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‘De zeggenschap die een aanbestedende dienst uitoefent 
zoals over zijn eigen diensten kan ook anders tot uiting 
komen dan via een kapitaalbenadering.’1

Inleiding/aanleiding

In het Carbotermo-arrest uit 20062 oordeelde het Europese 
Hof van Justitie (hierna: het Hof) al dat de omstandigheid 
dat een aanbestedende dienst alleen of tezamen met andere 
overheidsdiensten het volledige kapitaal in handen heeft 
van een vennootschap waaraan een overheidsopdracht 
wordt verstrekt, niet beslissend is voor de vraag of die 
aanbestedende dienst (gezamenlijk) toezicht uitoefent op 
de opdrachtnemer en dus of er daarmee voldaan is aan het 
toezichtcriterium van de quasi-inhouse-uitzondering c.q. 
inbestedingsuitzondering. Desalniettemin stond het Hof 
nadien enkel inhouse-gunningen toe in gevallen waarin het 
kapitaal van de opdrachtnemende entiteit geheel of gedeel-
telijk in handen was van een aanbestedende dienst. Onder-
havige zaak, waarin het Finse model van de ‘verantwoor-
delijke gemeente’ centraal staat, brengt daar verandering 
in. Het Hof oordeelt dat er in deze zaak sprake is van geza-
menlijk toezicht door gemeenten die geen aandeel hebben 
in het kapitaal van de inhouse-entiteit. Bovendien staat 
het Hof een construct toe, van bevoegdheidsoverdracht en 
vervolgens gunning via een bestaande inbestedingsrelatie, 
dat ook een welkome aanvulling kan zijn voor de Neder-
landse praktijk.

Feiten en procesverloop

In deze zaak3 staan twee samenwerkingsovereenkomsten 
en een dienstverleningsovereenkomst ter discussie. De 

1 Hvj EU 18 juni 2020, zaak c-328/19, EcLI:EU:c:2020:483 (Porin Linjat), 
r.o. 68.

2 Hvj EG 11 mei 2006, zaak c-340/04, EcLI:EU:c:2006:308 (Carbotermo), 
r.o. 37.

3 Hvj EU 18 juni 2020, zaak c-328/19, EcLI:EU:c:2020:483 (Porin Linjat).

eerste samenwerkingsovereenkomst betreft diensten van 
openbaar vervoer, aangegaan door de Finse gemeenten 
Pori, Harjavalta, Kokemäki, Ulvila en Nakkila, waarbij 
de gemeenten bepaalde vervoerstaken toevertrouwen aan 
de stad Pori. De bevoegdheden worden uitgeoefend door 
een ‘commissie voor openbaar vervoer’ waaraan alle deel-
nemende gemeenten afgevaardigden leveren, zij het dat de 
gemeente Pori als grootste gemeente de meeste macht heeft.

De tweede samenwerkingsovereenkomst slaat op gezond-
heidsdiensten en is gesloten door de gemeenten Pori, Ulvila 
en Merikarvia. De twee laatste gemeenten hebben hun 
verantwoordelijkheden aan Pori overgedragen. Ook bij 
deze overeenkomst berust de verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van de diensten binnen het samenwerkingsge-
bied bij een gemengde commissie (ter waarborging van de 
sociale grondrechten) waarin alle drie de gemeenten zitting 
nemen.

Voor beide samenwerkingsovereenkomsten, dus zowel 
voor de openbaarvervoersovereenkomsten als de gezond-
heidsdienstenovereenkomsten, geldt dat de gemeenten 
zelf verantwoordelijk blijven voor de financiering van de 
dienst(en). Beide overeenkomsten zijn gebaseerd op het 
model van de ‘verantwoordelijke gemeente’, waarbij in 
beide gevallen de stad Pori deze positie vervult. In die rol 
beoordeelt zij de behoeften van de inwoners ten aanzien 
van de onder de overeenkomsten vallende diensten. Ook 
bepaalt zij hoe de diensten worden verstrekt en dient zij 
ervoor in te staan dat deze diensten in voldoende mate 
beschikbaar zijn voor de inwoners. De gemeente Pori legt 
de concrete uitvoering van de overeenkomsten op aan de 
zojuist besproken gemengde commissies.

Op 4 mei 2015 heeft de Commissie ter waarborging van 
de sociale grondrechten bepaald dat de (dienstverlenings)
opdracht ten behoeve van gehandicaptenvervoer als eigen 
taak door de stad Pori zou worden verzorgd via Porin 
Linjat, een vervoersmaatschappij waarvan de aandelen 
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volledig in handen zijn van de gemeente Pori. De opdracht 
daarvoor werd door de stad Pori rechtstreeks aan Porin 
Linjat gegund met een beroep op de inbestedingsuitzonde-
ring.

Lyttylän Liikenne Oy, ook een vervoersmaatschappij, vecht 
dit gunningsbesluit aan bij de Finse burgerlijke rechter, die 
het besluit nietig verklaart op de grond dat Porin Linjat niet 
kan worden gezien als een ‘gelieerde entiteit’. De Finse rech-
ter is van oordeel dat in de relatie tussen Porin Linjat en de 
andere twee gemeenten niet is voldaan aan de voorwaar-
den van de inbestedingsuitzondering; het toezichtcriterium 
en het merendeelcriterium. De stad Pori, ondersteund door 
Porin Linjat, gaat in hoger beroep, waar zij stelt dat laatstge-
noemde wel degelijk een ‘gelieerde entiteit’ is.

De hoogste Finse rechter geeft uitvoering aan art. 267 VWEU 
en legt een viertal vragen voor aan het Hof. De verwijzende 
rechter vraagt zich af in hoeverre het (Finse) model van de 
‘verantwoordelijke gemeente’ kan worden gezien als een 
overdracht van bevoegdheden in de zin van art. 4 lid 2 VEU. In 
het verlengde daarvan vraagt de verwijzende rechter zich af 
of, en zo ja onder welke voorwaarden, binnen dit model een 
beroep kan worden gedaan op een inhouse-entiteit van de 
desbetreffende verantwoordelijke gemeente. Hiertoe stelt hij 
vier prejudiciële vragen.

Beantwoording door het Hof

Eerste vraag
De eerste vraag is of art. 1 lid 2 onder a Richtlijn (EG) nr. 2004/18 
(de ‘oude’ aanbestedingsrichtlijn klassieke sectoren)4 zo moet 
worden uitgelegd dat een samenwerkingsovereenkomst 
waarbij de gemeenten die partij zijn bij deze overeenkomst 
de verantwoordelijkheid voor de organisatie van diensten te 
hunnen behoeve aan één van hen toevertrouwen, uitgeslo-
ten is van de werkingssfeer van Richtlijn (EG) nr. 2004/18 op 
grond dat zij een overdracht van bevoegdheden in de zin van 
art. 4 lid 2 VEU vormt, zoals uitgelegd in het Remondis-arrest5, 
dan wel een publiek-publieke samenwerking tussen aanbe-
stedende diensten die niet onder de aanbestedingsplicht 
valt, in de zin van het Piepenbrock-arrest6.

Art. 4 lid 2 VEU beschermt de interne verdeling van bevoegd-
heden binnen lidstaten, aldus het Hof. Het artikellid stelt 
lidstaten in de gelegenheid om over te gaan tot een vrijwil-
lige overdracht van bevoegdheden tussen lokale overhe-
den onderling. Zo valt een reorganisatie van bevoegdhe-
den, waarbij een bevoegde instantie zich ontdoet van een 
bevoegdheid en deze overdraagt aan een ander orgaan, op 
grond van rechtsoverwegingen  42 tot en met 44 van het 

4 Deze bepaling bevatte de definitie van het begrip ‘overheidsopdracht’. 
De huidige richtlijn voor klassieke sectoren (richtlijn (EU) nr. 2014/24) 
bevat in art. 2 lid 5 dezelfde definitie van het begrip ‘overheidsopdracht’. 
Onderhavige vraag is dus ook onder de huidige richtlijn relevant.

5 Hvj EU 21 december 2016, zaak c-51/15, EcLI:EU:c:2016:985 (Remondis).
6 Hvj EU 13 juni 2013, zaak c-386/11, EcLI:EU:c:2013:385 (Piepenbrock).

Remondis-arrest niet onder een ‘overheidsopdracht’ in de zin 
van Richtlijn (EG) nr. 2004/18. Hieronder vallen alleen over-
eenkomsten onder bezwarende titel. Bij een overdracht van 
bevoegdheden ontbreekt de bezwarende titel. Vanaf het 
moment dat een overheidsorgaan een bevoegdheid heeft 
overgedragen, heeft zij er geen economisch belang meer 
bij om taken voortkomend uit deze inmiddels overgedragen 
bevoegdheid te verrichten.7

De ontvangende instantie moet haar 
bevoegdheden ‘autonoom en onder 

eigen verantwoordelijkheid uitoefenen’

Niet elke overdracht van bevoegdheden valt echter onder 
de werkingssfeer van art. 4 lid 2 VEU. De overheidsinstantie 
aan wie de bevoegdheid is overgedragen moet in staat zijn 
om haar uitvoering zelf te organiseren en de voor deze taken 
geldende bepalingen vast te stellen. Verder dient de bevoegd-
heidontvangende instantie over financiële autonomie te 
beschikken: de overdragende instantie mag dus geen effec-
tief financieel toezicht meer uitoefenen of een goedkeurings-
recht ten aanzien van bepaalde besluiten bedingen. Anders 
gesteld, de ontvangende instantie moet haar bevoegdheden 
‘autonoom en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefenen’.8 
Dit laatste betekent in de visie van het Hof echter niet dat de 
ontvangende entiteit aan élke invloed van een andere over-
heidsinstantie moet zijn onttrokken. Enig toezicht vanuit de 
overdragende instantie(s) is toegestaan, maar inmenging in 
de concrete uitvoering van de overgedragen bevoegdheid is 
uitgesloten, aldus het Hof.9

Vervolgens komt het Hof toe aan een concrete toepassing 
van bovengenoemde eisen op de onderhavige zaak. Het Hof 
overweegt allereerst dat bij de samenwerkingsovereenkom-
sten sprake is van een vrijwillige overdracht die krachtens de 
wet plaatsvindt.10 In het licht van de vereiste autonomie stelt 
het Hof vast dat de verantwoordelijke gemeente zelfstandig 
opereert. Verder acht het Hof het in de onderhavige zaak van 
belang dat op basis van de samenwerkingsovereenkomsten 
de bevoegdheden worden toevertrouwd aan een gemeen-
schappelijke instelling. Hoewel er wel degelijk sprake is van 
enig toezicht op de commissie door de daarin participe-
rende gemeenten, ziet dit toezicht niet op concrete uitvoe-
ringstaken. Het uitgangspunt is dat de commissie financieel 
autonoom opereert, volgens een plan dat gezamenlijk is 
vastgesteld door de gemeenten die partij zijn bij de samen-
werkingsovereenkomst. Uit het voorgaande volgt dat ten 
aanzien van de samenwerkingsovereenkomsten is voldaan 
aan de voorwaarden voor een overdracht van bevoegdheden 

7 Hvj EU 21 december 2016, zaak c-51/15, EcLI:EU:c:2016:985 (Remondis), 
r.o. 46-47.

8 Hvj EU 18 juni 2020, zaak c-328/19, EcLI:EU:c:2020:483 (Porin Linjat), 
r.o. 48.

9 Ibid, r.o. 49.
10 Ibid, r.o. 50.
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in de zin van art. 4 lid 2 VEU, die is uitgesloten van de wer-
king van Richtlijn (EG) nr. 2004/18.

Omdat het Hof vaststelt dat sprake is van een over-
dracht van bevoegdheden in de zin van art. 4 lid 2 VEU, 
onderzoekt het Hof verder niet of er (ook) sprake is van 
de uitzondering van publiek-publieke samenwerking. De 
derde prejudiciële vraag, die uitgaat van de toepasselijk-
heid van de publiek-publieke samenwerkingsuitzondering, 
beantwoordt het Hof daarom niet.

Tweede en vierde vraag
De tweede en vierde prejudiciële vraag komen wat betreft 
het Hof voor gezamenlijke behandeling in aanmerking. De 
verwijzende rechter vraagt zich hiermee af of, als er zoals in 
casu sprake is van een samenwerkingsovereenkomst waar-
bij de partijen de verantwoordelijkheid voor de organisatie 
van diensten te hunnen behoeve aan één van hen overdra-
gen, die bevoegdheidontvangende instantie vervolgens als 
aanbestedende dienst is te beschouwen ten aanzien van 
haar eigen taken en bevoegdheden en de aan haar over-
gedragen taken en bevoegdheden. Vervolgens vraagt de 
verwijzende rechter zich af of de bevoegdheidontvangende 
instantie met een beroep op de inbestedingsuitzondering al 
deze taken en bevoegdheden – dus zowel haar eigen als de 
taken en bevoegdheden die zij overgedragen heeft gekre-
gen – met een beroep op de inbestedingsuitzondering kan 
onderbrengen bij een inhouse-entiteit waarvan alleen zij 
aandeelhouder is.11

Het Hof overweegt dat het model van de ‘verantwoorde-
lijke gemeente’ veronderstelt dat de gemeente aan wie de 
bevoegdheden zijn overgedragen (in casu de stad Pori) 
wat deze bevoegdheden betreft in de rechten en verplich-
tingen van haar contractspartners treedt. De overdragende 
gemeenten staan hun bevoegdheden af aan de verantwoor-
delijke gemeente. Die verantwoordelijke gemeente dient 
vanaf het moment van overdracht zelfstandig te voorzien 
in de behoeften van de inwoners van de andere gemeen-
ten ten aanzien van gezondheidsdiensten. De aanvankelijk 
bevoegde gemeenten zijn dan nog slechts verantwoordelijk 
voor de financiering van de diensten.12 Hieruit volgt dat de 
instantie waaraan de taak is overgedragen voor het gehele 
grondgebied waarop de samenwerkingsovereenkomst slaat, 
beschouwd moet worden als de verantwoordelijke aanbe-
stedende dienst waar het gaat om de gunning van diensten 
in het kader van de overgedragen taken.13

Vervolgens rijst de vraag of de verantwoordelijke gemeente 
een beroep kan doen op haar inhouse-entiteit om niet alleen 
te voorzien in haar eigen behoeften, maar ook in de behoef-
ten van de gemeenten die taken aan haar hebben overge-
dragen. Daarvoor moet worden getoetst aan de criteria van 

11 Ibid, r.o. 59.
12 Ibid, r.o. 60-63.
13 Ibid, r.o. 64.

de inbestedingsuitzondering: het toezichtcriterium en het 
merendeelcriterium.

Het Hof stelt dat de kapitaalbenade-
ring niet de enige manier is om aan 

het toezichtcriterium te voldoen

Aan het toezichtcriterium is in beginsel voldaan wanneer 
een aanbestedende dienst alleen of samen met andere over-
heidsinstanties het volledige kapitaal in handen heeft van 
de entiteit aan wie de opdracht wordt gegund.14 Hoewel het 
Hof tot aan het onderhavige arrest inhouse-gunning c.q. 
een beroep op de inbestedingsuitzondering slechts heeft 
toegestaan in gevallen waarin de inhouse-entiteit geheel 
of gedeeltelijk in handen was van de aanbestedende dienst 
zelf, mag daaruit niet worden afgeleid dat deze gunning niet 
mogelijk kan zijn binnen het model van de ‘verantwoor-
delijke gemeente’, enkel omdat de overige gemeenten geen 
aandeel hebben in de inhouse-entiteit. Het Hof stelt dat 
de kapitaalbenadering niet de enige manier is om aan het 
toezichtcriterium te voldoen.15

Het Hof overweegt dat in casu voor beide samenwerkings-
overeenkomsten geldt dat de gemeente Pori als ‘verantwoor-
delijke gemeente’ de desbetreffende taken voor de overige 
gemeenten uitvoert. De stad Pori heeft als aanbestedende 
dienst te gelden voor deze taken. De opdrachtnemende enti-
teit, Porin Linjat, is een aan de stad Pori gelieerde entiteit. 
De stad Pori oefent zeggenschap uit over Porin Linjat. In 
die relatie (stad Pori – Porin Linjat) is dus aan het toezicht-
criterium voldaan.16

Het wordt niet helemaal duidelijk uit het arrest of dit enkel-
voudige toezicht van de stad Pori op Porin Linjat voldoende 
is om, ook ten aanzien van de opdrachten die de stad Pori 
weliswaar verstrekt aan Porin Linjat maar die zien op de 
behoeften van de andere gemeenten, een beroep te kunnen 
doen op de inbestedingsuitzondering. Het lijkt er echter op 
dat dit wel voldoende is. Na de constatering dat in de enkel-
voudige relatie stad Pori-Porin Linjat voldaan is aan het 
toezichtcriterium vervolgt het Hof namelijk met de woor-
den ‘gesteld dat na een overdracht van bevoegdheden in de 
zin van artikel 4 lid 2, VEU, zoals uitgelegd in het arrest 
van 21 december 2016, Remondis (…) het vereiste geldt dat 
de zeggenschap over de inhouse-entiteit gezamenlijk wordt 
uitgeoefend (…)’. Hiermee lijkt het Hof te insinueren dat 
er na een overdracht van bevoegdheden als bedoeld in het 
Remondis-arrest geen gezamenlijk toezicht nodig is, maar 
dat kan worden volstaan met een enkelvoudige toezicht-
relatie. Dat lijkt mij ook logisch, uitgaande van een over-

14 Hvj EU 13 november 2008, zaak c-324/07, EcLI:EU:c:2008:621 (Coditel 
Brabant), r.o. 30.

15 Hvj EU 18 juni 2020, zaak c-328/19, EcLI:EU:c:2020:483 (Porin Linjat), 
r.o. 68.

16 Ibid, r.o. 69.
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dracht van de bevoegdheid die vervolgens autonoom en 
onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

Voor zover er wel gezamenlijk toezicht nodig is of zou zijn, 
oordeelt het Hof dat in het Finse model van de verantwoor-
delijke gemeente, de bevoegdheidoverdragende gemeen-
ten de mogelijkheid hebben om – hoewel zij geen aandeel 
hebben in het kapitaal van de inhouse-entiteit –, net als de 
verantwoordelijke gemeente, structureel en functioneel 
toezicht uit te oefenen.17 Het Hof geeft niet aan hoe dit geza-
menlijk toezicht dan precies is geregeld, maar daarbij zal het 
ongetwijfeld doelen op de rol die in de samenwerkingsover-
eenkomsten is toebedeeld aan de commissies, waarin afge-
vaardigden van alle gemeenten, dus ook van de bevoegdhei-
doverdragende gemeenten, plaatsnemen.

Vervolgens gaat het Hof in op de vraag of en hoe in casu is 
voldaan aan het merendeelcriterium van de inbestedings-
uitzondering. Het Hof brengt in herinnering dat in het kader 
van dit criterium niet vereist is dat de opdrachtnemer het 
merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve 
van de aanbestedende dienst of één van de aanbestedende 
diensten in wiens handen zij is.18 Aan de eis is ook voldaan 
wanneer de entiteit het merendeel van haar werkzaamhe-
den verricht ten behoeve van deze instanties gezamenlijk. 
Doel van het merendeelcriterium is te voorkomen dat een 
inhouse-entiteit zich (te veel) op de markt gaat richten en de 
mededinging verstoort.

In het kader van het merendeelcriterium moet in dit geval 
worden onderzocht of diensten die aan een inhouse-enti-
teit worden gegund op basis van twee samenwerkingsover-
eenkomsten die (1) elk bevoegdheden aan dezelfde verant-
woordelijke gemeente overdragen, (2)  betrekking hebben 
op verschillende diensten, (3)  niet door dezelfde partijen 
zijn gesloten, en (4) zijn bestemd ter dekking van zowel de 
behoeften van de aanbestedende dienst zelf als de behoef-
ten van andere aanbestedende diensten die partij zijn bij 
die samenwerkingsovereenkomsten, gelijk kunnen worden 
gesteld met werkzaamheden die ten behoeve van de aanbe-
stedende dienst worden verricht.

Aan het merendeelcriterium is ook 
voldaan wanneer de entiteit het 
merendeel van haar werkzaam-
heden verricht ten behoeve van 

deze instanties gezamenlijk

Het Hof komt tot de conclusie dat in casu beide samenwer-
kingsovereenkomsten over voldoende waarborgen beschik-
ken ter voorkoming dat de inhouse-entiteit zich op de markt 
gaat richten en de mededinging verstoort. Dat de samen-
werkingsovereenkomsten een verschillende personele en 

17 Ibid, r.o. 70.
18 Ibid, r.o. 71.

materiële werkingssfeer hebben doet hier niets aan af. Voor 
de vaststelling of de inhouse-entiteit het merendeel van haar 
diensten verricht ten behoeve van de aanbestedende dienst 
of aanbestedende diensten die zeggenschap over haar uit-
oefenen, moet dan ook aansluiting worden gezocht bij álle 
werkzaamheden die zij uit hoofde van de samenwerkings-
overeenkomsten uitvoert ten behoeve van álle gemeenten. 
Hier mag de omzet die Porin Linjat ten behoeve van de stad 
Pori heeft geboekt dus worden opgeteld bij de omzet die 
zij ten behoeve van de andere bevoegdheidoverdragende 
gemeenten heeft gerealiseerd.19

Toepasbaarheid in Nederland

Het principe dat ten grondslag ligt aan het Finse model van de 
verantwoordelijke gemeente, kan ook in Nederland worden 
toegepast. Dit biedt perspectief voor bijvoorbeeld gemeen-
ten die wel graag gebruik willen maken van de diensten van 
een inhouse-entiteit van een (of meer) buurgemeente(n) 
– denk aan een gemeentelijk of regionaal afvalinzamel- of 
afvalverwerkingsbedrijf – maar geen aandeelhouder willen 
worden van die entiteit. Tot dit arrest leek er dan maar één 
mogelijkheid te zijn, namelijk een beroep doen op de alleen-
rechtuitzondering. Die uitzondering kent echter zijn beper-
kingen. Zo kan deze alleen maar worden toegepast voor 
overheidsopdrachten voor diensten en dus niet ten aanzien 
van overheidsopdrachten voor leveringen en werken.20 
Bovendien vereist de alleenrechtuitzondering dat er een 
alleenrecht wordt gevestigd in een gemeentelijke verorde-
ning. Daarvoor is besluitvorming door en medewerking van 
de gemeenteraad vereist, wat soms politiek lastig ligt. Verder 
dient de vestiging van het alleenrecht verenigbaar te zijn 
met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie.21 De grootste hobbel is echter dat het gunnen van over-
heidsopdrachten (voor diensten) aan een opdrachtnemende 
(inhouse-)entiteit op basis van de alleenrechtuitzondering 
maar in beperkte mate mogelijk is. De omzet van de diensten 
die op grond van de alleenrechtuitzondering worden verricht 
kwalificeert namelijk als omzet voor derden in het kader van 
het merendeelcriterium van de inbestedingsuitzondering.22 
Dit betekent dat zo’n inhouse-entiteit maximaal 20% acti-
viteiten voor derden mag verrichten. In het Cogesa-arrest23 
heeft het Hof geoordeeld dat alle werkzaamheden die de 
opdrachtnemende (inhouse)entiteit verricht voor andere 
personen dan haar aandeelhouders, moeten worden geacht 
te zijn verricht voor derden, ook als het daarbij gaat om activi-
teiten voor overheidsinstanties. Als er meerdere partijen zijn 
die niet (langer) via de inbestedingsconstructie opdrachten 
aan een opdrachtnemende (inhouse-)entiteit verstrekken, of 
als de hoeveelheid werk (te bepalen op grond van de omzet) 

19 Ibid, r.o. 72-76.
20 Zie art. 2.24 aanhef en onder a AanbW 2012.
21  Zie art. 2.24 aanhef en onder a AanbW 2012.
22 Op grond van het merendeelcriterium dient de opdrachtnemende 

(inhouse-)entiteit meer dan 80% van haar activiteiten te verrichten voor 
de aanbestedende dienst(en) die toezicht op haar houdt (houden), zie 
art. 2.24a lid 1 sub b en art. 2.24b lid 1 sub b AanbW.

23 Hvj EU 8 december 2016, zaak c-553/15, EcLI:EU:c:2016:935 (Cogesa).
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die via de alleenrechtuitzondering bij zo’n opdrachtne-
mende (inhouse-)entiteit wordt weggezet een zodanige 
omvang bereikt dat dit meer dan 20% van haar activiteiten 
vormt, komt het gebruik van de inbestedingsuitzondering 
door de wel in die entiteit aandeelhoudende en de daarop 
toezichthoudende gemeente(n) onder druk te staan.

De alleenrechtuitzondering kan alleen 
worden toegepast voor overheids-
opdrachten voor diensten en niet 

ten aanzien van overheidsopdrach-
ten voor leveringen en werken

De constructie uit het Porin-arrest lijkt hiervoor een oplos-
sing te bieden. Naar Nederlands (bestuurs)recht kunnen 
bestuursorganen –  bijvoorbeeld het college van B&W  – 
immers bevoegdheden via een delegatiebesluit overdra-
gen aan een ander bestuursorgaan, dat die bevoegdheden 
vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.24 
Daarmee is sprake van een overdracht van bevoegdheden 
in de zin van art.  4 lid  2 VEU, die is uitgesloten van de 
werkingssfeer van de Aanbestedingsrichtlijn.

24 Zie art. 10:13 Awb, dat delegatie definieert als: ‘het overdragen door een 
bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan 
een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.’ De voor-
waarden waaronder delegatie kan plaatsvinden staan beschreven in art. 
10:14 t/m 10:21 Awb. De belangrijkste voorwaarde is dat delegatie alleen 
kan plaatsvinden indien de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorschrift 
is voorzien (art. 10:15 Awb).

Indien de rechtspersoon waarvan het bevoegdheidontvan-
gende bestuursorgaan – bijvoorbeeld een gemeente – deel 
uitmaakt, beschikt over een inhouse-entiteit, kan zij haar 
eigen overheidsopdrachten én de overheidsopdrachten die 
zij op grond van de gedelegeerde bevoegdheid te vergeven 
heeft, een-op-een verstrekken aan haar inhouse-entiteit. De 
omzet uit de overheidsopdrachten op basis van de gedele-
geerde bevoegdheid kwalificeert in dat geval niet als omzet 
voor derden, maar als omzet voor de aandeelhoudende 
gemeente. De bestaande toezichtrelatie met de reeds in de 
inhouse-entiteit participerende aanbestedende dienst(en) is 
voldoende. Hoewel in de casus van het Porin-arrest via de 
samenwerkingsovereenkomsten ook nog sprake was van 
een gezamenlijk toezicht door de bevoegdheidoverdragende 
gemeenten, valt uit de overwegingen van het Hof af te 
leiden dat dit geen noodzakelijke voorwaarde is. Daarmee 
is het construct van delegatie en vervolgens inbesteding op 
basis van een reeds bestaande inbestedings-/inhouse-relatie, 
mijns inziens, een welkome aanvulling voor de praktijk.
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