
 
 
 

Voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 
 

Voorlichtingsbijeenkomst 16 februari ‘12 
 

Door: Karin van den Brand en Ann-Marie Kühler 



Wat gaan we doen? 

• Beleidsmatige ontwikkelingen 

• Voorstel klassieke richtlijn 

 

• Pauze 

 

• Publiek-publieke samenwerking 

• Voorstel richtlijn concessies 

• Voorstel richtlijn speciale sectoren 
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EU 2020-strategie 

• voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei 

 
• – 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk 

hebben; 
– 3% van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in O&O; 
– de "20/20/20"-klimaat- en energiedoelstellingen 
moeten worden gehaald; 
– het percentage voortijdige schoolverlaters moet 
minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de 
jongere generatie moet een hoger onderwijsdiploma 
hebben; 
– het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met 
20 miljoen zijn gedaald. 
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Single market act 

• Potentieel interne markt niet volledig 
benut 

• Voltooien interne markt draagt bij aan 
behalen EU2020-doelen 

• 12 prioriteiten benoemd voor 2012 

• 18% BBP zijn overheidsopdrachten 

• Daarom: herzien en gemoderniseerd 
wettelijk kader voor 
overheidsopdrachten nodig 
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Groenboek modernisering 
aanbestedingsregels 

• Publieke consultatie 

• Verschillende opties voor wijzigingen 
voorgelegd 

• VNG, IPO, UvW: gezamenlijk position 
paper: regels moeten eenvoudiger 

• Kabinet pleit ook voor 
vereenvoudiging 
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Nederland: aanbestedingswet 

• 1 en 2 februari in de Tweede Kamer 
behandeld 

• 14 februari stemming over ingediende 
moties en wetsvoorstel: voorstel 
aangenomen 

• Daarna behandeling in Eerste Kamer 

• Verhouding met voorstel Europese 
richtlijnen? 
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Voorstel tot wijziging klassieke 
richtlijn 
Procedureel: 

• Europees Parlement en Raad van Ministers beslissen 

• Single Market act: voor eind 2012 voorstellen 
aangenomen (30 juli 2014 geïmplementeerd) 

 

Inhoudelijk: 

• Vereenvoudiging en flexibilisering van de 
aanbestedingsprocedures 

• Strategisch gebruik van overheidsopdrachten bij nieuwe 
uitdagingen 

• Betere toegang tot de markt voor kmo’s en startende 
ondernemingen 

• Deugdelijke procedures 

• Bestuur 
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Reikwijdte: toepassingsgebied  

• Aanbesteden: de aankoop of de 
verkrijging in een andere vorm van 
werken, leveringen en diensten van 
door deze aanbestedende diensten 
gekozen ondernemers, ongeacht of de 
werken, leveringen of diensten een 
openbare bestemming hebben of niet.  

• Aanbestedingsrichtlijnen geen 
betrekking op alle publieke uitgaven. 
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Eén opdracht of meerdere? 

een geheel van werken, leveringen en/of  

diensten, zelfs indien aangekocht in  

verschillende opdrachten, vormt één  

enkele aanbesteding in de zin van deze  

richtlijn indien de opdrachten deel  

uitmaken van één enkel project. 
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Overige gewijzigde definities 

• Publiekrechtelijke instelling 

• Werk, levering, dienst 

• Gemengde aanbesteding 
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Verval onderscheid IIA- en IIB-diensten 

• Evaluatie Commissie:  

• niet langer gerechtvaardigd om de volledige toepassing 
van de richtlijn te beperken tot een beperkte groep 
diensten 

• Nederland: behoud van onderscheid IIA- en IIB-diensten 

• Huidige aanbestedingsregime niet geschikt voor 
sociale diensten 

• Apart regime sociale diensten: drempel 500.000 
euro 

• Onder drempel: geen grensoverschrijdend effect 

• Boven drempel: transparantie en gelijke 
behandeling, specifieke kwaliteitscriteria mogelijk 
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Drempels 

• Groenboek: wilt u drempels verhogen? 

• Consequentie: 
– Meer opdrachten vrijgesteld van Europees aanbesteden 

– Maar, dan ook verhoging van overeenkomsten waar EU 

partij bij is (bv GPA): Financiële consequenties.  

• Slechts reguliere aanpassing in nieuwe richtlijn: 
– Diensten en leveringen: 200.000 euro 

– Werken: 5.000.000 euro 

• Onder de drempel: bij grensoverschrijdend 
belang voldoende transparantie betrachten 

• In richtlijnvoorstel geen verdere verduidelijking 
(behalve evaluatie in 2017) 

• Nederland: substantiële verhoging drempel 
leveringen en diensten 
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Procedures 
• Standaard blijft: openbaar of niet-openbaar (24-26) 

• Mededingingsprocedure van gunning door 
onderhandeling (27) : bijv. wanneer openbare of 
niet openbare procedure niet tot bevredigende 
resultaten leidt 

• Concurrentiegerichte dialoog: bv. bij grote 
omvangrijke innovatieve en infraprojecten, 
complexe ICT, financiering etc. (28) 

• Innovatiepartnerschap: partnerschap op lange 
termijn: gericht op ontwikkeling van innovatieve l, 
d, w en daaropvolgende aankoop. (29) 

• Onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking: blijft restrictief (30) 

• Hiernaast: gegroepeerde en elektronische 
aanbestedingen  (31-38) 13 



Lichter regime subcentrale 
overheden? 

 Bij gebruik van niet-openbare of  

 mededingingsprocedure ‘door een lagere 
aanbestedende dienst’: vooraankondiging  

 volstaat als oproep tot mededinging (24 lid 2) 
– Voor aanvang aanbestedingsprocedure: geen aparte 

aankondiging van de opdracht meer nodig 

– In onderling overleg met deelnemers bepaalde termijnen 

vaststellen 

– Ondernemers maken hun belangstelling kenbaar na 

bekendmaking vooraankondiging en bevestigen deze t.t.v. 

aanbesteding middels een uitnodiging tot bevestiging van 

belangstelling (52) 

– Voorwaarden aan vooraankondiging in art. 46 lid 2 

14 



Termijnen 

• Openbare procedure: ontvangst 
inschrijvingen 40 dagen (35 bij 
elektronisch), bij gewone 
vooraankondiging 20 dagen. 
Voorziening voor spoedsituatie 

• Niet openbare: aanvraag tot deelname 
30 dagen, inschrijving 35 dagen (30 bij 
elektronisch), bij gewone 
vooraankondiging 15 dagen. 
Voorziening voor spoedsituatie 
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Onderscheid selectie- en gunningscriteria 

• Huidige richtlijn twee fasen: eerst selectiefase 
(aanbieder) en dan gunningsfase (aanbieding) 

• Voorstel: onderscheid flexibeler 

• Zelf volgorde van beoordeling bepalen (54 lid 3) 

• Organisatie en kwaliteit  uitvoerend personeel 
mag gebruikt worden als gunningscriterium emvi 
(66 lid 2 b) 

• Selectie eisen (56) 

• Gunningscriteria: emvi en laagste kostprijs (66 t/m 
69) 
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Uitsluiting 

• Dwingende gronden: deelname criminele 
organisatie, omkoping, fraude, terrorisme, 
witwassen, uitspraak rechter dat niet voldaan 
aan belasting/ soc. zekerheid (55 lid 1) 

• Facultatief: schending soc/mil/arbeidsrecht, 
faillissement, liquidatie, ernstige fout 
uitoefening beroep, tekortkomingen bij 
uitvoering eerdere dergelijke opdrachten bij 
zelfde AD (AD moet voorzien in 
beoordeelmethode) 

• Desondanks kan ondernemer AD 
bewijsmateriaal betrouwbaarheid verstrekken  
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Wezenlijke wijziging 

• 72 lid 1: Regel = wezenlijke wijziging? Nieuwe 
gunning 

• 72 lid 2 Wijziging is wezenlijk wanneer 

• 72 lid 3 Vervanging ondernemer is wezenlijke 
wijziging wanneer 

• 72 lid 4 Waardewijziging < 5% van de 
aanvankelijke opdracht 

• 72 lid 5 Herzieningsclausules/ opties in 
aanbestedingsdocumenten 

• 72 lid 6 Bij wezenlijke wijziging geen nieuwe 
aanbestedingsprocedure vereist indien 
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Strategisch gebruik van aanbesteden 

• Geen algemene verplichtingen voor 
milieubewuste, sociaal verantwoorde en 
innovatieve aankopen 

 

• Via sectorspecifieke wetgeving (bv. 
wegvoertuigen en kantoorapparatuur) 

 

• Daarnaast aanpassing van de richtlijnen  
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Voorstellen strategisch gebruik 

• Levenscycluskosten 

• Technische specificaties en gunningscriteria 

• Keurmerken 

• Uitsluiting 

• Nieuw regime sociale diensten 

• Innovatie 
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Verbeterde toegang/ MKB 

• Aanbestedingspaspoort 

• Percelen: boven 500.000 comply or 
explain 

• Beperking eisen voor deelname: 
minimumjaaromzet niet hoger dan 
drie maal de geraamde waarde van de 
opdracht 

• Rechtstreeks betalen 
onderaannemers 
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Ondeugdelijke handelspraktijken en 
toezicht 

Ondeugdelijke handelspraktijken: 

• Belangenconflicten 

• Onwettig gedrag 

• Onbillijke voordelen 

 

Toezicht: 

• Nationale toezichtsinstanties 

• Kenniscentra 

• Administratieve samenwerking 
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Pauze 



Publiek-publieke samenwerking 

• Groenboek kondigt aan: Werkdocument publiek-
publieke samenwerking oktober 2011: 
inbesteding en alleenrecht 

• Richtlijnvoorstel art. 11 betrekkingen tussen 
overheidsinstanties; met name codificatie 
inbesteding 

• Alleenrechten 

• Voorbehouden aan SW-bedrijven (art. 17) 

• Concessies (apart richtlijnvoorstel) 
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Aanbesteden en samenwerking 

• Werkdocument: Zijn aanbestedingsregels van 
toepassing als AD’s samen hun openbare 
taken vervullen? 

• Onderscheid tussen: 

• - Ja, wanneer de aanbestedingsactiviteiten 
gebaat zijn bij open mededinging onder 
ondernemers 

• - Nee, a-regels n.v.t. wanneer AD’s andere 
regelingen kunnen  gebruiken om hun 
openbare taken uit te voeren 
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Opdrachten tussen AD’s 

• Algemeen: aanbestedingsregels van 
toepassing bij overeenkomsten onder 
bezwarende titel 

• Vrijstelling van a-regels mogelijk bij pupus 
waarbij openbare taak met eigen middelen 

wordt vervuld: 

• Verticale samenwerking: gezamenlijke AD’s 
richten nieuwe 3e entiteit op 

• Horizontale samenwerking: geen nieuwe 3e 
entiteit 

• Codificatie (quasi) inbestedingsjurisprudentie 
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Opdrachten tussen AD’s (2) 

• Pupus kan ook worden uitgevoerd door 
openbare taak te vervullen met externe 

middelen. Bijv.  

• 1) door bevoegdheid voor openbare taak over 
te dragen aan andere overheid 

• 2) door uitvoering taak aan een andere entiteit 
toe te vertrouwen 

• A) zonder contractuele banden (bijv. o.b.v. 
wet en geen ovk) 

• B) door uitsluitend recht bij andere AD 

• C) door gezamenlijk aanb./ aankoopcentrale 
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Art. 11: Een opdracht die door een aanbestedende dienst 
wordt gegund aan een andere rechtspersoon valt buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn wanneer :  
 

 • De aanbestedende dienst oefent toezicht uit 
op de betrokken rechtspersoon zoals op zijn 
eigen diensten;  

• Tenminste 90 % van de activiteiten van deze 
rechtspersoon wordt uitgeoefend voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden gecontroleerd; 

• Er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.  
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Wel ovk maar geen opdracht (11 lid 4) 

• de overeenkomst voorziet in een echte samenwerking tussen de 

deelnemende aanbestedende diensten met de bedoeling hun taken 

van openbaar belang gezamenlijk uit te oefenen, met wederzijdse 

rechten en verplichtingen voor de partijen; 

• de overeenkomst berust alleen op overwegingen die verband houden 

met het openbare belang; 

• de deelnemende aanbestedende diensten behalen op de open markt 

niet meer dan 10% van de omzet uit de activiteiten die relevant zijn in 

het kader van de overeenkomst; 

• de overeenkomst houdt geen andere financiële overdrachten tussen 

de deelnemende aanbestedende diensten in dat die welke 

betrekking hebben op een vergoeding voor de reële kosten van de 

werken, leveringen of diensten; 

•  in geen van de betrokken aanbestedende diensten is sprake van 

deelneming van particulieren. 
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Uitsluitende rechten 

In werkdocument: 

• Art. 18: aanbestedende diensten kunnen elkaar bij 
bestuursrechtelijke of wettelijke bepaling een alleenrecht 
voor diensten verlenen: richtlijn niet van toepassing 

• AD met alleenrecht moet zelf weer aanbesteden (waarborg) 

• Wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling moet verenigbaar 
zijn met Verdrag: non-discriminatie, transparantie, 
evenredigheid etc. 

• Uitsluitend recht: belemmering vrij verkeer 

• Rechtvaardiging via uitzondering in verdrag (openbare 
orde, openbare veiligheid, openbare gezondheid of 
dwingende redenen algemeen belang, mits evenredig en 
noodzakelijk 

• Moeten uitsluitende rechten op basis van concurrentie 
worden verleend?  
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Alleenrechten 
• In huidige richtlijn art. 18: aanbestedende diensten kunnen 

elkaar een alleenrecht voor diensten verlenen: richtlijn niet 
van toepassing 

• In huidige richtlijn art. 3: bijzonder of uitsluitend recht aan 
een natuurlijke- of rechtspersoon om openbare diensten te 
verlenen 

• In richtlijnvoorstel komen deze bepalingen niet meer terug 

• Alleen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in 
geval van exclusief recht  

• Gevolgen?  

– Overeenkomsten vallen onder regime art. 11 

– Geen overeenkomst: geen overheidsopdracht? 

– Via richtlijn concessies? 
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Concessies 

• Waarom een aparte richtlijn? 

• Soorten concessies 

• Verschil met huidige regime 

• Wat valt niet onder concessies? 

• Wat is ‘exploitatierecht’? 

• Pupus 

• Wijziging tijdens looptijd 

• Drempels 
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Concessies (2) 

• Concessieduur gekoppeld aan 
verwachte terugverdientermijn 

• Selectie/gunningseisen 

• Aanbestedingsprocedure? 

• Rechtsbeschermingsrichtlijn van 
toepassing 
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Richtlijn speciale sectoren 

• Aanbestedingen in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten 

 
• Werkzaamheden worden zowel door 

overheidsdiensten als commerciële 
ondernemingen verricht 

 
• Aanbestedingsregels nodig ivm gesloten karakter 

van de markten door bijzondere of uitsluitende 
rechten. Gebrek aan concurrentiedruk. 
 

• Evaluatie: liberalisering heeft nog niet geleid tot 
duurzame en effectieve concurrentiedruk 



Wijzigingen 

• Begrip uitsluitende rechten 

 

• Selectiecriteria 

 

• Procedures 

 

• Betere toegang tot raamovereenkomsten 
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Heeft u nog vragen? 

 

– Helpdesk Europa decentraal 

www.europadecentraal.nl 

070-3381090 ( 9-12 uur) 

 

– Signaleringsloket 
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http://www.europadecentraal.nl/

