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Korte inhoud 

In deze studie wordt de samenhang onderzocht tussen twee belangrijke 
beleidsterreinen: overheidsopdrachten en cohesiebeleid. Allereerst wordt 
toegelicht hoe en in welke gevallen de regelgeving inzake overheidsopdrachten 
van toepassing is binnen het cohesiebeleid, vervolgens wordt een analyse 
gemaakt van de huidige situatie binnen de EU, de omzetting van de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten in de nationale wetgeving en de lopende herziening 
van het wetgevingskader. De studie richt zich met name op het belang van 
aanbestedingen in het kader van het EU-cohesiebeleid. Aanvullend op informatie 
uit bronnenonderzoek worden voorbeelden gegeven van representatieve 
praktijkervaringen. Verder hebben interviews met mensen uit de praktijk van 
het cohesiebeleid bijgedragen aan de uitwerking van een aantal aanbevelingen 
aan het eind van de studie.  
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Overheidsopdrachten en cohesiebeleid 
 

SAMENVATTING 

1. Achtergrond 

“Overheidsopdrachten en cohesiebeleid”: in deze studie komen twee belangrijke 
beleidsterreinen aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de verbanden tussen deze twee 
terreinen. Voor de analyse is allereerst van essentieel belang dat wordt uitgelegd hoe en in 
welke gevallen de regelgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is binnen het 
cohesiebeleid. Begunstigden van programma’s in het kader van het Europese cohesiebeleid 
ontvangen financiële steun vanuit Europese en nationale fondsen voor de implementatie 
van projecten. Alle aankopen van goederen en diensten binnen deze programma’s zijn 
gebonden aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Dat geldt zeker voor alle 
overheidsinstanties. Ook particuliere instanties zijn echter verplicht zich aan deze regels te 
houden. De analyse omvat zowel het perspectief van de begunstigde als dat van het 
programmamanagement. 

De belangrijkste doelstelling van deze studie is om de leden van de Commissie 
regionale ontwikkeling van het Europees Parlement een volledig overzicht te 
geven van de stand van zaken op het gebied van overheidsopdrachten, in relatie tot 
de EU 2020-strategie, de steeds grotere rol van lokale en regionale autoriteiten bij de 
toepassing van regelgeving inzake overheidsopdrachten, in het kader van de implementatie 
van het cohesiebeleid, en het lopende proces van modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten1. 

De studie heeft de volgende specifieke doelstellingen: 

 Toelichten op welke wijze de regelgeving inzake overheidsopdrachten van 
toepassing is op uitgaven in het kader van de structuurfondsen. 

 Inzichtelijk maken op welke wijze de implementatie van de structuurfondsen 
samenhangt met regelgeving inzake overheidsopdrachten, en de relevante actoren 
daarin benoemen. 

 Vaststellen wat de meest voorkomende problemen zijn die zich, tengevolge van de 
procedures voor overheidsopdrachten, voordoen bij de implementatie van 
programma’s en projecten in het kader van het cohesiebeleid.  

 Nagaan of en hoe de huidige richtlijnen de implementatie van beleid bevorderen dan 
wel belemmeren, en of innovatieve elementen, zoals de concurrentiegerichte 
dialoog, een meetbare invloed daarop hebben. 

 Een overzicht geven van de belangrijkste problemen met de omzetting van de 
huidige richtlijnen in nationale wetgeving. 

 Onderzoeken of de belemmeringen die kleine en middelgrote ondernemingen 
ondervinden, de succesvolle participatie van deze ondernemingen in 
aanbestedingsprocedures in de weg staan en van invloed zijn op de implementatie 
van programma’s en projecten in het kader van het Cohesiebeleid (gezien het feit 
dat aan kleine en middelgrote ondernemingen in de EU 2020-strategie een centrale 
rol wordt toebedeeld met betrekking tot overheidsopdrachten). 

 Het Europees Parlement een indruk geven van de algehele impact die de procedures 
voor overheidsopdrachten hebben op, alsmede de administratieve en financiële last 
die deze betekenen voor, de implementatie van het Cohesiebeleid. 

                                                 
1  Europese Commissie (2011), “GROENBOEK betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 

overheidsopdrachten Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt”, COM(2011)15 def., Brussel, 
27.01.2011. 
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Er is op Europees en nationaal niveau een onderzoek naar literatuur uitgevoerd, die – met 
het oog op het gefragmenteerde beeld dat daaruit oprees – is aangevuld met een aantal 
interviews (persoonlijk of telefonisch) met mensen uit de praktijk van het Cohesiebeleid. 
Verder is het totaalbeeld van de situatie aangevuld met een aantal kleine casestudies.  

2. De stand van zaken binnen de EU 

Voor de analyse van de stand van zaken wordt allereerst het huidige kader voor 
overheidsopdrachten in de EU onderzocht, waaronder de specifieke procedures voor 
kaderovereenkomsten, concurrentiegerichte dialoog en dynamische aankoopsystemen. De 
omzetting van de Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten in nationale wetgeving 
is van groot belang en de differentiatie tussen overheidsopdracht en staatssteun – twee 
zeer belangrijke aspecten – volgt daaruit. Om de beschouwing over overheidsopdrachten 
binnen de Europese Unie te completeren, is een overzicht gemaakt van de situatie inzake 
overheidsopdrachten anno 2011. De belangrijkste uitkomsten van deze analyse zijn: 

 Overheidsopdrachten zijn goed voor ongeveer 13% van het BBP in de Europese 
Unie. Er zijn echter geen gedocumenteerde en transparante cijfers beschikbaar op 
Europees niveau. 

 Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2004 twee richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten aangenomen om de procedures voor plaatsing 
van overheidsopdrachten op Europees niveau te consolideren. In deze richtlijnen 
worden de procedures voor plaatsing van contracten boven een voor de Europese 
Unie vastgestelde drempelwaarde gereguleerd. 

 Plaatsing van overheidsopdrachten onder de voor de Europese Unie vastgestelde 
drempelwaarde is gereguleerd in nationale wetgevingen. De nationale 
regelgevingen voor plaatsing van overheidsopdrachten onder de drempelwaarde 
lopen uiteen, maar veel lidstaten kiezen ervoor dezelfde regels toe te passen voor 
gevallen onder de EU-drempelwaarde als voor gevallen boven die drempelwaarde.  

 De regelgeving inzake plaatsing van overheidsopdrachten is van toepassing op 
verschillende procedures en kent een aantal uitzonderingen. De duidelijkste 
scheidslijn kan worden getrokken tussen open, restrictieve en op onderhandeling 
gebaseerde procedures met of zonder aankondiging vooraf.  

 Met het oog op vereenvoudiging voorzien de richtlijnen onder bepaalde 
voorwaarden in de procedure van concurrentiegerichte dialoog, de 
kaderovereenkomst en het dynamische aankoopsysteem.  

 De procedures voor overheidsopdrachten en staatssteun zijn verschillend van aard. 
Het lijkt soms echter onduidelijk of de regelgeving op het gebied van 
overheidsopdrachten automatisch de regelgeving op het gebied van staatssteun 
uitsluit.  

 De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn tot het inzicht gekomen dat 
de regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten efficiënter en eenvoudiger 
moet worden en werken momenteel aan een herziening van de regelgeving. 

 Deze herziening heeft als hoofddoel administratieve vereenvoudiging, om de 
efficiency te verbeteren, en richt zich specifiek op overheidsopdrachten op het 
gebied van (I) innovatie, (II) milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, (III) sociale 
diensten en (IV) betere toegankelijkheid voor kleine en middelgrote ondernemingen 
en startersbedrijven. 
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Dit leidt tot het raakvlak tussen de structuurfondsen en overheidsopdrachten. In 
hoofdstuk 4 van deze studie wordt erkend dat overheidsopdrachten in het kader van het 
Cohesiebeleid van de Europese Unie van cruciaal belang zijn. Daarom is een analyse 
gemaakt van de rol van de fondsen, risicoperceptie in de praktijk, de kwantitatieve 
dimensie en de soorten interventie. Ook moeten aanbestedingsprocedures voor 
projectontwikkeling, het bij aanbestedingsprocedures betrekken van kleine en middelgrote 
ondernemingen en de bestaande controletaken binnen het Cohesiebeleid bij de analyse 
worden betrokken. Dit mondt uit in de bestudering van kwesties als onregelmatigheden en 
fraude, die belangrijke uitdagingen op de onderzochte terreinen zijn. Vervolgens is 
aandacht besteed aan problemen met programma’s op het gebied van het cohesiebeleid en 
aan de rol van de Rekenkamer, twee zaken die van groot belang zijn. Om het beeld te 
completeren wordt ingegaan op de mogelijke relevantie van specifieke aspecten van 
overheidsopdrachten (zoals groene overheidsopdrachten en concurrentiegerichte dialoog). 
Op basis daarvan luiden de belangrijkste bevindingen van de analyse: 

 Vanuit het perspectief van zowel de voor het programma verantwoordelijke 
autoriteiten als de begunstigden zijn de risico’s op het gebied van 
overheidsopdrachten het grootst bij investeringen in infrastructuur. Voor het 
programmamanagement betreft dit het risico van grote foutmarges en 
overtredingen van de regels op het gebied van overheidsopdrachten, en risico’s die 
samenhangen met het automatisch doorhalen van de vastlegging op grond van de 
n+2/n+3-regel. Voor begunstigden hangen de grote risico’s samen met timing, 
extra kosten, enzovoort.  

 Projecten, waaronder grote bouwprojecten in het kader van infrastructurele 
investeringen, waarvoor procedures voor grootschalige overheidsopdrachten 
gelden, zijn op Europees niveau in de periode 2007-2013 goed voor 46% van de 
totale begroting voor het cohesiebeleid (ongeveer 159 miljard euro). 

 Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen op twee manieren met procedures 
voor overheidsopdrachten te maken. Ten eerste maken overheidsopdrachten een 
groot deel van hun bedrijfsactiviteiten uit en moeten zij regelmatig inschrijven op 
aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten. Ten tweede zijn kleine en 
middelgrote ondernemingen en andere organisaties, wanneer zij goederen en 
diensten aankopen met behulp van overheidsfinanciering, verplicht de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten te volgen. In het eerste geval presteren kleine en 
middelgrote ondernemingen steeds beter, maar op het tweede vlak ondervinden zij 
nog steeds grote belemmeringen.  

 De verordeningen van de Europese Unie zijn zowel van betrekking op gedegen 
financiële controle op de verrichtingen als op systeemcontroles en 
steekproefsgewijze controles op projecten. De efficiëntie en de effectiviteit van de 
controles op overheidsopdrachten wordt echter vaak ondermijnd door gebrek aan 
ervaring, opleiding en kennis op het gebied van intern management, en 
personeelswisselingen. 

 De uitdagingen voor het programmamanagement op het gebied van 
overheidsopdrachten, hangen af van het soort programma.  Bij grote operationele 
programma’s die gericht zijn op infrastructurele investeringen is de kans groter dat 
de beheersautoriteiten over relevante expertise op het gebied van 
overheidsopdrachten binnen de organisatie beschikken. Bij operationele 
programma’s die een groot aantal interventies bestrijken, hebben de 
beheersautoriteiten te maken met grotere uitdagingen als het gaat om efficiënte en 
effectieve controle op overheidsopdrachten en daaraan gerelateerde strategieën 
voor risicomanagement. 
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 Overtreding van de regels op het gebied van overheidsopdrachten stond in 2010 op 
de tweede plaats van een lijst van onregelmatigheden: 14% van de gevallen en 
17% van het financiële volume. 

3. Voorbeelden en praktijkervaring 
Op grond van de hierboven beschreven benadering wordt in hoofdstuk 5 een overzicht 
gegeven van enkele voorbeelden die een typologie vormen van programma’s binnen het 
cohesiebeleid. De betreffende landen- en programmaprofielen vormen een illustratie van de 
meer algemene bevindingen die in de daaraan voorafgaande secties zijn beschreven. Bij de 
praktijkervaringen komen onder meer voorbeelden aan de orde uit de doelstellingen op het 
gebied van convergentie, regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid en Europese 
territoriale samenwerking. Het is van belang erop te wijzen dat indien we het over een 
bepaald land of programma hebben, dit niet betekent dat dit land in het verleden op 
enigerlei wijze is tekortgeschoten op het gebied van overheidsopdrachten. Iedereen die 
ervaring heeft met het cohesiebeleid weet dat het onderwerp overheidsopdrachten in alle 
lidstaten en bij alle programma’s vragen oproept.  

Binnen de programma’s van de structuurfondsen zijn verscheidene procedures vastgesteld 
om te voldoen aan de eisen op de verschillende interventiegebieden. De context van 
programma’s, evenals de managementstructuren en de gewoonten op het gebied van 
implementatie lopen binnen de Europese Unie sterk uiteen, en tussen individuele 
programma’s binnen één en dezelfde lidstaat kunnen er nogal eens grote verschillen 
bestaan. Drie algemene aspecten moeten worden genoemd:  

 Financiering vanuit het cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling voor milieu- en infrastructurele projecten die 
door een overheidsinstantie worden beheerd. In dit geval worden specifieke 
infrastructurele projecten door een overheidsinstantie aanbesteed door middel 
van een EU-brede openbare aankondiging. Dit soort projecten zit doorgaans 
boven de EU-drempel (momenteel 5 miljoen euro, zie hoofdstuk 2) en om die 
reden moeten de EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten worden toegepast. 

 Steun aan ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen2 en 
onderzoekscentra voor innovatie en groei (waaronder onderzoek en 
Informatie- en Communicatietechnologie). In dit geval worden 
ondernemingen, non-gouvernementele organisaties en onderzoekscentra 
gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om hen te 
ondersteunen bij innovatieve marktgestuurde ontwikkeling. Begunstigden zijn 
verplicht zich te houden aan de regelgeving voor overheidsopdrachten die van 
toepassing is op de contractwaarde van hun project. In dit geval beslaat de 
contractwaarde het hele spectrum van drempelwaarden die gelden in het kader 
van overheidsopdrachten, te beginnen met de levering van goederen tot 10 000 
euro, tot aan onderzoeksfaciliteiten en apparatuur ter waarde van miljoenen 
euro's. Een dergelijk breed scala aan procedures geldt ook voor andere 
thematische terreinen, zoals toerisme, cultuur en stads-/regionale ontwikkeling. 

 Rechtstreekse financiering van personen, onder de EU-drempel (met 
name uit het Europees Sociaal Fonds). Op dit terrein is de regelgeving voor 
overheidsopdrachten minder problematisch, omdat de bedragen van de 

                                                 
2  Definitie van KMO’s in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie, zoals gepubliceerd in 

het Publicatieblad van de Europese Unie L 124, blz. 36, van 20 mei 2003. 
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afgesloten contracten doorgaans onder de drempelwaarde liggen waarboven 
complexe procedures van toepassing zijn. 

Het onderscheid tussen de drie groepen procedurele verplichtingen beslaat alle 
typen doelgroepen die te maken hebben met financiering vanuit het 
cohesiebeleid.   

In hoofdstuk 5 van deze studie worden de volgende voorbeelden beschreven: 

 Programma’s in het kader van de convergentiedoelstelling: het voorbeeld van 
Slowakije. 

 Het programma in het kader van de doelstelling voor regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid voor Noordrijn-Westfalen. 

 Overheidsopdrachten in het kader van programma’s voor Europese territoriale 
samenwerking. 

 Kandidaat-/ toetredende lidstaat: het geval van Kroatië (aangezien Kroatië op het 
punt staat lid te worden van de Europese Unie, hebben we de jaren vóór de 
toetreding onderzocht). 

De belangrijkste bevindingen op grond van deze casestudies zijn: 

 Uit de casestudies van Slowakije – als een van de landen die onder de 
convergentiedoelstelling vallen – en Kroatië – als voormalige kandidaat-lidstaat – 
komt naar voren dat er gerichte actie op het vlak van capaciteitsopbouw nodig is. 

 Daarnaast vinden er regelmatig wijzigingen plaats in de Slowaakse wet op 
overheidsopdrachten – een relatief nieuw element in de wetgeving –, hetgeen een 
nieuwe uitdaging met zich meebrengt voor alle instanties die in het kader van een 
programma belast zijn met controletaken. 

 De beheersautoriteiten van de programma’s hebben de duidelijke boodschap 
afgegeven dat de procedures onder de EU-drempel moeten worden vereenvoudigd  
om de administratieve druk op de controlerende organen en op de begunstigden te 
verlichten, aangezien deze druk niet noodzakelijkerwijs bijdraagt aan eerlijke, 
transparante en niet-discriminerende procedures inzake overheidsopdrachten. 

4. Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

Er moet duidelijk worden gesteld dat er geen alternatief is voor de algemene intenties 
en de modus operandi bij overheidsopdrachten: Investeerders uit de publieke sector 
moeten alle geïnteresseerde en geschikte private partijen in staat stellen een offerte uit te 
brengen voor de levering van de gevraagde werken, goederen en diensten. Het EU-
convergentiebeleid dient op geen enkele wijze te worden uitgezonderd van de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten op Europees niveau. Alle belangrijke 
argumenten ten faveure van de procedures inzake overheidsopdrachten gelden des te meer 
in het geval van het EU-convergentiebeleid. Het is een vaststaand feit dat nationale 
wetgeving inzake overheidsopdrachten complex is en dat elke wijziging die leidt tot 
vereenvoudiging welkom zou zijn. De discussie over de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten moet worden aangegrepen om partijen er meer bewust van te maken 
dat de huidige complexiteit op het gebied van overheidsopdrachten voor een groot deel 
wordt veroorzaakt door ingewikkelde nationale wetgeving. 

De grootste uitdaging voor het EU-cohesiebeleid is dat er – met name vergeleken met 
nationale subsidieregelingen – verschillende controleniveaus een rol spelen. Daardoor is de 

7 



Beleidsondersteunende afdeling B: Structuur- en cohesiebeleid 
 

kans groter dat eventuele overtredingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten 
worden opgespoord. Anderzijds worden de audits en controles in het kader van het 
cohesiebeleid meestal niet uitgevoerd door deskundigen op het gebied van 
overheidsopdrachten. Het moge duidelijk zijn dat, gegeven deze omstandigheden, alle 
betrokkenen – dus zowel begunstigden als instanties die belast zijn met audits en controles 
– gebaat zijn bij een vermindering van het aantal procedures en een geheel aan 
drempelwaarden dat eenvoudig te begrijpen is.  
Op grond van de analyse van de stand van zaken binnen de Europese Unie, enkele 
representatieve voorbeelden en de praktijkervaring op het terrein van 
overheidsopdrachten en cohesiebeleid, komen uit de studie vier belangrijke 
aanbevelingen naar voren, met betrekking tot:  

 controle als een politieke verantwoordelijkheid; 

 de verantwoordelijkheden van het programmamanagement; 

 de geschiktheid van de regelgeving inzake overheidsopdrachten voor kleinere 
projecten; 

 het bevorderen van nieuwe elementen op het gebied van overheidsopdrachten 
binnen het cohesiebeleid. 

De belangrijkste juridische en technische aspecten van cohesiebeleid en 
overheidsopdrachten vallen onder de nationale wetgevingen. In het kader van de Europese 
Unie worden aanvullende eisen gesteld op het gebied van rapportage, toezicht en controle, 
maar de projecten vallen overwegend onder nationale regelgeving en normen (met name in 
het geval van infrastructurele investeringen). 

De verschillen tussen landen binnen de Europese Unie zijn met name het gevolg van het 
gegeven dat de administratie van programma’s van de Europese Unie in de EU-12 door  
tamelijk verschillende bestuurslagen wordt uitgevoerd. De meeste ministeries hebben hun 
eigen departement voor de implementatie van programma’s in het kader van het 
cohesiebeleid. De medewerkers van deze departementen hebben met name vaardigheden 
op het gebied van taal, rapportage en monitoring, terwijl de belangrijkste deskundigheid 
die voor overheidsopdrachten op het gebied van infrastructuur vereist is bij andere 
departementen te vinden is, en kan worden omschreven als gestoeld op traditionele 
technische en juridische deskundigheid. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee op 
het gebied van competentie en controletaken. Instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
controle op het gebied van overheidsopdrachten dienen uiteraard over de juiste expertise 
te beschikken. Een stabiel personeelbestand, met voldoende bezetting, is een 
basisvoorwaarde om efficiënt en effectief te kunnen werken. 

Voor een dergelijk stabiel kader is de politieke constructie van controletaken vereist. 
Bezuinigingen, veelvuldige wijzigingen in het personeelsbeleid en ingrijpende 
beleidswijzigingen zijn de belangrijkste uitdagingen waar controlerende organen zich 
regelmatig voor gesteld zien. 

Van het allergrootste belang is daarom de onderkenning dat effectieve en efficiënte 
controletaken onontbeerlijk zijn om de omvangrijke markt voor overheidsopdrachten in het 
kader van het cohesiebeleid transparant en eerlijk te maken. Er zijn duidelijke aanwijzingen 
uit heel Europa dat deze transparantie en eerlijkheid zonder controle niet tot stand komt. 
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Aanbevelingen 

Het cohesiebeleid is in veel lidstaten een belangrijke bron van overheidsfinanciering voor 
investeringen, en de openbare aanbesteding van overheidsopdrachten is een belangrijk 
instrument om eerlijke toegang tot deze markt te waarborgen. Actoren op Europees niveau 
dienen in landen die omvangrijke financiële steun uit het cohesiebeleid ontvangen een 
duidelijke argumentatie aan te voeren ter ondersteuning van de noodzaak van effectieve en 
efficiënte controlerende instanties, met name met het oog op de komende 
programmeringsperiode 2014-2020. 

 

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van programma’s ten opzichte van 
de Europese Commissie ligt in allereerste instantie bij de beheersautoriteiten van 
programma’s in het kader van het cohesiebeleid. De auditautoriteiten, die als tweede een 
belangrijke rol spelen bij de controle, mogen controles op het functioneren van de 
controlesystemen zowel vooraf, als tijdens de implementatie van een programma, als 
achteraf uitvoeren. 

Voor de verbetering van de procedures inzake overheidsopdrachten in het kader van 
programma's binnen de structuurfondsen zijn er twee belangrijke opties: 

 Het invoeren van monitoring en het versterken van de controlefuncties (de 
Europese Commissie kan de monitoring van en controle op overheidsopdrachten 
als een expliciete en absolute eis in alle richtsnoeren verankeren ). 

 Het bieden van stimulansen om de deskundigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten beter toegankelijk te maken voor het 
programmamanagement en de begunstigden (binnen de programma’s in het 
kader van het cohesiebeleid zijn budgetten beschikbaar voor implementatie en 
beheer, die onder een aparte prioriteit vallen, “technische ondersteuning” 
genaamd). Capaciteitsopbouw op het gebied van overheidsopdrachten komt in 
aanmerking voor financiering uit het budget voor technische ondersteuning, 
maar hier wordt zelden gebruik van gemaakt). 

Er kan op Europees niveau een lans worden gebroken voor het inzetten van het budget 
voor technische ondersteuning in het kader van capaciteitsopbouw op het gebied van 
overheidsopdrachten. Het is van belang dat de aanpak gericht is op het beschikbaar maken 
van de juiste deskundigheid voor: 

 het programmamanagement: op het gebied van de uitvoering van controles, 
zowel ex-ante (d.w.z. voorafgaand aan de gunning) als ex-post; 

 de begunstigden (bijvoorbeeld het aanleggen van een lijst van gecertificeerde 
deskundigen op het gebied van overheidsopdrachten die gratis – dat wil zeggen 
op kosten van het programma – een kostenraming kunnen maken en 
begeleiding kunnen bieden in de beginfase). 

Uit een overzicht van de praktijk van programma’s in het kader van de structuurfondsen in 
de hele Europese Unie blijkt dat er binnen de programma’s een gebrek aan deskundigheid 
is op het gebied van effectieve controle op overheidsopdrachten en op het gebied van 
fraudepreventie bij overheidsopdrachten, dat wil zeggen: met name een gebrek aan 
deskundigheid bij de beheersautoriteiten en bij de financiële controle. Dit geldt met name 
voor programma’s waaruit een breed scala aan interventies wordt gefinancierd, waaronder 
kleine infrastructurele programma’s, zoals regionale operationele programma’s en 
programma’s in het kader van de doelstellingen “Regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” en “Europese territoriale samenwerking”. Voor het vergroten van hun 
deskundigheid is het programmamanagement vaak aangewezen op de expertise van 
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andere instanties, zoals auditautoriteiten, nationale bureaus voor aanbestedingsprocedures 
of zelfs de nationale Rekenkamer. Er is derhalve een verbeterd raamwerk nodig voor de 
structurele uitwisseling van managementkennis en voor het toegankelijk maken van 
deskundigheid op het gebied van overheidsopdrachten. 

 

Aanbevelingen 

Het Europees Parlement zou onderhandelingen kunnen voeren met de Commissie ten 
behoeve van een gericht pakket op het gebied van overheidsopdrachten in het kader van 
het cohesiebeleid. Dit pakket zou uit diverse elementen kunnen bestaan, zoals het 
invoeren van monitoring, het versterken van de controle en het verbeteren van de 
ondersteuning ten aanzien van mogelijke mazen in de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten binnen de programma’s. Met name bij programma’s waarbinnen een 
breed scala aan interventies subsidiabel is, bestaan tal van mogelijkheden om ervoor te 
zorgen dat:  

tekortkomingen op het gebied van overheidsopdrachten worden voorkomen; 

een grote mate van bewustzijn ten aanzien van overheidsopdrachten wordt gewaarborgd 
in alle fases van het programma- en projectmanagement.  

 

Uit de casestudies komen duidelijke problemen naar voren met de procedures 
inzake overheidsopdrachten die voor kleinere projecten gelden. Kleine en 
middelgrote ondernemingen en andere kleine organisaties zijn verplicht de regelgeving 
inzake overheidsopdrachten toe te passen bij het beheren van door de overheid 
gefinancierde projecten. Dit levert diverse problemen op, met name met betrekking tot hun 
deskundigheid op het gebied van deze procedures. 

Het probleem van complexe procedures geldt niet alleen voor de regelgeving van de 
Europese Unie, maar in sommige lidstaten ook voor procedures voor projecten die onder de 
drempelwaarde van de Europese Unie blijven. De regels voor overheidsopdrachten die in de 
lidstaten gelden zijn soms zelfs nog complexer dan die van de Europese Unie. Tegelijkertijd 
is het zonder prijsvergelijking heel moeilijk om aan te tonen dat de middelen efficiënt 
worden ingezet. Uit de discussie komt aldus naar voren dat er minimumnormen voor 
prijsvergelijking moeten worden vastgesteld, d.w.z. voor een transparante vergelijking 
tussen inschrijvingen, zonder aanvullende administratieve lasten.  
Hoe dan ook moet de complexiteit van de regelgeving inzake overheidsopdrachten worden 
verminderd om de potentiële doelgroepen van de structuurfondsen te kunnen bereiken.  
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Aanbevelingen 

In gevallen waarin kleinere organisaties projecten beheren die met overheidsmiddelen zijn 
gefinancierd, zal het gaan om contracten van kleinere omvang. Zowel aanbieders als aanbestedende 
diensten zijn van mening dat de aanbestedingsprocedures in dergelijke gevallen moeten worden 
vereenvoudigd. Actoren op Europees niveau zouden een discussie kunnen steunen om 
minimumnormen vast te stellen voor een transparante prijsvergelijking bij kleine contracten. 
Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om de grote diversiteit aan wettelijke bepalingen voor 
kleinere contracten waarvan binnen de Europese Unie in nationale wetgeving inzake 
overheidsopdrachten sprake is, terug te dringen.  

Verder dient er, met behulp van het budget voor technische ondersteuning dat binnen de 
operationele programma’s beschikbaar is, te worden gezorgd voor ondersteuning door deskundigen 
op het gebied van overheidsopdrachten, om de lasten voor kleinere organisaties, als begunstigden 
van een programma, te verminderen.  

 

Er zijn verschillende nieuwe elementen op het gebied van overheidsopdrachten die de 
aandacht verdienen van Europese actoren binnen het cohesiebeleid. In het bijzonder 
groene overheidsopdrachten en duurzame overheidsopdrachten, waarbij de nadruk ligt op 
de kosten van de levenscyclus van producten en gebouwen, zouden geschikte elementen 
zijn in het kader van een cohesiebeleid dat is afgestemd op de doelstellingen van de EU 
2020-strategie. In artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1083/2006 is bepaald dat 
“doelstellingen van de fondsen worden nagestreefd in het kader van duurzame 
ontwikkeling”. In de praktijk moeten alle operationele programma's duurzame ontwikkeling 
als horizontaal beginsel opnemen. Het stimuleren van groene overheidsopdrachten als een 
positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling kan een concretisering zijn van dit beginsel.  

Eenzelfde aanpak kan worden overwogen worden voor maatschappelijk verantwoorde 
overheidsopdrachten als een klein maar concreet element dat kan bijdragen aan de 
doelstelling van sociale inclusie. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, zouden 
projecten die gerelateerd zijn aan deze nieuwe elementen gestimuleerd kunnen worden in 
de volgende generatie van programma's. Een dergelijke aanpak kan verschillende vormen 
aannemen, zoals: 

 Initiatieven in het kader van scholing en opleiding op het gebied van groene 
overheidsopdrachten en sociaal verantwoorde overheidsopdrachten voor lokale 
en regionale autoriteiten, als onderdeel van capaciteitsopbouw, ofwel in het 
kader van nationale programma’s voor technische ondersteuning ofwel, 
bijvoorbeeld in het geval van sociaal verantwoorde overheidsopdrachten, in het 
kader van het budget voor technische ondersteuning van programma’s binnen 
het Europees Sociaal Fonds. 

 Ondersteuning van elektronische aanbestedingen als een van de elementen in de 
operationele programma’s in het kader van de Informatiemaatschappij (waarvan 
er binnen de EU-12 veel zijn). 
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Aanbevelingen 

Vanwege de grote bedragen die in het EU-cohesiebeleid omgaan, kan het beleid op dit 
terrein een hefboom zijn voor het integreren van nieuwe elementen zoals groene 
overheidsopdrachten, sociaal verantwoorde overheidsopdrachten en elektronische 
aanbestedingen in de procedures voor overheidsopdrachten.  
Om dit soort elementen in de komende programmeringsperiode te kunnen stimuleren zijn 
echter goedkeuring en steun nodig op zowel Europees niveau – d.w.z. vanuit de Europese 
Commissie en het Europees Parlement – als op nationaal niveau.  Om dit te bereiken, is het 
van belang de nationale instanties op het gebied van overheidsopdrachten te informeren en 
hierbij te betrekken, opdat grotere steun kan worden verworven vanuit de 
programmabeheersautoriteiten. Zonder deze gecoördineerde initiatieven op Europees en 
nationaal niveau zullen programmabeheersautoriteiten weinig tot geen belang hechten aan 
het honoreren van andere criteria dan de laagste prijs. 

 


