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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement heeft zich in 2011 in het verslag-Rühle kritisch uitgelaten over de 
noodzaak tot vaststelling van een mogelijke rechtshandeling inzake concessieopdrachten.
Het ontwerp van de Commissie zou voor een groot aantal nieuwe problemen zorgen.

Taken van de staat

De staat en al zijn geledingen stellen diensten en goederen voor de bevolking beschikbaar.
De goederen en diensten kunnen qua type worden onderverdeeld in onder andere 
universeledienstverplichtingen, sociale diensten van algemeen belang, diensten van algemeen 
economisch belang en diensten van algemeen belang1.
Het maken van een onderscheid is moeilijk en wordt vaak later door rechterlijke instanties 
gedaan. Het ontwerp maakt dit onderscheid niet.

In het kader van de uitoefening van hun taken besteden staten opdrachten aan via openbare 
aanbestedingsprocedures, onder andere in de vorm van concessies. In het ontwerp wordt dit 
begrip niet afgebakend, noch worden wederzijdse uitsluitingscriteria genoemd.

Volgens artikel 14, VWEU en protocol 26 van het VWEU beslissen lokale, regionale en 
nationale niveaus zelf of zij goederen en diensten van algemeen belang zelf beschikbaar 
stellen of dat zij deze taak aanbesteden. Hierbij staan de voorzieningen voor de bevolking 
centraal en niet de criteria van de interne markt. Daarom moet het toepassingsgebied specifiek 
worden vastgelegd.

Alle overheidsniveaus nemen taken op zich en streven naar doelstellingen die het algemeen 
welzijn, de maatschappij en de cohesie waarborgen.
De besluitvormers bevinden zich door de selectie van gunningscriteria als het ware in een 
keurslijf dat hen beperkt in het nemen van een besluit:
in het ontwerp wordt het criterium van de economisch voordeligste inschrijving genoemd.
Volgens dit criterium kunnen naast de prijs en de kosten bepaalde "technische" criteria 
worden aangevoerd. De beslissing "of" er wordt uitbesteed wordt daardoor beperkt:
overheden met financiële problemen kunnen zich tot een gunning gedwongen zien, omdat 
overheidspersoneel vaak een hoger loon heeft dan werknemers van particuliere exploitanten.
Het doel van een richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten is niet om in de 
praktijk toe te werken naar de privatisering van overheidstaken.

Ook de vraag "hoe" er wordt aanbesteed wordt door de beperkte gunningscriteria ingeperkt.

Omdat het ontwerp geen onderscheid maakt tussen de soorten diensten, kunnen het 
zelfbeschikkingsrecht en de vrije dienstverrichting met elkaar in botsing komen. Dat kan 
slechts worden vermeden door het uitsluiten van bepaalde diensten.

Een regeling met betrekking tot concessieopdrachten is niet bedoeld om de 
overheidsfinanciën te saneren. In plaats van door middel van druk aan de uitgavenzijde door 

                                               
1 Mededeling van de Commissie COM(2011)900 definitief.
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lage prijzen en kosten, moet dit door middel van een verbetering aan de ontvangstenzijde 
worden bewerkstelligd.

Algemene criteria

Het ontwerp voor een richtlijn biedt geen rechtszekerheid. De definitie van concessies 
verschilt van die van het Hof van Justitie. Dat zou leiden tot nieuwe uitspraken. De 
afbakening ten opzichte van andere contractuele verhoudingen zoals licenties, vergunningen 
etc. ontbreekt.

Het criterium van de overdracht van risico is ontoereikend. Wanneer een concessiehouder van 
de watervoorziening insolvent is, moet de staat nog steeds de watervoorziening garanderen.
Het risico zal nooit volledig aan de concessiehouder worden overgedragen.

De transparantie en de eenvoud van de procedure worden niet gewaarborgd.

Het is onduidelijk hoe lang dergelijke regelingen kunnen blijven gelden. Het valt niet in te 
schatten welke behoeften er ontstaan, noch welke aanvullende onderhandelingen er in de 
toekomst nodig zullen zijn.

Kwaliteitsbewaking en het criterium van een lage prijs zijn in strijd met elkaar.

Werkgelegenheid en sociale zaken

Het criterium van een lage prijs leidt, zoals de ervaring leert, tot druk op het aantal 
werknemers van de exploitanten en onderaannemers en op hun arbeidsvoorwaarden. Dat is 
onverenigbaar met de horizontale sociale clausule als bedoel in art. 9 VWEU.
Het criterium van de economisch beste inschrijving omvat de bevordering van sociale criteria.
In de richtlijn worden geen clausule die de betaling volgens gangbare cao's waarborgt en 
verdere criteria opgenomen. Als gevolg daarvan wordt de concurrentie door middel van 
prijsonderbieding over de ruggen van de werknemers gevoerd.

Wat betreft de inachtneming van criteria wordt gewezen op de naleving van de normen van 
het nationale en Europese arbeidsrecht. De nationale normen moeten evenwel met de 
Europese wetgeving in overeenstemming zijn. Daardoor is het in feite onmogelijk om 
rekening houden met het beginsel van een gelijke beloning voor gelijkwaardig werk op een 
vergelijkbare werkplek.

De uitdrukkelijke opmerking dat het geen enkel land belet IAO-verdrag C94 na te leven en 
dat alle lidstaten worden aangespoord deze overeenkomst goed te keuren en na te leven, 
ontbreekt.

De sociale dienstverlening is meestal op lokaal niveau nauw verbonden met het dagelijks 
leven en de gezondheid van mensen. Dit soort diensten moet, evenals diensten die door 
werknemersorganisaties beschikbaar worden gesteld, buiten beschouwing worden gelaten.

De naleving van verplichte arbeidsvoorwaarden is bij onderaannemers vaak moeilijk te 
handhaven. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt niet met de hoofdexploitant gedeeld.
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******

Om bovenstaande redenen heeft de rapporteur de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken voorgesteld het Commissievoorstel te verwerpen. De commissie heeft dit voorstel 
echter niet opgevolgd en heeft amendementen goedgekeurd.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming voor te stellen het voorstel van de 
Commissie te verwerpen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Krachtens artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet de Unie rekening 
houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid 
bij het bepalen en uitvoeren van haar 
beleid en haar activiteiten;
Deze richtlijn vormt een bijdrage tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
door duurzame concessieovereenkomsten 
te bevorderen, sociale criteria in alle 
stadia van de concessieprocedure op te 
nemen en verplichtingen inzake sociale en 
arbeidsvoorwaarden, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, de sociale 
zekerheid en de arbeidsomstandigheden, 
zoals vastgelegd in de EU-wetgeving, 
nationale wetgeving en internationale 
arbeidsnormen, scheidsrechterlijke 
uitspraken, collectieve overeenkomsten en 
contracten na te leven.
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Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten IAO-overeenkomst nr.94 over 
arbeidsrechtelijke clausules bij de 
gunning van dienstenconcessies na te 
leven en het opnemen van 
arbeidsrechtelijke clausules bij 
dienstenconcessies te stimuleren.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Overeenkomstig artikel 14 VWEU 
in samenhang met Protocol 26 VWEU 
hebben nationale, regionale en lokale 
autoriteiten een ruime 
beslissingsbevoegdheid wat betreft de 
vraag of, hoe en in hoeverre zij 
overheidstaken zelf willen uitvoeren.
Autoriteiten mogen taken van openbaar 
belang uitvoeren met hun eigen middelen, 
zonder dat zij verplicht zijn om een beroep 
te doen op externe marktdeelnemers. Zij 
kunnen ervoor kiezen om die taken uit te 
voeren in samenwerking met andere 
autoriteiten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De essentiële rol en de ruime 
discretionaire bevoegdheid van nationale, 
regionale en lokale autoriteiten bij het 
bepalen hoe diensten van algemeen 
belang te verrichten, te doen verrichten en 
te organiseren op een manier die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met de 
behoeften van de gebruikers, sluiten 
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tevens aan bij de artikelen 2, 3, 4 en 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, Protocol nr. 26 
betreffende diensten van algemeen 
belang, en artikel 36 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Uit een onderzoek naar zogenaamde 
prioritaire en niet-prioritaire diensten 
(“A”- en “B”-diensten) van de Commissie 
is gebleken dat het niet gerechtvaardigd is 
de volledige toepassing van de 
aanbestedingswetgeving tot een 
gelimiteerde groep van diensten te 
beperken.

Schrappen

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het licht van de resultaten van de 
evaluatie die door de Commissie over de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten is verricht, is het 
passend van de volledige toepassing van 
deze richtlijn enkel die diensten uit te 
sluiten welke een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
namelijk de zogenaamde 
persoonsgebonden diensten, zoals bepaalde 
diensten op sociaal, gezondheids- en
onderwijsgebied. Deze diensten worden 
verricht binnen een bijzondere context die 
als gevolg van verschillende culturele 
tradities sterk verschilt per lidstaat. 

(21) In het licht van de resultaten van de 
evaluatie die door de Commissie over de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten is verricht, is het 
passend van de volledige toepassing van 
deze richtlijn enkel die diensten uit te 
sluiten welke een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
namelijk de zogenaamde 
persoonsgebonden diensten, zoals bepaalde 
diensten op onderwijsgebied. Deze 
diensten worden verricht binnen een 
bijzondere context die als gevolg van 
verschillende culturele tradities sterk 
verschilt per lidstaat. Bijgevolg moet een 
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Bijgevolg moet een specifieke regeling 
worden vastgesteld voor concessie van 
deze diensten die rekening houdt met het 
feit dat deze recentelijk gereguleerd zijn. 
Het invoeren van een verplichting tot 
publicatie van een vooraankondiging en 
een aankondiging van gunning van een 
opdracht voor elke concessie met een 
waarde gelijk aan of groter dan de in deze 
richtlijn vastgestelde drempels is een 
toereikende methode om informatie te 
verstrekken over zakelijke kansen aan 
potentiële inschrijvers alsook over het 
aantal en het soort gegunde opdrachten aan 
alle belanghebbenden. Voorts moeten de 
lidstaten passende maatregelen invoeren 
met betrekking tot de gunning van 
concessieopdrachten voor deze diensten 
die erop gericht zijn te zorgen voor 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers terwijl aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten in 
staat worden gesteld rekening te houden 
met de specificiteit van de betrokken 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten rekening mogen 
houden met de noodzaak te zorgen voor 
kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
gebruiker en innovatie.

specifieke regeling worden vastgesteld 
voor concessie van deze diensten die 
rekening houdt met het feit dat deze 
recentelijk gereguleerd zijn. Het invoeren 
van een verplichting tot publicatie van een 
vooraankondiging en een aankondiging 
van gunning van een opdracht voor elke 
concessie met een waarde gelijk aan of 
groter dan de in deze richtlijn vastgestelde 
drempels is een toereikende methode om 
informatie te verstrekken over zakelijke 
kansen aan potentiële inschrijvers alsook 
over het aantal en het soort gegunde 
opdrachten aan alle belanghebbenden. 
Voorts moeten de lidstaten passende 
maatregelen invoeren met betrekking tot de 
gunning van concessieopdrachten voor 
deze diensten die erop gericht zijn te 
zorgen voor inachtneming van de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van ondernemers terwijl 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten in staat worden gesteld rekening 
te houden met de specificiteit van de 
betrokken diensten. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat aanbestedende diensten 
en aanbestedende entiteiten rekening 
mogen houden met de noodzaak te zorgen 
voor kwaliteit, continuïteit, 
toegankelijkheid, beschikbaarheid en 
uitgebreidheid van de diensten, de 
specifieke behoeften van verschillende 
categorieën gebruikers, de participatie en 
de empowerment van gebruiker en 
innovatie.

Motivering

Regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is 
noodzakelijk.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
inschrijvers openbaar worden gemaakt, 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat effectieve concurrentie mogelijk 
blijft en gepaard gaan met eisen die het 
mogelijk maken de door de inschrijvers 
verstrekte informatie effectief te 
controleren. Om aan deze normen te 
voldoen en de rechtszekerheid te 
verbeteren, mogen de lidstaten voorzien in 
het gebruik van het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving.

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
inschrijvers openbaar worden gemaakt, 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat effectieve concurrentie mogelijk 
blijft en gepaard gaan met eisen die het 
mogelijk maken de door de inschrijvers 
verstrekte informatie effectief te 
controleren. Om aan deze normen te 
voldoen en de rechtszekerheid te 
verbeteren, mogen de lidstaten voorzien in 
het gebruik van het criterium van de 
economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten besluiten een 
concessie te gunnen aan de economisch 
voordeligste inschrijving, moeten zij 
bepalen op basis van welke economische 
en kwaliteitscriteria zij de inschrijvingen 
zullen beoordelen teneinde vast te stellen 
welke inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding heeft. Bij de bepaling 
van deze criteria wordt rekening gehouden 
met het voorwerp van de concessie, 
aangezien de criteria het mogelijk moeten 
maken het prestatieniveau dat door iedere 
inschrijving wordt geboden ten aanzien van 
het in de technische specificaties
omschreven voorwerp van de concessie te 

(26) Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten besluiten een 
concessie te gunnen aan de economisch 
voordeligste en duurzame inschrijving, 
moeten zij bepalen op basis van welke 
economische en kwaliteitscriteria zij de 
inschrijvingen zullen beoordelen teneinde 
vast te stellen welke inschrijving de beste 
prijs-kwaliteitverhouding heeft. Bij de 
bepaling van deze criteria wordt rekening 
gehouden met het voorwerp van de 
concessie, aangezien de criteria het 
mogelijk moeten maken het prestatieniveau 
dat door iedere inschrijving wordt geboden 
ten aanzien van het in de technische 
specificaties omschreven voorwerp van de 
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beoordelen en de prijs-kwaliteitverhouding 
van iedere inschrijving te bepalen.

concessie te beoordelen en de prijs-
kwaliteitverhouding van iedere inschrijving 
te bepalen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De door de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten opgestelde 
technische specificaties moeten de 
blootstelling van de gunning van 
concessies aan concurrentie mogelijk 
maken. Daartoe moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen die de 
diversiteit van de technische oplossingen 
tot uiting brengen, zodat er een voldoende 
hoog niveau van concurrentie tot stand 
komt. Bijgevolg moeten de technische 
specificaties zodanig worden opgesteld dat 
wordt vermeden dat de concurrentie 
kunstmatig wordt ingeperkt middels 
vereisten die een bepaalde ondernemer 
bevoordelen doordat zij een afspiegeling 
zijn van de basiskenmerken van het 
gebruikelijke aanbod van leveringen, 
diensten of werken van die ondernemer. 
Door de technische specificaties in termen 
van functionele en prestatievereisten te 
formuleren, kan deze doelstelling in het 
algemeen optimaal worden bereikt en 
wordt innovatie bevorderd. Bij verwijzing 
naar een Europese norm, of bij ontstentenis 
daarvan, naar een nationale norm, moeten 
door de aanbestedende diensten of de 
aanbestedende entiteiten de inschrijvingen 
op basis van gelijkwaardige regelingen 
worden bekeken. Om gelijkwaardigheid 
aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht 
worden bewijs aan te voeren dat door 
derden gecontroleerd is; Andere passende 
bewijsmiddelen zoals een technisch dossier 
van de fabrikant moeten echter ook worden 
aanvaard wanneer de betrokken 

(28) De door de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten opgestelde 
technische specificaties moeten de 
blootstelling van de gunning van 
concessies aan concurrentie mogelijk 
maken. Daartoe moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen die de 
diversiteit van de technische oplossingen 
tot uiting brengen, zodat er een voldoende 
hoog niveau van concurrentie tot stand 
komt. Bijgevolg moeten de technische 
specificaties overeenkomstig het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod zodanig worden 
opgesteld en toegepast dat wordt vermeden 
dat de concurrentie kunstmatig wordt 
ingeperkt middels vereisten die een 
bepaalde ondernemer bevoordelen doordat 
zij een afspiegeling zijn van de 
basiskenmerken van het gebruikelijke 
aanbod van leveringen, diensten of werken 
van die ondernemer. Door de technische 
specificaties in termen van functionele en 
prestatievereisten te formuleren, kan deze 
doelstelling in het algemeen optimaal 
worden bereikt en wordt innovatie 
bevorderd. Bij verwijzing naar een 
Europese norm, of bij ontstentenis daarvan, 
naar een nationale norm, moeten door de 
aanbestedende diensten of de 
aanbestedende entiteiten de inschrijvingen 
op basis van gelijkwaardige regelingen 
worden bekeken. Om gelijkwaardigheid 
aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht 
worden bewijs aan te voeren dat door 
derden gecontroleerd is; Andere passende 
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ondernemer geen toegang heeft tot 
dergelijke certificaten of testverslagen, of 
deze niet binnen de toepasselijke termijnen 
kan verkrijgen.

bewijsmiddelen zoals een technisch dossier 
van de fabrikant moeten echter ook worden 
aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot 
dergelijke certificaten of testverslagen, of 
deze niet binnen de toepasselijke termijnen 
kan verkrijgen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningscriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten gebruik maken 
van de economisch voordeligste 
inschrijving, mogen die criteria enkel 
verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningcriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten gebruik maken 
van de economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving, mogen die criteria 
enkel verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
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met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving, zijn toegestaan als 
gunningscriterium gebruik te maken van de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie, 
aangezien dit invloed kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
concessie en als gevolg daarvan op de 
economische waarde van de inschrijving.

met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige en duurzame inschrijving, zijn 
toegestaan als gunningcriterium gebruik te 
maken van de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat is 
toegewezen aan de uitvoering van de 
betrokken concessie, aangezien dit invloed 
kan hebben op de kwaliteit van de 
uitvoering van de concessie en als gevolg 
daarvan op de economische waarde van de 
inschrijving.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Om sociale aspecten beter in de 
gunning van concessies te integreren, 
moet het aanbesteders worden toegestaan 
in de gunningscriteria sociale en 
werkgelegenheidsbeleidscriteria op te 
nemen, zoals sociale en 
arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden, 
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regelgeving op het gebied van gezondheid 
en veiligheid, bevordering van 
werkgelegenheid voor langdurig 
werklozen, voor oudere werknemers, voor 
jongeren en leerlingen, voor mensen uit 
kansarme groepen, voor mensen met een 
functiebeperking en voor mensen met een 
migratieachtergrond, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, sociale inclusie, 
gendergelijkheid, toegang tot 
beroepsopleiding op de werkplek, 
mensenrechten en ethisch verantwoorde 
handel.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Deze richtlijn waarborgt de 
toepassing van Richtlijn 2001/23/EG 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetten van de lidstaten betreffende het 
verzekeren van de rechten van 
werknemers in het geval van de 
overdracht van een onderneming, 
bedrijven of delen van ondernemingen of 
bedrijven met het oog op de naleving van 
de regels voor gelijke concurrentie en de 
bescherming van werknemers in de 
context van de overdracht van een 
onderneming.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Indien werknemers bij de 
gunning van een concessie door een 
autoriteit of aanbestedende dienst of door 
de vorige concessiehouder door de nieuwe 
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concessiehouder worden overgenomen, 
gelden voor de werknemers wat betreft het 
behoud van werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden de wettelijke 
gevolgen van Richtlijn 2001/23/EG.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het 
recht van autoriteiten op elk niveau om 
zelf te beslissen of, hoe en in welke mate 
zij zelf openbare functies uitoefenen. 
Autoriteiten mogen hun openbare taken 
met eigen middelen uitvoeren, zonder dat 
zij verplicht zijn concessies te gunnen aan 
andere (externe) ondernemers. Deze taken 
kunnen zij ook samen met andere 
autoriteiten vervullen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1– punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) “overeenkomst onder bezwarende 
titel": een overeenkomst waarvan de 
oorzaak is gelegen in een uitwisseling van 
prestaties. Het bezwarende karakter 
betekent dat elke partij een voordeel 
behaalt met de door haar geleverde 
prestatie en dit voordeel niet 
noodzakelijkerwijs hoeft te bestaan uit een 
geldelijke vergoeding;

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) arbeidsovereenkomsten; (e) arbeidsovereenkomsten of collectieve 
overeenkomsten die bijdragen tot 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden;

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de concessie is beperkt tot de 
termijn die naar schatting noodzakelijk is 
voor de concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.

Concessies zijn beperkt van duur. Tot de 
factoren die in aanmerking kunnen 
worden genomen behoort de tijd die naar 
schatting noodzakelijk is voor de 
concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten 
terug te verdienen. Ook kan rekening 
worden gehouden met andere objectieve 
criteria, zoals het openbare belang van 
een constante en hoogwaardige 
dienstverlening of een vanuit 
milieuoogpunt en sociaal gezien 
duurzame verrichting van de dienst 
alsmede de kosten waarmee de selectie 
van een concessiehouder gepaard gaat, en 
de tijd die nodig wordt geacht om de door 
de aanbestedende autoriteit vastgestelde 
prestatiedoelstellingen te bereiken.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Sociale diensten en andere specifieke 
diensten
Concessies voor sociale en andere 



PE486.119v02-00 16/24 AD\915531NL.doc

NL

specifieke diensten die voorkomen op de 
lijst van bijlage X en binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, zijn onderworpen aan de 
verplichting van lid 3 van artikel 26 en 
van lid 1 van artikel 27.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het recht om deel te 
nemen aan procedures voor de gunning van 
concessies voorbehouden aan beschermde 
werkplaatsen en ondernemers waarvan 
het hoofddoel de sociale en professionele 
integratie van gehandicapte en kansarme 
werknemers is of erin voorzien dat die 
concessies worden uitgevoerd in de 
context van programma’s voor 
beschermde arbeid mits meer dan 30% 
van de werknemers van die werkplaatsen, 
ondernemers of programma’s 
gehandicapte of kansarme werknemers 
zijn.

De lidstaten mogen het recht om deel te 
nemen aan procedures voor de gunning van 
concessies voorbehouden voor:

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) sociale/beschermde werkplaatsen, of 
de uitvoering van deze opdrachten 
voorbehouden in het kader van 
programma's voor beschermde arbeid, 
mits de meerderheid van de betrokken 
werknemers gehandicapten zijn die 
wegens de aard of de ernst van hun 
handicap geen beroepsactiviteit in 
normale omstandigheden kunnen 
uitoefenen of op de gewone arbeidsmarkt 
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niet gemakkelijk werk kunnen vinden;

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondernemingen en programma's die 
de maatschappelijke en professionele 
integratie van achtergestelde werknemers 
tot doel hebben, mits meer dan 30% van 
de werknemers van die ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Ondernemers moeten voldoen 
aan de verplichtingen inzake sociale en 
arbeidsbescherming en 
arbeidsomstandigheden die daar waar het 
werk, de dienst of de levering plaatsvindt 
van toepassing zijn op grond van in 
bijlage XIII bis (nieuw) vermelde 
nationale wetgeving en/of collectieve 
overeenkomsten of  bepalingen van het 
internationaal arbeidsrecht.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. De details van gegunde 
contracten worden openbaar gemaakt 
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zodat zij kunnen worden geverifieerd.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Aanbestedende diensten mogen gebruik 
maken van gegevens die elektronisch zijn 
verwerkt voor procedures inzake 
overheidsopdrachten om vergissingen die 
zich in elk stadium voordoen te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren 
door de ontwikkeling van passende 
instrumenten.

8. Aanbestedende diensten mogen gebruik 
maken van gegevens die elektronisch zijn 
verwerkt voor procedures inzake de 
gunning van concessies om vergissingen 
die zich in elk stadium voordoen te
voorkomen, op te sporen en te corrigeren 
door de ontwikkeling van passende 
instrumenten.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging of in de 
concessiedocumenten de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bij herhaalde en/of ernstige 
overtredingen van sociaal, arbeids- en 
milieurecht, zoals door in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen is bevestigd.

Amendement 26
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing waaruit blijkt 
dat hij niet aan de verplichtingen heeft 
voldaan ten aanzien van de betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
van het land waar hij is gevestigd of de 
wettelijke bepalingen van de lidstaat van 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit.

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing of een 
rechtsgeldige administratieve beslissing 
waaruit blijkt dat hij niet aan de 
verplichtingen heeft voldaan ten aanzien 
van de betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen van het land waar 
hij is gevestigd of de wettelijke bepalingen 
van de lidstaat van de aanbestedende dienst 
of aanbestedende entiteit, of indien een 
ondernemer meer dan eenmaal een 
arbeidsrechtelijke veroordeling of sanctie 
is opgelegd.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten elke ondernemer van deelneming 
aan de gunning van een concessie 
uitsluiten indien een van de volgende 
voorwaarden is vervuld:

De lidstaten voorzien erin dat 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten elke ondernemer van deelneming 
aan de gunning van een concessie 
uitsluiten indien een van de volgende 
voorwaarden is vervuld:

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) overtredingen op het gebied van 
sociaal, arbeids-, belasting- en 
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milieurecht.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen naast prijs of kosten elk van de 
volgende criteria omvatten:

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving, met inachtneming 
van lid 2. Deze criteria mogen naast prijs 
of kosten elk van de volgende criteria 
omvatten:

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers, 
sociaal belang, milieukenmerken en 
innovatief karakter;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) sociale en 
werkgelegenheidscriteria.
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, kunnen de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie in 
aanmerking worden genomen, met als 
gevolg dat dit personeel na de gunning van 
de concessie alleen mag worden vervangen 
met instemming van de aanbestedende 
dienst of de aanbestedende entiteit, die 
moet nagaan of met deze vervangingen 
voor een evenwaardige organisatie en
kwaliteit wordt gezorgd;

(b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, worden de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie, 
alsmede de kwalificatie en het 
professionele optreden van 
onderaannemers, in aanmerking genomen, 
met als gevolg dat dit personeel na de 
gunning van de concessie alleen mag 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit, die moet nagaan of met deze 
vervangingen voor een evenwaardige 
organisatie, kwaliteit, kwalificatie of 
ervaring wordt gezorgd;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in lid 4 bedoelde geval specificeert 
de aanbestedende dienst of entiteit in de 
aankondiging van de opdracht, in de 
uitnodiging tot het indienen van 
inschrijvingen, of in de 
concessiedocumenten het relatieve gewicht 
dat hij toekent aan elk van de gekozen 
criteria voor de bepaling van de 
economisch voordeligste inschrijving.

In het in lid 4 bedoelde geval specificeert 
de aanbestedende dienst of entiteit in de 
aankondiging van de opdracht, in de 
uitnodiging tot het indienen van 
inschrijvingen, of in de 
concessiedocumenten het relatieve gewicht 
dat hij toekent aan elk van de gekozen 
criteria voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving.

Amendement 34
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken (of kan hij daartoe 
door een lidstaat worden verplicht ) in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt.

1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken, of kan hij daartoe 
door een lidstaat worden verplicht, in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt, 
waarbij hij informatie verschaft over de 
onderaannemer, waaronder de naam, de 
contactgegevens en de wettelijke 
vertegenwoordigers. Wijzigingen in de 
onderaannemingsketen, met inbegrip van 
de naam, de contactgegevens en de 
wettelijke vertegenwoordigers, worden 
onverwijld medegedeeld aan de 
aanbestedende dienst.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 laat de aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

2. Lid 1 laat de aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer en de aansprakelijkheid 
van de onderaannemer onverlet.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 4 – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

INFORMATIE DIE IN 
CONCESSIEAANKONDIGINGEN 
MOET WORDEN OPGENOMEN

INFORMATIE DIE IN 
CONCESSIEAANKONDIGINGEN OF 
CONCESSIEDOCUMENTEN MOET 
WORDEN OPGENOMEN
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst

DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 17
CPV-Code Beschrijving

7511000-4 en
85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 
85322000-2)

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administratieve diensten, onderwijs, 
gezondheidszorg en culturele diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3 Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98131000-0 Religieuze diensten

Amendement

Schrappen
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