betaling blijft in 
die zin beperkt, opdat de opdrachtnemer/concessiehouder 
het economisch risico bij de uitvoering van de concessieop-
dracht draagt.3 In het verleden werd wel geopperd dat een 
gemeentelijke gronduitgifte, waarbij de koper (de facto) het 
recht krijgt deze gronden te ontwikkelen en te exploiteren, 
neerkomt op een (aanbestedingsplichtige) concessieop-
dracht. In voornoemd arrest heeft het Hof van Justitie van 
de Europese Unie echter expliciet overwogen dat hiervan 
geen sprake kan zijn, omdat dan ‘het exploitatierecht zijn 
oorsprong alleen in het eigendomsrecht van de betrokken 
marktdeelnemer vindt’.4 Met andere woorden, vanwege de 
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