8 dinsdag 12 juni 2018

ACHTERGROND

nummer 10

Minder aandacht voor deregulering in gemeentecoalities
De nieuwe gemeentelijke coalities hebben aanzienlijk minder aandacht voor regeldruk
en belemmerende regelgeving
dan vier jaar geleden. Nog
niet de helft van de nieuwe
coalities wil iets doen aan de
regeldruk; vier jaar geleden
was dat bijna 70 procent.
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De nieuwe Beuningse wethouder
Henk Plaizier (VVD) begint met de
stofkam. Hij is sinds vorige maand
als wethouder economie en financiën
belast met onder meer de vermindering van de regeldruk. ‘Bij regeldruk
gaat om het handhaven van onnodige regels die of niet meer van toepassing zijn of anders ingevuld kunnen
worden,’ legt hij uit. ‘We gaan in de
algemene plaatselijke verordening
eerst kijken welke regels nog van
toepassing zijn, en welke niet meer.
Zitten daar regels tussen die anders
ingevuld kunnen worden? Als je dat
kunt veranderen, dan levert dat voor
alle kanten voordelen op. De samenleving heeft te maken met minder
regels, en het scheelt capaciteit in het
ambtenarenapparaat.’
De nieuwe coalitie in Beuningen,
gevormd door de lokale partij Beuningen Nu & Morgen, VVD en CDA,
is niet de enige met aandacht voor
regeldruk en belemmerende regels,
maar de aandacht voor het onderwerp neemt af. Dat blijkt uit een
analyse van deze krant. SC keek in
144 nieuwe coalitieakkoorden of er
op enige wijze aandacht is voor het
onderwerp. Dat bleek in 68 gemeenten, waaronder dus Beuningen, het
geval, oftewel bij 48 procent van de
akkoorden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 lag dat percentage op bijna 70 procent.

Genuanceerder
Volgens Marcel Boogers, hoogleraar
innovatie en regionaal bestuur aan
de Universiteit Twente, heeft de

Aantal coalitieakkoorden met daarin aandacht voor regeldruk, per partij
tussen haakjes het aantal coalities waar een partij aan meedoet
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Ondernemers

De dalende aandacht voor regeldruk
doet zich voor over de hele linie,
van linkse tot rechtse colleges.
De afname ging het hardst bij de
ChristenUnie en D66. Waar in 2014
nog in 76 procent van de akkoorden
waar de kleine christelijke partij
haar handtekening onder gezet had
aandacht was voor regeldruk, is dat
nu nog 41 procent. Bij de democraten gaat het om een daling van 78
naar 46 procent.
Vier jaar geleden was het de VVD die
in de meeste coalitieakkoorden
(79 procent) afspraken wist te
maken over de beperking van de
regeldruk. De liberalen pleiten van
oudsher voor een kleinere overheid
met minder regels. Maar de partij is
door GroenLinks voorbij gestreefd;
de SP buiten beschouwing latend
vanwege het lage aantal coalitiedeelnames. Een verklaring is moeilijk
te vinden. Het zou eraan kunnen
liggen dat de partij, die flink won
bij de gemeenteraadsverkiezingen
van afgelopen maart, relatief vaak
samenwerkt met de VVD.

Ook in Beuningen spelen ondernemers een belangrijke rol, zegt regel-
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drukwethouder Plaizier. ‘Het is mijn
eerste periode als wethouder, maar
ik was hiervoor al nadrukkelijk betrokken bij ondernemers. Daar hoor
je veel dingen, die neem ik mee.’
Plaizier wijst als voorbeeld onder
meer op het reclamebeleid van zijn
gemeente. ‘We kijken wat voor bedrijven een economische belemmering is, en of dat de schuld van de
gemeentelijke regels is. Dan kijken
we of de regels nog passend zijn
voor 2018. Zo zien we bijvoorbeeld
dat ondernemers op een andere manier reclame zijn gaan maken. Die
is veel uitbundiger geworden, met
grote vlaggen en billboards. Veel
ondernemers doen er steeds meer
aan om klanten de winkels binnen
te krijgen. Dat betekent dat wij
moeten kijken naar ons beleid en
of de overwegingen nog hetzelfde
zijn.’
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dalende aandacht voor deregulering
met twee dingen te maken. Ten
eerste zijn bestuurders ‘genuanceerder’ over wetgeving gaan denken.
Boogers: ‘Het neoliberale vertoog
was lange tijd “hoe minder regels
hoe beter”. Maar sinds de economische crisis wordt er toch weer meer
gereguleerd. Je kunt toch niet alles
aan de markt overlaten.’
Daarnaast, zegt Boogers, is er
de laatste jaren al veel aandacht
geweest voor regulering. ‘Zeker
wanneer het gaat over het lokale
bedrijfsleven. Het behoeft daarom
geen nieuwe aandacht meer. Het accent verschuift daardoor naar grote
inhoudelijke opgaves, zoals duurzaamheid en woningbouw.’

Beter en concreter
Vier jaar geleden stond de regeldruk
bij gemeenten in de spotlights.
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De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het ministerie
van Binnenlandse Zaken stelden
in 2011 het programma Beter en
Concreter in. Dat liep tot maart 2015
– een jaar na de vorige raadsverkiezingen – en was vooral bedoeld om
de omgang te verbeteren tussen
overheden aan de ene kant en burger en bedrijfsleven aan de andere
kant. Het leidde niet tot keiharde
reductiedoelen, maar wel tot meer
bewustzijn bij gemeenten.
Een dergelijk programma is er nu
niet, net als overigens bij de rijksoverheid. Waar het vorige kabinet
zich had voorgenomen om de regeldruk en nalevingskosten met
2,5 miljard euro te verlagen – en
daarin slaagde – heeft het huidige
kabinet dat niet. Ook dat kan de
verminderde aandacht voor regeldruk bij gemeenten verklaren.
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In de coalitieakkoorden worden
verschillende redenen aangegeven
om wat aan de overlast door regels
te doen. Zo zijn er gemeenten die
initiatieven van de inwoners niet
willen beknotten met regels.
Maar de meest genoemde reden
voor gemeenten om wat aan de
regeldruk te doen, is nog steeds om
het lokale bedrijfsleven te ondersteunen. ‘Onze gemeente kent veel
ondernemers en bedrijven,’ schrijft
bijvoorbeeld de nieuwe coalitie
in Baarn (VVD, D66, CDA, ChristenUnie-SGP). ‘Voor een gezonde
economie en werkgelegenheid zijn
ze onmisbaar. Daar waar mogelijk
faciliteren we ondernemers en verminderen we de regeldruk.’

Rechtsbescherming in aanbestedingszaken niet op orde
Effectieve rechtsbescherming is
cruciaal voor een goed functionerende markt voor overheidsopdrachten. Europa heeft
dat goed gezien en creëerde
zelfs een uitzondering op het
beginsel dat de lidstaten vrij
zijn in de inrichting van hun
nationale procesrecht door in
1989 een eerste rechtsbeschermingsrichtlijn in te voeren en
die in 2007 aanzienlijk aan te
scherpen.
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De grenzen waarbinnen aanbesteders beslissingen mogen nemen, zijn
immers ruim, terwijl inschrijvers
terughoudend zijn om potentiële
opdrachtgevers in rechte aan te spreken. Een onafhankelijke autoriteit
die toezicht houdt op het gedrag van
aanbesteders, zou een belangrijke
aanvulling zijn op de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

die toezicht houdt op het gedrag van
inschrijvers. Onze wetgever heeft
daar in 2016 bij de implementatie
van de laatste aanbestedingsrichtlijn
2014/24/EU echter niet voor willen
kiezen. De waarborgen die inschrijvers hebben om zich tegen ongewenste praktijken te verweren, zijn
kortom afhankelijk van de effectiviteit van de rechtsbescherming.
Een punt van zorg is dan dat aanbestedingsgeschillen hoofdzakelijk
in kort geding worden beslecht.
Dit verklaart mogelijk waarom de
Nederlandse rechter in bijna vijftig
jaar Europese aanbestedingsregelgeving slecht vijf keer naar het Hof
van Justitie van de Europese Unie
heeft doorverwezen, in tegenstelling tot de honderden prejudiciële
vragen op andere terreinen (vele in
belastingzaken). Bovendien wordt
de beslissingsruimte van aanbesteders door de kortgedingrechter vaak
gezien als conform het recht te zijn
gebruikt, waardoor beslissingen
slechts marginaal worden getoetst.
Omdat de kortgedingrechter in eer-

Aanbestedingsrecht
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Universiteit Utrecht.
ste aanleg in de regel de enige is die
inhoudelijk naar de zaak zal kijken,
is het de vraag of ons recht daarmee
nog wel in overeenstemming is met
de rechtsbeschermingsrichtlijn van
de Europese Unie: die vereist namelijk dat beslissingen van aanbesteders meer dan marginaal worden
getoetst. Ook advocaat-generaal
Campos Sánchez-Bordona bij het
EU-Hof van Justitie vroeg zich dat
in 2016 af in de zaak Connexxion
Taxi Services.
Wanneer de rechter vervolgens ook

nog eens tot een oordeel komt dat
in het nadeel van de inschrijver
is – en de statistieken laten zien
dat dit vaker wel dan niet het geval
is – betekent dit voor de laatste feitelijk het einde van de rechtsgang.
De aanbesteder mag vervolgens
namelijk overgaan tot het sluiten
van een contract met de winnaar
van de aanbesteding. Het is dan
niet meer mogelijk de uitvoering
van dat contract in een spoedappèl
te laten stopzetten, vooruitlopend
op een vordering tot vernietiging

van het contract in een bodemprocedure. De Hoge Raad heeft eind
2016 namelijk geoordeeld dat de
wetgever (!) die mogelijkheid in de
Aanbestedingswet heeft afgesneden. Dat is met name zuur in die
gevallen waarin de juistheid van
het vonnis van de kortgedingrechter in eerste (en enige) aanleg zou
kunnen worden betwijfeld, zeker
gegeven de kanttekening die wij
hierboven hebben geplaatst. Dat
de overheid zelf wel in appèl kan
gaan tegen een haar onwelgevallig
vonnis van de kortgedingrechter,
maakt het voorgaande allemaal
nog bedenkelijker.
Hopelijk komen deze onderwerpen
hoog op de agenda te staan van het
onderzoek dat staatsecretaris Keijzer
voor 2019 heeft toegezegd naar aanleiding van het algemeen overleg
van de vaste Kamercommissie van
Economische Zaken en Klimaat op
24 mei van dit jaar.

Chris Jansen
Elisabetta Manunza

