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Programma

13.00   Opening 

13.15   Normenstelsel voor schaarse besluiten 

14.00   Pauze 

14.30   Casusbehandeling: i.i.g. standplaatsen en coffeeshops 

16.00   Conclusies en bevindingen 

16.30   Eind



Normenstelsel voor schaarse besluiten



De ontwikkeling van een nieuw normenstelsel

Overheidsopdrachten

Concessieovereenkomsten

Gedogen?

“exclusieve en 
bijzondere rechten”

Exclusieve vergunningMededinging 

Gelijke kansen 

Transparantie 

Openbaarheid

Schaarse vergunningen meer algemeen

Vergunningen voor diensten



Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Overheids-
opdracht

Aanbestedingsrecht

Concessie 
overeenkomst

aanvankelijk niet aanbestedingsplicht, wel 
Verdrag, beginsel van gelijke behandeling, 

non-discriminatie en transparantie

Telaustria 
C-324/98 / 

Parking Brixen 
C-458/03

tegenprestatie is 
recht op exploitatie

“uitsluitend” of “bijzonder recht” 
(vgl. art. 5 Richtlijn 2014/23/EU / art. 106 VWEU)

NB: gaat om historische 
achtergrond: Inmiddels 

geregeld via Richtlijn 
2014/23/EU



Uitsluitend recht / bijzonder recht

Een recht dat 

- door een bevoegde autoriteit van een lidstaat is verleend op grond 
van een met de Verdragen verenigbare wettelijke of 
bekendgemaakte bestuursrechtelijke bepaling  

- die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een activiteit wordt 
beperkt tot [één enkele ondernemer / twee of meer ondernemers] 
en  

- die de bevoegdheid [ability, competence] van andere ondernemers 
om een dergelijke activiteit uit te oefenen, wezenlijk beïnvloedt. 

(Art. 5 Richtlijn 2014/23/EU, vgl. art. 106 VWEU)



Exclusieve vergunning

Exclusieve 
vergunning

idem: verdrag, beginsel van gelijke 
behandeling, non-discriminatie en 

transparantie

Betfair 
C-203/08, Wet op 

de kansspelen

Transparantieverplichting is een 
“dwingende prealabele voorwaarde” voor toekenning 

van exclusief recht aan één onderneming, ook in geval van 
het verlenen van één vergunning, omdat de gevolgen 

daarvan dezelfde zijn als die van een 
concessieovereenkomst voor diensten

Zelfde uitleg voor 
exclusieve vergunning als 

in jurisprudentie 
concessieovereenkomst



Verbreding naar vergunningen onder de Dienstenrichtlijn

Vergunning 
voor 

diensten

Geen beperkte geldigheidsduur, tenzij het 
aantal beschikbare vergunningen beperkt is 

door een dwingende reden van algemeen 
belang (art. 11 lid 1 Dienstenrichtlijn)

Harmsen/
Trijber C-340/14 

en C-341/14)

Schaarse 
vergunningen niet voor onbepaalde 

tijd; ongeacht of het gaat om ‘natuurlijke 
schaarste’ (schaarste van natuurlijke 

hulpbronnen, zoals bij concessies vaak het geval 
zal zijn) of beleidsmatige schaarste om 

dwingende redenen van algemeen 
belang



Uitbreiding: nationaalrechtelijke norm voor alle vergunningen? 

Alle vergunningen 
en ontheffingen 

voor 
ondernemingen?

Vlaardingen speelhalvergunning 
Nationaalrechtelijke transparantieplicht?

ABRvS 25 mei 
2016 in zaak 

201406676/2/A3

Is er naar Nederlands recht een rechtsnorm die ertoe 
strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het 
bestuur op enigerlei wijze aan potentiële gegadigden ruimte wordt 

geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dienen?  

Zo ja, op welke rechtsgrondslag is die norm gebaseerd?  

Kunnen er uitzonderingen op de norm bestaan?



Uitbreiding naar nationaal recht? 

Conclusie van AG Widdershoven 
ABRvS 25 mei 2016 in zaak 201406676/2/A3 

- Ja! Er is een nationale norm voor schaarse vergunningen: het bieden 
van mededingingsruimte door een passende mate van openbaarheid 
(opkomend nationaal transparantiebeginsel)  

- Op grond van het beginsel van gelijke kansen (formele 
gelijkheidsbeginsel) 

- Wat kan worden beperkt bij wettelijk voorschrift 

- En waarop uitzonderingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van 
uniciteit



Het nieuwe normenstelsel 

Beginsel van gelijke kansen  

(formele gelijkheidsbeginsel) 

Transparantieverplichting

Passende mate van openbaarheid jegens elke gegadigde
zonder 

enige oproep 
kan niet

aanbesteden 
hoeft niet

Daadwerkelijke mededinging mogelijk maken 

en procedures op onpartijdigheid te beoordelen



Tijdig en adequaat bekendmaken van: 

- De beschikbaarheid van de schaarse vergunning 

- De verdelingsprocedure 

- Het aanvraag tijdvak 

- De toe te passen criteria 

Aan de hand van duidelijke, precieze, ondubbelzinnige verdeelregels 
die niet mogen wijzigen.

Passende mate van openbaarheid jegens elke gegadigde



Toepassingsbereik: welke vergunningen zijn schaars?

- Conclusie AG & literatuur: "als de som van de omvang van de 
aanvragen het aantal beschikbare publieke rechten overtreft”.  

- Definitie bakent niet zelf af en richt zich sterk op vergunning i.p.v. 
regeling.  

- Eigen begrip: vergunning op grond van  
1. een publiekrechtelijke regeling [verordening, wet] 

2. die [de regeling dus] de uitoefening van een economische activiteit tot één 
of meer personen beperkt [v.z.v. gerechtvaardigd, etc.], en  

3. die wezenlijke invloed heeft op de mogelijkheid van anderen om onder 
vergelijkbare voorwaarden deze activiteit te verrichten in hetzelfde 
geografische gebied [gelijke kansen in regeling en toekenning].



Ad 3. Wezenlijke invloed van de regeling op gelijke kansen

- De wezenlijke invloed op gelijke kansen is de crux 

- In zelfde geografische gebied: toepassingsbereik van verbod 

- Toekenning aan de een gaat ten koste van toekenning aan de ander, en 
daarom inzet van concurrentiestrijd tussen ondernemingen 
(rivaliserende rechten) 

- Objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria voor *de 
beperking van het aantal ondernemingen en voor *de toekenning van 
die rechten, dienen om die wezenlijke invloed te vermijden 

- Daar hoort bij een passende mate van openbaarheid te gegarandeerd 
over beschikbaarheid, procedure, aanvraagtijdvak en verdelingscriteria



Zonder enige oproep verlenen of 
verlengen

Beperkt beginsel gelijke kansen / 
strijd met transparantieplicht

Wie het eerst komt wie het eerst 
maalt

openbaarheid van 
beschikbaarheid, procedure, etc. 
regelen door duidelijke, precieze 
en ondubbelzinnige regels 
- in verordening 
- nadere regels 
- beleidsregels (spanning: zonder 

afwijkingsbevoegdheid)

Veiling

Loting

Vergelijkende toets

Aanbesteding (economisch 
meest gunstige inschrijving)

Niet verplicht in gevallen buiten de 
Aanbestedingsrichtlijnen

Passende mate van openbaarheid garanderen



Conclusies

- Schaarse vergunningen: toekennen van rechten die de inzet vormen 
van concurrentiestrijd tussen ondernemingen  

- Rivaliserende werking: verlenen = verdelen (wezenlijke invloed op 
mogelijkheid van anderen om onder gelijke voorwaarden activiteit te 
verrichten in hetzelfde geografische gebied) 

- Garanderen van openbaarheid van toegang voor elke potentiële 
gegadigde i.p.v. speciale of exclusieve behandeling voor sommigen 

- In passende mate: precies, duidelijk en ondubbelzinnig terug te vinden 
in bekendgemaakte regels (verordening, nadere regels, beleidsregels) 

- De regelgever is dus aan zet!



Pauze



Casusbehandeling



Casusbehandeling

- Wat is de geregelde activiteit voor ondernemingen? 

- Werkingssfeer verbodsbepaling? 

- Beperkend stelsel: Niet meer dan x vergunningen? 

- Wezenlijke invloed op kansen andere ondernemingen?  

- Geldigheidsduur? 

- Beschikbaarheid kenbaar? 

- Aanvraagtermijn bekend? 

- Verdelingsmechanisme? 

- Criteria?



Bijv. Verordening vervoer van personen per huifkar in Orvelte

- Personenvervoer per huifkar als dienst verboden zonder ontheffing 

- Werkingssfeer geografisch gebied, aangegeven op kaartbijlage 

- Beperkend stelsel: Niet meer dan één ontheffing kan worden verleend 

- Wezenlijke invloed op kansen andere ondernemingen  

- Geldigheidsduur ontheffing tussen 1 — 5 jaar. 

- Beschikbaarheid kenbaar 8 maanden voor afloop ontheffing 

- Openbare inschrijvingsprocedure: termijn minimaal 4 weken 

- Verdeling door (notariële) loting, tenzij slechts één inschrijver geschikt 

- Objectieve inschrijfeisen



Wat te doen bij bestaande gevallen?

- Hangt af van de omstandigheden van het geval 

- Al verleende vergunningen voor onbepaalde tijd 

- Problematiek van verworven rechten 

- Intrekkingsmogelijkheden onderzoeken (bijv. al mogelijk in 
verordening?) 

- Gaan regelen van de passende mate van openbaarheid  

- Expliciteren van bestaande praktijk (v.z.v. die nog niet passend is) 

- Evt. invoering van nieuwe verdeling 

- Via overgangsrecht bij verleende vergunningen eerbiedigen en na 
redelijke van rechtswege vervallen.



Beperkingen van beginsel van gelijke kansen?

- Gaat om de verwezenlijking van rechtsbeginsel in verordening of 
wettelijk voorschrift 

- Moet bij wettelijk voorschrift (dus niet met beleidsregels) 

- Geografische beperking werkingssfeer verbodsbepaling (kaartbijlage) 

- Striktere voorwaarden voor toekenning in verordening of andere regels 
(Wet Bibob, voldoen aan bestemmingsplan) 

- NB: bestemmingsplan als voorwaarde voor verlening is niet 
geografische beperking van werkingssfeer verbodsbepaling 

- Motief van bescherming van contractvrijheid? (huurovereenkomsten) 

- Grenzen aan de beperking?



Bevindingen?



Dank voor uw aandacht!

Olaf Kwast 
okwast@wetgevingswerken.nl | 06 144 852 46 

Wetgevingswerken 
Voorhaven 27A, Rotterdam | wetgevingswerken.nl


