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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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******

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.


