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Overzicht gestelde vragen bijeenkomst voorstellen nieuwe aanbestedings-

richtlijnen 16 februari 

 

Vraag 1: 

Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de vraag of onder de Europese drempels of bij opdrachten die 

buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen ook (Europees) aanbesteed moet worden. Brengt het 

richtlijnvoorstel hier meer duidelijkheid over? 

Antwoord 1: 

Hoewel de Europese Commissie in het Groenboek met betrekking tot modernisering van de 

aanbestedingsregels dit probleem inderdaad erkent, doet de Commissie hier in het richtlijnvoorstel 

geen expliciete uitspraken meer over. Op basis van de geldende jurisprudentie moet er onder de 

Europese drempels wanneer er sprake is van grensoverschrijdend belang, middels voldoende 

transparantie gezorgd worden voor non-discriminatie. 

 

 

Vraag 2: 

De Europese Commissie stelt in de richtlijn een apart regime voor sociale diensten voor. Wordt er ook 

een definitie van sociale diensten gegeven? 

Antwoord 2: 

In bijlage XVI bij het richtlijnvoorstel worden deze diensten opgesomd.  

 

 

Vraag 3: 

In het richtlijnvoorstel is een definitie opgenomen van het begrip aanbesteden. Zorgt deze definitie 

voor verduidelijking van het onderscheid tussen subsidie en overheidsopdracht? 

Antwoord 3: 

De Europese Commissie heeft de definitie opgenomen om aan te tonen dat niet alle publieke uitgaven 

aanbestedingsplichtige opdrachten betreft. Over de vraag of de definitie van aanbesteding ook 

daadwerkelijk verduidelijking biedt in vraagstukken aangaande bijvoorbeeld de definitie van 

‘overheidsopdracht’ is discussie mogelijk. 

 

 

Vraag 4: 

Wat is precies het verschil tussen de mededingingsprocedure  en de concurrentie gerichte dialoog? 

Antwoord 4: 

Dit betreft een van de veelgestelde vragen over de nieuwe voorstellen. Bij de mededingingsprocedure 

ligt het accent op het voeren van onderhandelingen (in een procedure met voorafgaande 

bekendmaking) waarbij tevens mededinging wordt gesteld. Vooraf moet duidelijk zijn waarover kan 

worden onderhandeld, zodat het non-discriminatiebeginsel gewaarborgd kan worden. De 

aanbestedende dienst weet vooraf (ongeveer) wat ze wil aanschaffen en stelt daarvoor ook criteria op. 

Bij de  concurrentiegerichte dialoog (waarbij het accent vooral ligt op innovatieaspecten) is een 

aanbestedende dienst van te voren niet in staat te bepalen welke middelen aan hun behoefte kunnen 

voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft aan oplossingen (bijv. technisch, juridisch, 

financieel). Er moet dan worden gezocht naar de beste oplossing voor een probleem. Voor het 

uitbrengen van het finale bod in de concurrentiegerichte dialoog moet de oplossing er overigens wel 

zijn.  
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Vraag 5: 

In de Aanbestedingswet (ligt nu bij de Eerste Kamer) is opgenomen dat gebruik wordt gemaakt van 

‘economisch meest voordelige inschrijving, tenzij’….Dus je wordt geacht EMVI te gebruiken behalve in 
bepaalde uitzonderingsgevallen. Als de Europese richtlijnen nu aangenomen worden zoals ze er nu 

liggen, heeft dat dan gevolgen voor de Aanbestedingswet? 

Antwoord 5: 

In het richtlijnvoorstel staat dat je de keuze hebt tussen EMVI en laagste kostprijs. Lidstaten krijgen in 

het voorstel de mogelijkheid te kunnen bepalen dat de gunning van bepaalde soorten opdrachten op 

basis van EMVI gaan plaatsvinden. Mocht lidstaat Nederland dit willen gaan doen, en mocht de 

richtlijn in de huidige vorm aangenomen worden, dan zal de Aanbestedingswet (mocht die ook in haar 

huidige vorm worden aangenomen) ook op dat punt weer afgestemd moeten worden met de nieuwe 

richtlijnvoorstellen. Europees recht heeft in zijn algemeenheid voorrang boven nationaal recht en de 

richtlijnvoorstellen zullen na aanname uiteindelijk in Nederland geïmplementeerd dienen te worden. 

Voor alle punten in de richtlijn die nadere uitwerking door Nederland vragen of mogelijk maken zal 

afstemming met de wet nodig zijn. 

 

Vraag 6: 

In de huidige richtlijn vind je in artikel 45 lid 2 dat gaat over de facultatieve uitsluitingsgronden dat je 

een ondernemer van deelneming kan uitsluiten, onder andere wanneer:  

-jegens deze een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de wetgeving van het land is 

gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met de beroepsgedragsregels (de c-grond). 

-die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de 

aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken (de d-grond). 

 

Klopt het dat de eerstgenoemde (sub c) uitsluitingsgrond niet meer letterlijk terug te vinden is in het 

huidige richtlijnvoorstel? 

Antwoord 6: 

Dat klopt inderdaad. Er staan in artikel 55 lid 3 van het voorstel vier facultatieve uitsluitingsgronden 

genoemd waaronder (sub c) ‘wanneer de aanbestedende dienst op enige grond aannemelijk kan 

maken dat de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan’. De oude 

sub d grond van ernstige fout in uitoefening van beroep gaat dus op in het nieuwe lid 3 sub c.  

De ‘rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde over delict beroepsgedragsregels’ (huidige c-grond) 

komt genuanceerd terug in lid 2 van artikel 55 van het voorstel: een ondernemer moet van deelname 

aan een opdracht worden uitgesloten wanneer de aanbestedende dienst op de hoogte is van een in 

kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing waarbij is vastgesteld dat deze niet heeft voldaan 

aan de verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen. Andere delicten dan 

bijv. belastingen/sociale bijdragen (bijv. strafrechtelijke veroordelingen) zullen moeten worden gezocht 

bij de dwingende uitsluitingsgronden in lid 1 van artikel 55 van het voorstel (bijv. witwassen, fraude 

etc) of lid 3 (facultatieve gronden) onder a (schendingen sociale-, arbeids- of milieuwetgeving, inclusief 

regels over toegankelijkheid voor gehandicapten of andere vormen van ernstige beroepsfouten zoals 

schendingen van mededingingsregels of intellectuele eigendomsrechten. LET OP deze laatste 

cursieve bepaling komt uit rechtsoverweging 34 bij het voorstel en staat niet in artikel 55 van de 

richtlijntekst) of sub d (tekortkomingen bij uitvoering van wezenlijke voorschriften bij vroegere 

opdrachten waarbij de aanbestedende dienst een prestatiebeoordelingssysteem dient bekend te 

maken waarin zij ook aangeven hoe zij deze uitsluitingsgrond willen gaan toepassen). Ondernemers 

krijgen ingevolge lid 4 van artikel 55 van het voorstel de mogelijkheid bewijsmateriaal te verstrekken 

waaruit blijkt dat zij evt. schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of beroepsfouten 

hebben/heeft vergoed of maatregelen heeft genomen om dergelijke verdere  inbreuken of fouten te 
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voorkomen. 

Zie hierover verder ook het richtlijnvoorstel rechtsoverwegingen 34 en 35, pag. 11 en 13 van de 

inleiding van het voorstel (kopjes ‘bestraffing van schendingen”en ‘onrechtmatig gedrag’) en pag. 

57/58 van het Groenboek. 

 

Vraag 7: 

Is er onder het regime in het richtlijnvoorstel sprake van een wezenlijke wijziging van een opdracht 

wanneer wordt afgeweken van de planning zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken? 

Antwoord 7: 

Op basis van artikel 72 lid 2 van het richtlijnvoorstel wordt een wijziging van een opdracht tijdens de 

looptijd ervan geacht wezenlijk te zijn wanneer de opdracht hierdoor wezenlijk verschilt van de 

aanvankelijk gesloten opdracht. Een wijziging wordt in elk geval geacht wezenlijk te zijn wanneer aan 

een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

(a) de wijziging voorziet in voorwaarden die, hadden zij deel uitgemaakt van de aanvankelijke 
gunningsprocedure, de selectie van andere dan de aanvankelijk geselecteerde gegadigden en de 
gunning van de opdracht aan een andere inschrijver mogelijk zouden hebben gemaakt; 
(b) de wijziging verandert de economische balans van de opdracht ten gunste van de ondernemer; 
(c) de wijziging verruimt het toepassingsgebied van de opdracht in aanzienlijke mate tot werken, 
leveringen of diensten die daar aanvankelijk niet onder vielen. 
 
Het wijzigen van de planning zou dus als een wezenlijke wijziging aangemerkt kunnen worden 
wanneer aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. Als het wijzigen van de 
planning leidt tot een van de genoemde gevolgen (bijv. zou leiden tot andere selectie van gegadigden, 
leidt tot economisch gunstiger positie van ondernemer etc.) dan is er sprake van wezenlijke wijziging. 
Daarnaast kan een wijziging van een planning ook leiden tot een wijziging van de waarde, als bedoeld 
in lid 4 van het voorstel artikel 72. Leden 5 t/m 7 van artikel 72 benoemen daarnaast nog 
uitzonderingsgevallen waarin geen sprake geacht wordt te zijn van wezenlijke wijziging. Ook bij 
verandering van planning is het verstandig de evt. toepasbaarheid van deze gronden te bekijken. 
 
 
Vraag 8: 
Het richtlijnvoorstel voorziet in de komst van een aanbestedingspaspoort. Hoe lang geldt dit paspoort? 
Antwoord 8: 
Uit bijlage XIII bij het richtlijnvoorstel - die gaat over de inhoud van het Europese 
aanbestedingspaspoort- blijkt dat de geldigheidsduur van het paspoort niet korter dan zes maanden 
mag zijn.  
 
 
Vraag 9: 
In het richtlijnvoorstel is opgenomen dat boven een bepaalde drempel het niet verdelen van een 
opdracht in percelen, gemotiveerd dient te worden (comply or explain). Geldt dit alleen voor 
werkenopdrachten? 
Antwoord 9: 
Het geldt voor alle opdrachten (dus leveringen, werken en diensten) boven een drempel van 500.000 
euro en boven de Europese drempels. (artikel 44 richtlijnvoorstel) 
 
 
Vraag 10: 
Het richtlijnvoorstel noemt de mogelijkheid onderaannemers direct te betalen. Moet dit of mag dit? 
Antwoord 10: 
Dit mag. Artikel 71 lid 2 bepaalt dat: 
De lidstaten kunnen bepalen dat de aanbestedende dienst verschuldigde betalingen op verzoek van 
de onderaannemer en wanneer de aard van de opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks aan de 
onderaannemer overmaakt voor werken, leveringen of diensten aan de hoofdaannemer. In dat geval 
voeren de lidstaten passende mechanismen in waardoor de hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
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onverschuldigde betalingen. Regelingen betreffende deze wijze van betaling worden in de 

aanbestedingsdocumenten omschreven. 

 

 

Vraag 11: 

In het richtlijnvoorstel is opgenomen dat de aanbestedende dienst rechtstreeks de onderaannemer 

kan betalen. Hoe werkt dit in de praktijk? De aanbestedende dienst heeft namelijk geen contact met 

de onderaannemer. Wat gebeurt er dan als de hoofdaannemer failliet gaat? Kan de onderaannemer 

de aanbestedende dienst dan dwingen tot betaling?  

Antwoord 11: 

Zie ook antwoord vraag 10. Artikel 71 lid 2 en 3 van het richtlijnvoorstel bepalen dat: 

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de aanbestedende dienst verschuldigde betalingen op verzoek 

van de onderaannemer en wanneer de aard van de opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks aan de 

onderaannemer overmaakt voor werken, leveringen of diensten aan de hoofdaannemer. In dat geval 

voeren de lidstaten passende mechanismen in waardoor de hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 

onverschuldigde betalingen. Regelingen betreffende deze wijze van betaling worden in de 

aanbestedingsdocumenten omschreven. 

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de aansprakelijkheid van de hoofdondernemer onverlet. 
 
Het wordt dus overgelaten aan de lidstaten om passende mechanismen in te voeren. Hoe dit 
mechanisme er dan uit zou gaan zien is nu nog niet te zeggen.  
 
 
Vraag 12: 
In het richtlijnvoorstel wordt gesproken over het oprichten van een nationale toezichtsinstantie. Boven 
welke drempel krijgt deze toezichtsinstantie de mogelijkheid te toetsen? 
Antwoord 12: 
Artikel 84 lid 6 van het richtlijnvoorstel bepaalt dat: 
De aanbestedende diensten verstrekken de nationale toezichtsinstantie de volledige tekst van alle 
gegunde opdrachten met een waarde die gelijk is aan of hoger dan: 
(a) 1 000 000 euro in het geval van opdrachten voor leveringen of diensten; 
(b) 10 000 000 euro in het geval van opdrachten voor werken 
 
 
Vraag 13: 
In het richtlijnvoorstel is een aparte drempel opgenomen voor overheidsopdrachten voor sociale 
diensten en andere specifieke diensten van 500.000 euro. Welke procedure moet gevolgd worden 
boven die drempel? 
Antwoord 13: 
Dergelijke opdrachten onder deze drempelwaarde van 500.000 hebben volgens de Europese 
Commissie geen grensoverschrijdend belang, tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel 
bestaan. Zie artikel 4 sub d  en 74 ev. van het richtlijnvoorstel, alsmede rechtsoverweging 11  
 
In titel III hoofdstuk I (bijzondere aanbestedingsregelingen, sociale diensten en andere specifieke 
diensten) van het richtlijnvoorstel wordt de voorgestelde procedure met betrekking tot sociale diensten 
boven de drempel van 500.000 euro uitgebreid besproken. Deze procedure komt er in het kort op neer 
dat aanbestedende diensten hun voornemen tot gunnen van een opdracht voor sociale diensten 
kenbaar maken via een aankondiging van opdracht. Daarnaast moeten zij de resultaten van gunning 
bekend maken in een aankondiging van een gegunde opdracht. De lidstaten moeten voor de gunning 
van opdrachten met betrekking tot sociale diensten passende procedures in voeren waarbij gezorgd 
wordt voor volledige naleving van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers. Aanbestedende diensten kunnen daarbij wel rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de betrokken diensten (art. 76 lid 1). 



  
 

Europa decentraal. Europese regels in duidelijke taal.  
070-3381090 │ Nassaulaan 12, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag │ info@europadecentraal.nl │ www.europadecentraal.nl 

 

 

Vraag 14: 

Als bij een inbestedingsconstructie een gecontroleerde entiteit iets wil inkopen bij een aanbestedende 

dienst (bijvoorbeeld de ‘moeder’ of oprichter van die entiteit) gelden dan de Publiek Publieke 

samenwerkings-bepalingen niet? Hoe zit het met de gecontroleerde rechtspersoon die zelf gaat 

gunnen? 

Antwoord 14: 

Het richtlijnvoorstel geeft in artikel 11 lid 2 aan dat de inbestedingsbepalingen ook van toepassing zijn 

wanneer een gecontroleerde entiteit (die zelf ook aanbestedende dienst) een opdracht gunt aan haar 

‘moeder’ (de controlerende entiteit). De vraag komt wel op hoe dit lid 2 in de huidige redactie exact 
moet worden uitgelegd: moet de gecontroleerde entiteit voldoen aan het toezichtvereiste, merendeel-

criterium en prive-deelnemingseis richting de ‘moeder’ of wordt bedoeld dat richting de partij aan wie 

de gecontroleerde entiteit (zelf aanbestedende dienst) gaat gunnen moet voldoen aan deze vereisten 

om een beroep op inbesteding mogelijk te maken? Het werkdocument Publiek-publieke samenwerking 

van de Europese Commissie uit oktober 2011 gaat nader op deze problematiek in (pagina 13).  

 

Vraag 15: 

En kan een aanbestedende dienst binnen zijn eigen Gemeenschappelijke Regeling blijven 

inbesteden? Hoe zit dit met het vereiste toezicht? 

Antwoord 15:  

De bestaande jurisprudentie over het uitoefenen van het vereiste toezicht en de vraag hoe bij 

gezamenlijk toezicht kan worden voldaan hieraan, is opgenomen in lid 3 van artikel 11 van het 

voorstel. Gezamenlijk toezicht kan ook als voldoende toezicht worden aangemerkt als wordt voldaan 

aan de beschreven voorwaarden. Voor de vraag of een opdracht van een aan een GR deelnemende 

gemeente aan deze GR in aanmerking kan komen voor de inbestedingsuitzonderingsgrond is artikel 

11 lid 1 en 2 het toetsingskader 

 

 

Vraag 16: 

In het richtlijnvoorstel voor de richtlijn klassieke sectoren komt de mogelijkheid om als aanbestedende 

dienst een alleenrecht voor het verrichten van diensten aan een andere aanbestedende dienst te 

verlenen zonder dat de aanbestedingsrichtlijn geldt (huidige richtlijn 2004/18 artikel 18), niet meer 

expliciet terug. Echter, alleenrechten die we nu al hebben verleend, gelden soms voor onbepaalde tijd. 

Wat gaat er met die alleenrechten gebeuren als de richtlijn aangenomen zou worden? 

Antwoord 16: 

Dat zou wellicht pleiten voor de opname van een overgangsregime, mocht inderdaad blijken dat een 

verleend alleenrecht voor diensten tussen aanbestedende diensten niet langer als uitzonderingsgrond 

voor toepassing van de aanbestedingsrichtlijn zou kunnen gelden. Let echter bij het vestigen van 

alleenrechten sowieso op de huidige restrictieve uitleg van de uitzonderingsbepalingen en bij 

alleenrechten voor onbepaalde tijd ook aan de huidige concessiejurisprudentie die aangeeft dat het te 

lang van de markt halen van de uitoefening van bepaalde diensten ook schending van de Europese 

verdragsregels (waaronder mededinging) kan opleveren. 

 

 

Vraag 17: 

Wordt de situatie anders als op een bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verleend alleenrecht 

ook nog een overeenkomst volgt? 

Antwoord 17: 
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Het voorstel voor de aanbestedingsrichtlijn laat zich niet uit over de wijze waarop een legitiem 

alleenrecht gevestigd kan worden. Wel geeft het voorstel een regeling voor betrekkingen tussen 

overheidsinstanties (artikel 11). Een opdracht tussen een aanbestedende dienst aan ‘een andere 
rechtspersoon’ kan middels de inbestedingsvoorwaarden worden verleend. Een overeenkomst tussen 
twee of meer aanbestedende diensten (lid 4) wordt onder 5 benoemde voorwaarden geacht geen 

overheidsopdracht in de zin van de richtlijn te zijn. Als de op het alleenrecht volgende overeenkomst 

hieraan voldoet kan lid 4 dus van toepassing zijn. Tot slot blijft de mogelijkheid tot het voeren van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens de bescherming van een 

exclusieve rechten mogelijk (ook voor opdrachten anders dan diensten) op basis van artikel 30 lid 2 

sub c. Een omschrijving van wat onder exclusieve rechten wordt verstaan ontbreekt in het voorstel. 

 

Vraag 18: 

In het voorbeeld: Pro-rail verricht op basis van een aan haar verleend alleenrecht activiteiten en zet op 

basis van het aan haar verleende alleenrecht vervolgens concessieopdrachten in de markt; welke 

richtlijn is dan van toepassing? 

Antwoord 18: 

Hier heeft u mogelijk te maken met een samenloop van het voorstel voor de richtlijn voor de speciale 

sectoren en het concessierichtlijn-voorstel. Deze laatste kent nu ook een concessieregime voor 

speciale sectoren. 

In de concessierichtlijn bestaat wel een alleenrechtartikel dat lijkt op het huidige artikel 18 in richtlijn 

2004/18. Artikel 8 (en definitie van uitsluitend recht in artikel 4 lid 3 (LET OP deze is gericht op de 

uitoefening van de in bijlage II van het voorstel omschreven activiteiten, bijv. op gebied van water, 

gas, warmte etc.) van het voorstel voor een concessierichtlijn bepaald dat de richtlijn niet van 

toepassing is op concessies voor diensten die door een aanbestedende dienst/ entiteit worden 

gegund aan een ondernemer die een aanbestedende entiteit (of vereniging daarvan) is, op basis van 

een uitsluitend recht dat die ondernemer ingevolge geldende en gepubliceerde nationale wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepaling geniet en dat is verleend in overeenstemming met het Verdrag etc. 

 

 

Vraag 19: 

Openbare werkenconcessies en werkenconcessies: wat is het verschil? 

Antwoord 19: 

Bij openbare werkenconcessies gaat het om een contract onder bezwarende titel dat schriftelijk tussen 

een of meer ondernemers en een of meer aanbestedende diensten wordt gesloten en de uitvoering 

van werken betreft, waarbij de tegenprestatie bestaat hetzij uitsluitend in het recht het werk te 

exploiteren, hetzij in dit recht gepaard gaande met een prijs. Het gaat dus om aanbestedende 

diensten (zie definitie in artikel 3 lid 1 van het voorstel; de meer klassieke sector-aanbestedende 

diensten). Werkenconcessies betreft concessiecontracten tussen een of meer ondernemers en een of 

meer aanbestedende entiteiten (zie definitie in artikel 4 lid 1 van het voorstel). Dat betreffen meer de 

speciale sectoren aanbestedende diensten, overheidsbedrijven en entiteiten die actief zijn op basis 

van door een bevoegde autoriteit van een lidstaat verleend bijzonder of uitsluitend recht. 

 

 

 

 

 


