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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een Richtlijn inzake openbare aanbesteding speelt in het 
kader van de strategie "Europa 2020" voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
(COM(2010)2020) een beslissende rol. De openbare aanbesteding moet een hoog 
werkgelegenheidsniveau sterker bevorderen, evenals andere doelen helpen te bereiken, vooral op 
het gebied van milieu- en sociaal beleid.

De Commissie wil met het voorstel in de eerste plaats de "verhoging van de efficiëntie van de 
publieke uitgaven […] in de zin van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding" bereiken, aan de 
andere kant wil ze de mogelijkheid creëren om de "openbare aanbesteding beter ter 
ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen te gebruiken, bv. op het gebied 
van milieubescherming, [...] werkgelegenheid en sociale integratie en garantie van de beste 
bepalingen voor het tot stand brengen van hoogwaardige sociale dienstverlening". Deze 
benadering is verheugend. De voorstellen van de Commissie gaan evenwel niet ver genoeg en 
blijven al te vrijblijvend, zeker wat sociale duurzaamheid betreft.

In de Europese Unie besteedt de regering ongeveer 18% van het bbp aan openbare leverings-, 
bouw- en dienstverleningsopdrachten, dat wil zeggen dat de hervorming van de voorschriften 
van aanbestedingen een cruciale hefboom voor meer duurzaamheid in de gemeenschap is. Daar 
het om publieke gelden gaat is de verantwoordelijkheid zeer groot, om dit geld niet voor 
kortetermijnsdoelen uit te geven, maar als een langetermijnsinvestering in de gemeenschap te 
beschouwen.

Om dit doel te bereiken is een brede aanpak nodig. De volgende punten zijn daarbij zeer 
belangrijk:

- Het criterium van de voordeligste kosten moet, zonder dat er iets in de plaats komt, geschrapt 
worden. Het criterium van het "economische voordeligste aanbod" biedt voldoende flexibiliteit 
om ook de prijs van een aanbod daarin te betrekken. Om duidelijk te maken wat met het 
"economisch voordeligste aanbod" bedoeld wordt, moet dit het "economisch voordeligste en 
meest duurzame" aanbod heten (MEAST).

- de geldende werk- en sociale normen zouden niet enkel in de overwegingen aangesneden 
moeten worden, maar ook in de artikelen. Alle voorschriften die in de werkplaats van toepassing 
zijn en door internationale overeenkomsten en Europese voorschriften, maar ook door nationale 
wetgeving, vonnissen of cao's vastgelegd zijn, moeten toegepast worden - ook in 
grensoverschrijdende situaties.

- Daarnaast moet de opdrachtgever ook de mogelijkheid hebben, andere vormen van sociale 
criteria in de technische specificaties en/of gunningscriteria te integreren, bijv. de creatie van 
arbeidsvoorwaarden voor benadeelde groepen, gelijkstelling, toegang tot opleidingsmaatregelen 
of eerlijke handel. Al bij aanvang van de procedure moet bepaald kunnen worden of de bieder 
ook aan deze criteria kan voldoen. Ook externe sociale kosten met betrekking tot de inhoud van 
de opdracht zouden daartoe moeten behoren.

- Bij de zeer voordelige aanboden moeten de criteria verscherpt worden, want het is volkomen 
voldoende wanneer een aanbod ofwel 25% voordeliger dan het gemiddelde van de ingediende 
aanboden, of 10% voordeliger als het daarna voordeligste aanbod is, om zo voordelig te zijn dat 
bepaalde elementen nader verklaard zouden moeten worden.

- De voorschriften inzake onderaanbesteding van het voorstel van de Commissie gaan niet ver 
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genoeg. De bieder moet in zijn aanbod niet enkel op de vraag van zijn onderaannemer ingaan, 
maar deze ook benoemen en identificeerbaar maken, door hun contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordiger te vermelden. Bovendien moeten de hoofdaannemers en alle tussenliggende 
onderaannemers in geval van het niet nakomen van voorschriften inzake sociaal en arbeidsrecht, 
gezondheid en veiligheid op de werkplaats en arbeidsvoorwaarden aansprakelijk gesteld kunnen 
worden.

- Het nieuwe kapitaal voor sociale dienstverlening moet een betere bescherming van de kwaliteit 
van persoonsgebonden dienstverlening mogelijk maken. Daarvoor moet het verplicht zijn 
rekening te houden met bepaalde kwaliteitscriteria. De aanbesteding van openbare opdrachten 
mag bovendien in geen geval enkel op grond van de voordeligste prijs gebeuren. Bovendien is 
het noodzakelijk het hoofdstuk over de voorschriften voor uitsluitingscriteria, 
onderaanbestedingen en het respect voor de op de arbeidsplaats geldende arbeids- en sociale 
normen te vervolledigen.

- Voor de correcte omzetting is het belangrijk hoofdstuk IV inzake governance te vervolledigen. 
Zo zouden aannemers, bij wie aanzienlijke en aanhoudende tekorten bij de uitvoering van de 
opdracht vastgesteld worden, in een register opgenomen moeten worden, dat voor 
overheidsaannemers toegankelijk moet zijn en als uitsluitingsreden moet gelden. Het toezicht op 
de toepassing van de voorschriften inzake aanbesteding, vooral van de in de arbeidsomgeving 
geldende werk- en sociale normen, moet eveneens door de publieke Raad van Toezicht 
gewaarborgd worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming de volgende amendementen op te nemen 
in haar verslag:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Ingevolge artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moet de Unie rekening houden met 
de vereisten verbonden aan het 
bevorderen van een hoog niveau van 
tewerkstelling, de garantie van 
toereikende sociale bescherming, de strijd 
tegen sociale uitsluiting en een hoog 
niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid bij 
het bepalen en invoeren van haar beleid 
en haar activiteiten; deze richtlijn draagt 
bij aan het behalen van deze 
doelstellingen door het bevorderen van 
duurzame overheidsopdrachten, de 
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integratie van sociale criteria in alle fasen 
van de aanbestedingsprocedure en het 
eerbiedigen van de verplichtingen wat 
betreft sociale en tewerkstellingscondities, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten;

Or. en

Motivering
De verwijzing naar de horizontale sociale clausule, een nieuwigheid in het Verdrag van 
Lissabon, is essentieel voor duurzame overheidsopdrachten en voor het omvatten van 
horizontale sociale criteria doorheen de hele aanbestedingsprocedure.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Deze richtlijn mag lidstaten niet 
verhinderen te voldoen aan IAO-Verdrag 
nr. 94 inzake arbeidsclausules bij 
openbare aanbestedingen en moedigt de 
opname van arbeidsclausules in openbare 
aanbestedingen aan;

Or. en

Motivering
IAO-Verdrag nr. 94 voorziet erin dat openbare contracten arbeidsclausules moeten omvatten die 
gelijke behandeling voorzien voor lokale werkers. Lidstaten die dit verdrag hebben geratificeerd 
mogen er niet van worden weerhouden de bepalingen daarvan te eerbiedigen. Deze 
verduidelijking is vooral belangrijk in de context van de uitspraak van het gerechtshof in de zaak 
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C-346/06 (Rüffert).

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Deze richtlijn verzekert 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 om naleving van de regels voor 
gelijke concurrentie en de bescherming 
van werkers in de context van de 
overdracht van een onderneming;

Or. en

Motivering
Indien een overheid een functie die voorheen intern werd uitgevoerd, aanbesteedt aan de 
privésector, kan een overdracht in de zin van de richtlijn inzake overdracht van ondernemingen 
plaatsvinden. In die gevallen is de richtlijn inzake overdracht van ondernemingen van 
toepassing, welke toepasselijke informatie- en consultatieprocedures voorziet en uitwisseling van 
bestaande werkomstandigheden verbiedt, waaronder ontslag.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Diensten die opdrachten 
aanbesteden, kunnen naar eigen inzicht 
zowel technische specificaties als 
toekenningscriteria gebruiken om hun 
doelstellingen te behalen, met inbegrip 
van duurzaamheidsdoelstellingen; op 
voorwaarde dat een verband is met het 
onderwerp, is deze richtlijn niet bedoeld 
om de soorten bekommernissen die een 
aanbestedende dienst kan aanpakken 
door technische specificaties of 
toekenningscriteria, verder aan banden te 
leggen;
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Or. en

Motivering
Regels voor overheidsopdrachten moeten streven naar meer duurzaamheid. Daarom moeten 
overheden ruimte krijgen om duurzaamheidscriteria te integreren in de technische specificaties 
en toekenningscriteria, op voorwaarde dat die criteria verbonden zijn met het onderwerp (zoals 
vereist door EU-jurisprudentie inzake overheidsopdrachten).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) Technische specificaties, 
toekenningscriteria en voorwaarden voor 
uitvoering van de opdracht worden 
onderscheiden door de rol die ze spelen in 
de aanbestedingsprocedure en niet door 
hun inhoud; middels technische 
specificaties bepaalt de aanbestedende 
dienst de absolute vereisten; daarentegen 
maken toekenningscriteria het mogelijk 
voor de aanbestedende dienst om de 
relatieve voordelen van verschillende 
combinaties van criteria te vergelijken; 
ten slotte geven clausules voor de 
uitvoering van de opdracht aan hoe het 
contract uitgevoerd moet worden;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende 
dimensie.Het gaan dan met name om 
diensten aan personen zoals sociale 
diensten, gezondheidszorg en onderwijs. 
Deze diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 

(11) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaat dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
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tradities. Er moet een specifiek stelsel 
ingesteld worden, met een hogere drempel 
van 500.000 euro. Diensten aan personen 
met een waarde onder deze drempel zijn 
normaliter niet interessant voor 
leveranciers uit andere lidstaten, tenzij er 
concrete aanwijzingen zijn die het 
tegendeel bewijzen, zoals financiering door 
de Unie voor grensoverschrijdende 
projecten. Opdrachten voor diensten aan 
personen die deze drempel overschrijden, 
moeten over heel de Unie transparant 
verlopen. Wegens het belang van de 
culturele context en het gevoelige karakter 
van deze diensten moeten de lidstaten een 
grote vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

tradities. Deze zijn van nature moeilijk te 
verenigen met de regels van de interne 
markt voor overheidsopdrachten. Daarom 
zouden overheden de voorkeur moeten 
geven aan andere manieren om deze 
diensten te verlenen en moeten ze een 
hoge kwaliteit verzekeren van de 
verleende sociale diensten indien ze 
desondanks besluiten de procedures voor 
overheidsopdrachten toe te passen. Voor 
een betere waarborging van de kwaliteit 
van deze diensten in openbare contracten, 
moet er een specifiek stelsel ingesteld 
worden, met een hogere drempel van 
500.000 euro. Diensten aan personen met 
een waarde onder deze drempel zijn 
normaliter niet interessant voor 
leveranciers uit andere lidstaten, tenzij er 
concrete aanwijzingen zijn die het 
tegendeel bewijzen, zoals financiering door 
de Unie voor grensoverschrijdende 
projecten. Opdrachten voor diensten aan 
personen die deze drempel overschrijden, 
moeten over heel de Unie transparant 
verlopen. Wegens het belang van de 
culturele context en het gevoelige karakter 
van deze diensten moeten de lidstaten een 
grote vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De essentiële 
rol en de grote vrijheid van nationale, 
regionale en lokale overheden bij het 
verlenen, aanbesteden en organiseren van 
diensten van algemeen belang stemt ook 
overeen met protocol 26 inzake diensten 
van algemeen belang, artikel 14 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 36 van het 
Handvest van de grondrechten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
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het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie, wat een hoog niveau 
van kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, 
en gelijke behandeling waarborgt, evenals 
het bevorderen van de algemene toegang 
en de rechten van gebruikers. Dit betekent 
dat beginselen zoals kwaliteit, continuïteit, 
toegang, beschikbaarheid en volledigheid 
van de diensten, evenals democratisch 
toezicht en verantwoording, bijzonder 
belangrijk zijn. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten, met 
inbegrip van verticale "interne" 
verrichting of horizontale 
intercommunale (openbaar-openbaar) 
samenwerking, of om sociale diensten zo 
te organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet. Volgens de 
jurisprudentie van het Hof, in het 
bijzonder de uitspraak in zaak C-70/95 
(Sodemare), kunnen aanbestedende 
diensten toegestaan worden om 
contracten te reserveren voor non-
profitorganisaties, indien een dergelijke 
beperking wordt voorzien door nationale 
wetgeving, verenigbaar met Europese 
wetgeving, indien het noodzakelijk en 
evenredig is om bepaalde sociale 
doelstellingen van het nationale sociale 
stelsel te behalen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften, 
bijvoorbeeld in het geval waarin de 
gekozen gunningscriteria factoren 
inhouden die verbonden zijn met het 
productieproces. Derhalve moeten 
aanbestedende diensten als 
gunningscriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" of de "laagste 
prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun 
in het laatste geval vrij staat passende 
kwaliteitsnormen vast te stellen door 
gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

(37) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften, 
bijvoorbeeld in het geval waarin de 
gekozen gunningscriteria factoren 
inhouden die verbonden zijn met het 
productieproces en andere 
levenscycluskenmerken. Bijgevolg moeten 
aanbestedende diensten gunningscriteria 
toepassen om de duurzaamheidsaspecten 
van de aanbestedende dienst te 
beoordelen. Het staat aanbestedende 
diensten vrij passende duurzaamheids- en 
kwaliteitsnormen vast te stellen door 
gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Wanneer aanbestedende diensten 
besluiten de opdracht aan de economisch 
meest voordelige inschrijving te gunnen,
moeten zij bepalen op basis van welke 
gunningscriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 

(38) Aanbestedende diensten moeten 
bepalen op basis van welke 
gunningscriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt, rekening 
houdend met duurzaamheidsaspecten. Bij 
de vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 
kan worden beoordeeld in verhouding tot 
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kan worden beoordeeld in verhouding tot 
het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De 
gekozen gunningscriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De
gekozen gunningscriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven. 
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
een berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor ontwikkeling, productie, 
gebruik, onderhoud en verwijdering) als de 
externe kosten, op voorwaarde dat deze in 
geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen 
worden. In de Unie moeten 
gemeenschappelijke methodologieën 
worden ontwikkeld voor de berekening van 
levenscycluskosten voor specifieke 

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven. 
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige en duurzame 
inschrijving moeten bepalen door uit te 
gaan van een berekening van de 
levenscycluskosten, mits de te gebruiken 
methodologie op objectieve en niet-
discriminerende wijze wordt opgesteld en 
toegankelijk is voor alle belanghebbenden. 
Het begrip levenscycluskosten omvat alle 
kosten binnen de levenscyclus van een 
werk, levering of dienst, zowel de interne 
kosten (zoals kosten voor ontwikkeling, 
productie, gebruik, onderhoud en 
verwijdering) als de externe kosten, op 
voorwaarde dat deze in geld uitgedrukt en 
gecontroleerd kunnen worden. In de Unie 
moeten gemeenschappelijke 
methodologieën worden ontwikkeld voor 
de berekening van levenscycluskosten voor 
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categorieën van leveringen of diensten; 
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

specifieke categorieën van leveringen of 
diensten; wanneer een dergelijke 
methodologie ontwikkeld is, moet zij 
verplicht worden gesteld.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningscriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid
aangrijpen om in het gunningscriterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningscriteria met die kenmerken 
moeten in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 

(41) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningscriteria 
te verwijzen naar kenmerken van de 
levenscyclus, zoals een specifiek 
productieproces, met inbegrip van 
bijvoorbeeld sociale en milieuaspecten, 
een specifieke wijze van dienstverrichting,
functionele of prestatievereisten gericht 
op het minimaliseren of maximaliseren 
van de milieu- of sociale impact of een 
specifiek proces voor elke andere fase in de 
levenscyclus van een product of dienst, op 
voorwaarde dat deze verband houden met 
het voorwerp van de opdracht. De 
voorwaarde van een verband met het 
onderwerp mag ruim geïnterpreteerd 
worden. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders overeenkomstig eveneens de 
mogelijkheid aangrijpen om in de 
technische specificaties en de 
gunningscriteria te letten op kenmerken 
die verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen bijvoorbeeld slaan op 
het beschermen van de gezondheid van het 
bij de productie betrokken personeel, 
genderevenwicht (bv. gelijk loon, balans 
tussen werk en privé), toegang tot 
beroepsopleiding ter plaatse, 
betrokkenheid en raadpleging van 
gebruikers, betaalbaarheid, 
mensenrechten, ethische handel of op het 
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1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is. Voor aanbestedingen van diensten 
en aanbestedingen die betrekking hebben 
op het ontwerpen van werken, moeten 
aanbestedende diensten de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel als gunningscriterium kunnen 
gebruiken, aangezien dit van invloed kan 
zijn op de kwaliteit van de uitvoering van 
de opdracht en bijgevolg de economische 
waarde van de inschrijving.

bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën (zoals langdurig 
werklozen, Roma, migranten of jongere 
en oudere werkkrachten) tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningscriteria met die kenmerken 
moeten in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast op zodanige wijze dat er geen 
sprake is van directe of indirecte 
discriminatie ten aanzien van ondernemers 
uit andere lidstaten of uit derde landen die 
partij zijn bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is. Voor aanbestedingen van diensten 
en aanbestedingen die betrekking hebben 
op het ontwerpen van werken, moeten 
aanbestedende diensten de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel als technische specificaties of 
gunningscriteria kunnen gebruiken, 
aangezien dit van invloed kan zijn op de 
kwaliteit en de duurzaamheid van de 
uitvoering van de opdracht en bijgevolg de 
economische waarde van de inschrijving. 
Aanbestedende diensten mogen ook 
sociale overwegingen opnemen in de 
technische specificaties of 
gunningscriteria die betrekking hebben 
op externe sociale kosten rechtstreeks 
verbonden aan de levenscyclus, zoals de 
impact van productie op het omliggende 
milieu en omliggende gemeentes. 
Aanbestedende diensten moeten in de 
technische specificaties verplichtingen 
opnemen inzake sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 



PE485.939v02-00 14/47 PA\901907NL.doc

NL

arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering
Indien een overheid een functie die voorheen intern werd uitgevoerd, aanbesteedt aan de 
privésector, kan een overdracht in de zin van de richtlijn inzake overdracht van ondernemingen 
plaatsvinden. In die gevallen is de richtlijn inzake overdracht van ondernemingen van 
toepassing, welke toepasselijke informatie- en consultatieprocedures voorziet en uitwisseling van 
bestaande werkomstandigheden verbiedt, waaronder ontslag.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Inschrijvingen die abnormaal laag 
worden bevonden in verhouding tot de 
werken, leveringen of diensten, kunnen 
gebaseerd zijn op technisch, economisch of 
wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen 
of praktijken. Om mogelijke nadelen 
tijdens de uitvoering van de opdracht te 
voorkomen moeten aanbestedende diensten 
verplicht worden nadere uitleg over de 
aangerekende prijs te vragen wanneer een 
inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de 
prijzen van andere inschrijvers. Indien de 
inschrijver niet voldoende uitleg kan 
verschaffen, moet de aanbestedende dienst 
het recht hebben de inschrijving af te 
wijzen. De aanbestedende dienst is 
verplicht de inschrijving af te wijzen indien 
hij heeft vastgesteld dat de abnormaal lage 
prijzen het gevolg zijn van niet-nakoming 
van dwingende sociaal-, arbeids- of
milieurechtelijke voorschriften van de Unie 
of van internationale arbeidsrechtelijke 
voorschriften.

(42) Inschrijvingen die abnormaal laag 
worden bevonden in verhouding tot de 
werken, leveringen of diensten, kunnen 
gebaseerd zijn op technisch, economisch of 
wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen 
of praktijken. Om mogelijke nadelen 
tijdens de uitvoering van de opdracht te 
voorkomen moeten aanbestedende diensten 
verplicht worden nadere uitleg over de 
aangerekende prijs te vragen wanneer een 
inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de 
prijzen van andere inschrijvers. Indien de 
inschrijver niet voldoende uitleg kan 
verschaffen, moet de aanbestedende dienst 
de inschrijving afwijzen. De aanbestedende 
dienst is verplicht de inschrijving af te 
wijzen indien hij heeft vastgesteld dat de 
abnormaal lage prijzen het gevolg zijn van 
niet-nakoming van milieurechtelijke 
voorschriften van de Unie of van 
verplichtingen omtrent sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
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verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven.

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven. 
Voor wat betreft verplichtingen inzake 



PE485.939v02-00 16/47 PA\901907NL.doc

NL

sociale en tewerkstellingscondities, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, moeten aanbestedende diensten 
voorschriften opstellen die een 
toepasselijk niveau van bescherming 
vastleggen in de clausules voor de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Tijdens de uitvoering van een 
opdracht zijn zowel de nationale wetten, 
regelingen en collectieve overeenkomsten 
als die van de Unie inzake 
arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het 
werk van kracht, op voorwaarde dat deze 
regels en de toepassing ervan in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie. Voor grensoverschrijdende 
situaties, waarbij werknemers van een 
lidstaat ter verwezenlijking van een 
opdracht in een andere lidstaat diensten 
verlenen, is bij 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 verlenen van diensten 
bepaald aan welke minimumvoorwaarden 
het land van ontvangst moet voldoen ten 
aanzien van deze ter beschikking gestelde 
werknemers. Indien het nationale recht 
daartoe strekkende bepalingen bevat, kan 
niet-naleving van die verplichtingen 
beschouwd worden als een ernstige fout 

(44) Tijdens de uitvoering van een 
opdracht moeten op de locatie van het 
werk, de dienst of de levering zowel de 
nationale wetten, regelingen en collectieve 
overeenkomsten als die van de Unie inzake 
arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het 
werk van kracht zijn, met inbegrip van 
grensoverschrijdende situaties waar 
werkers van een lidstaat diensten leveren 
in een andere lidstaat. Indien het nationale 
recht daartoe strekkende bepalingen bevat, 
kan niet-naleving van die verplichtingen 
beschouwd worden als een ernstige fout 
van de betrokken ondernemer, hetgeen 
ertoe kan leiden dat hij wordt uitgesloten 
van de procedure voor de aanbesteding van 
een overheidsopdracht.
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van de betrokken ondernemer, hetgeen 
ertoe kan leiden dat hij wordt uitgesloten 
van de procedure voor de aanbesteding van 
een overheidsopdracht.

Or. en

Motivering

Alle voorschriften voor de bescherming van de werkgelegenheid en werkomstandigheden moeten 
toepasselijk zijn, met inbegrip van alle collectieve overeenkomsten, ook in het geval van de 
terbeschikkingstelling van werkers. De uitspraak van het Hof in zaak C-346/06 (Rüffert) heeft 
geleid tot de interpretatie van de kernnormen van richtlijn 96/71/EG als maximumnormen, enkel 
voor de toepassing van algemeen bindende collectieve overeenkomsten en minimumlonen; er 
moet echter een gelijke behandeling van alle werkers verzekerd kunnen worden.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis. "Levenscycluskenmerken" 
verwijst naar elementen die betrekking 
hebben op eender welk deel van de 
levenscyclus van een product, werken of 
de levering van een dienst, zoals 
vastgelegd in punt 22 van dit artikel. 
Levenscycluskenmerken kunnen 
onzichtbare kenmerken zijn die ingebed 
zijn in een product als gevolg van keuzes 
gemaakt bij de productie of andere fases 
van niet-gebruik in de levenscyclus.

Or. en

Motivering

"Levenscycluskenmerken" zijn essentieel voor het opnemen van duurzaamheidsaspecten door 
overheden. Ze moeten worden gedefinieerd om te verduidelijken hoe ze opgenomen kunnen 
worden in technische specificaties en gunningscriteria.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten moeten voorzien dat 
aanbestedende diensten de 
concurrentieprocedure toepassen tijdens 
het onderhandelen of bij 
concurrentiegerichte dialoog wanneer de 
overheidsopdracht mogelijk een 
overdracht van onderneming omvat.

Or. en

Motivering

Indien een overheid een functie die voorheen intern werd uitgevoerd, aanbesteedt aan de 
privésector, kan een overdracht in de zin van de richtlijn inzake overdracht van ondernemingen 
plaatsvinden. In die gevallen is de richtlijn inzake overdracht van ondernemingen van 
toepassing, welke toepasselijke informatie- en consultatieprocedures voorziet en uitwisseling van 
bestaande werkomstandigheden verbiedt, waaronder ontslag.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) omwille van de verplichting 
werknemersvertegenwoordigers te 
raadplegen voor werken of diensten waar 
het personeel beïnvloed wordt.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties als omschreven 
in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen of 
diensten.

De technische specificaties als omschreven 
in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen of 
diensten om de doelstellingen van de 
aanbestedende dienst te behalen, met
inbegrip van 
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duurzaamheidsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22.

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elke andere levenscycluskenmerken
als bedoeld in artikel 2, punt 22 bis. 

Dit kan het volgende omvatten:

Or. en

Motivering
Sociale criteria moeten in alle fasen van het aanbestedingsproces worden opgenomen. Het moet 
mogelijk zijn voor overheden om de naleving van bepaalde sociale criteria reeds in de 
technische specificaties te vereisen. Als de organisatie, kwalificatie en ervaring van het 
personeel de kwaliteit en duurzaamheid van een werk of dienst aanzienlijk beïnvloeden, moet het 
mogelijk zijn om bepaalde elementen reeds in de technische specificaties te vereisen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) sociale criteria zoals het eerbiedigen 
van degelijke werkomstandigheden, 
gezondheids- en veiligheidswetgeving, 
collectieve onderhandelingen, 
genderevenwicht (bv. gelijk loon, balans 
tussen werk en privé), sociale integratie, 
met inbegrip van kans op tewerkstelling 
voor gehandicapten, benadeelde of 
kwetsbare werknemers (zoals langdurig 
werklozen, Roma, migranten of jongere 
en oudere werknemers), toegang tot 
beroepsopleidingen ter plaatse, 
betrokkenheid van gebruikers, 
betaalbaarheid, mensenrechten en 
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ethische handel;

Or.en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) sociale overwegingen met betrekking 
tot externe sociale kosten rechtstreeks 
verbonden aan de levenscyclus, zoals 
vermeld in punt 22 van artikel 2, zoals de 
impact van de productie op het 
omliggende milieu en omliggende 
gemeentes;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor dienstencontracten en contracten 
betreffende het ontwerpen van werken, de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is aangewezen voor de 
uitvoering van het contract.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen omtrent sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
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collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, moeten duidelijk opgesteld worden 
door de aanbestedende dienst in de 
technische specificaties als onderdeel van 
de absolute vereisten voor het inschrijven 
op een contract.

Or. en

Motivering
Verplichtingen omtrent sociale bescherming en bescherming van tewerkstelling moeten 
opgesteld worden in de technische specificaties als absolute vereisten waaraan voldaan moet 
worden om gezien te worden als kandidaat.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen;

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief sociale en 
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en de aanbestedende 
diensten de opdracht kunnen gunnen, met 
inbegrip van, overeenkomstig lid 1, 
vereisten omtrent levenscycluskenmerken 
van de gewenste werken, leveringen en 
diensten, waarnaar verwezen wordt in 
artikel 2, punt 22 bis;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 

2. Aanbestedende diensten zullen besluiten 
een opdracht niet te gunnen aan de 
inschrijver die de beste inschrijving heeft 
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heeft ingediend, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving niet of niet 
op gelijkwaardige wijze voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving 
van de Unie op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of uit hoofde van 
de in bijlage XI vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

ingediend, wanneer zij hebben vastgesteld 
dat de inschrijving niet of niet op 
gelijkwaardige wijze voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving 
van de Unie op het gebied van milieurecht 
of van verplichtingen omtrent sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, met inbegrip van de 
toeleveringsketen.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer de 
aanbestedende dienst op de hoogte is van 
een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing waarbij is 
vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan 
de verplichtingen tot betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
volgens de wetgeving van het land waar 
hij is gevestigd of van de lidstaat van de 
aanbestedende dienst.

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer de 
aanbestedende dienst op de hoogte is van 
een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing waarbij is 
vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan 
de verplichtingen tot betaling van 
belastingen, socialezekerheidsbijdragen of 
andere verplichtingen omtrent sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
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toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering
Niet-naleving van voorzieningen voor sociale of arbeidsbescherming moet een verplichte grond 
voor uitsluiting zijn. Deze voorziening moet ook nationale wetten en verordeningen, arbitrage-
uitspraken en collectieve overeenkomsten omvatten, van toepassing in de plaats waar het werk, 
de dienst of de levering verricht wordt.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ondernemers (met inbegrip van 
onderaannemers) die in een officieel 
register van niet-naleving staan, zoals 
bepaald in artikel 83 bis (nieuw) worden 
uitgesloten van deelname in 
overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door 
de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld 
op het gebied van sociale en 
arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of 
van de in bijlage XI bedoelde 
internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Schrappen

Or. en
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Motivering
Deze grond voor uitsluiting moet verplaatst worden naar de verplichte gronden voor uitsluiting 
en moet vervolledigd worden.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een aanbestedende dienst moet 
iedere ondernemer uitsluiten van 
deelname aan een overheidsopdracht, 
indien aan een van de voorwaarden uit 
leden 1, 2, 2 bis en de letters c of d van lid 
3 wordt voldaan met betrekking tot een 
onderaannemer voorgedragen door de 
ondernemer overeenkomstig artikel 71.

Or. en

Motivering
Niet-naleving van voorzieningen voor sociale of arbeidsbescherming moet een verplichte grond 
voor uitsluiting zijn. Deze voorziening moet ook nationale wetten en verordeningen, arbitrage-
uitspraken en collectieve overeenkomsten omvatten, van toepassing in de plaats waar het werk, 
de dienst of de levering verricht wordt.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een gegadigde of inschrijver die in een van 
de in de leden 1, 2 en 3, bedoelde situaties 
verkeert, kan de aanbestedende dienst 
ondanks het bestaan van de relevante grond 
voor uitsluiting bewijsmateriaal 
verstrekken waaruit zijn betrouwbaarheid 
blijkt.

Een gegadigde, inschrijver of 
onderaannemer die in een van de in de 
leden 1, 2 en 3, bedoelde situaties verkeert, 
kan de aanbestedende dienst ondanks het 
bestaan van de relevante grond voor 
uitsluiting bewijsmateriaal verstrekken 
waaruit zijn betrouwbaarheid blijkt.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe bewijst de gegadigde of inschrijver 
dat hij eventuele schade als gevolg van 
strafrechtelijke inbreuken of beroepsfouten 
heeft vergoed, de feiten en omstandigheden 
heeft opgehelderd door actief samen te 
werken met de onderzoekende autoriteiten 
en concrete technische, organisatorische en 
persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen. De aanbestedende diensten 
beoordelen de door gegadigden en
inschrijvers genomen maatregelen, 
rekening houdend met de ernst en de 
bijzondere omstandigheden van de 
strafrechtelijke inbreuken of fouten. 
Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij de 
redenen van dit besluit kenbaar te maken.

Hiertoe bewijst de gegadigde, inschrijver 
of onderaannemer dat hij eventuele schade 
als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of 
beroepsfouten heeft vergoed, de feiten en 
omstandigheden heeft opgehelderd door 
actief samen te werken met de 
onderzoekende autoriteiten en concrete 
technische, organisatorische en 
persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen. De aanbestedende diensten 
beoordelen de door gegadigden,
inschrijvers of onderaannemers genomen 
maatregelen, rekening houdend met de 
ernst en de bijzondere omstandigheden van 
de strafrechtelijke inbreuken of fouten. 
Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij de 
redenen van dit besluit kenbaar te maken.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ervaring met duurzame en sociale 
prestaties.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten beperken 
eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die 
voorwaarden die geschikt zijn om te 
garanderen dat een gegadigde of 
inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de commerciële en technische 
vaardigheden beschikt om de te gunnen 

De aanbestedende diensten beperken 
eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die 
voorwaarden die geschikt zijn om te 
garanderen dat een gegadigde of 
inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de commerciële en technische 
vaardigheden en de vaardigheden en 
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opdracht uit te voeren. Alle voorschriften 
moeten betrekking te hebben op en strikt 
in verhouding staan tot het voorwerp van 
de opdracht, rekening houdend met de 
noodzaak om daadwerkelijke mededinging 
te waarborgen.

kennis voor sociale en duurzame 
aanbestedingen beschikt om de te gunnen 
opdracht uit te voeren. Alle voorschriften 
moeten in verband staan met het voorwerp 
van de opdracht, rekening houdend met de 
noodzaak om eerlijke mededinging te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
kunnen aanbestedende diensten eisen dat 
ondernemers over de noodzakelijke 
personele en technische middelen en 
ervaring beschikken om de opdracht 
volgens een passende kwaliteitsnorm uit te 
voeren. Aanbestedende diensten kunnen tot 
de bevinding komen dat ondernemers de 
opdracht niet volgens een passende 
kwaliteitsnorm zullen uitvoeren wanneer 
zij hebben heeft vastgesteld dat er sprake is 
van belangenconflicten die de uitvoering 
van de opdracht negatief kunnen 
beïnvloeden.

Met betrekking tot de technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
kunnen aanbestedende diensten eisen dat 
ondernemers over de noodzakelijke 
personele en technische middelen en 
ervaring beschikken om de uitvoering van 
de opdracht volgens een passende 
kwaliteitsnorm te garanderen en, indien 
vereist door de aanbestedende dienst, 
overeenkomstig clausules voor de 
uitvoering van het contract, opgesteld 
overeenkomstig artikels 70 en 71. 
Aanbestedende diensten kunnen tot de 
bevinding komen dat ondernemers de 
uitvoering van de opdracht niet volgens 
een passende kwaliteitsnorm zullen 
garanderen wanneer zij hebben heeft 
vastgesteld dat er sprake is van 
belangenconflicten die de uitvoering van 
de opdracht negatief kunnen beïnvloeden.

Or. en

Motivering
De formulering moet breder worden om rekening te kunnen houden met de mogelijkheid om 
toezicht te houden op onderaannemers. Het artikel moet ook verduidelijken dat aanbestedende 
diensten de selectiefase kunnen gebruiken om de bekwaamheid van de aannemer te beoordelen 
om te voldoen aan de vereisten voor de uitvoering van de opdracht.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4 bis (nieuw)



PA\901907NL.doc 27/47 PE485.939v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Met betrekking tot de ervaring met 
duurzame en sociale uitvoeringscriteria, 
kan er rekening gehouden worden met 
investeringen in vaardigheden en training 
en ervaring met beheer van de 
toeleveringsketen.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De technische bekwaamheid van de 
ondernemer kan worden aangetoond op een 
of meer van de wijzen bedoeld in 
bijlage XIV, deel 2, naargelang van de 
aard, de hoeveelheid of omvang en het doel 
van de werken, leveringen of diensten.

3. De technische bekwaamheid van de 
ondernemer kan worden aangetoond op een 
of meer van de wijzen bedoeld in 
bijlage XIV, deel 2, naargelang van de 
aard, de hoeveelheid, de kwaliteit, de 
duurzaamheid of de omvang en het doel 
van de werken, leveringen of diensten.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen:

Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten is het 
criterium op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen de 
economisch meest voordelige en meest 
duurzame inschrijving.

(a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;
(b) de laagste kostprijs.

Or. en

Motivering
Om de doelstellingen van de EU 2020-strategie en de "maatschappelijke doelstellingen" die zijn 
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bepaald in de toelichting door de Commissie te behalen, zijn duurzamere procedures voor 
overheidsopdrachten nodig. Daarom moet het criterium van de laagste kostprijs geschrapt 
worden (dat wordt momenteel al in de praktijk gebracht in bepaalde lidstaten, bv. Duitsland). De 
economisch meest voordelige inschrijving moet veranderd worden in de economisch meest 
voordelige en meest duurzame inschrijving om duidelijk te maken waar de term voor staat.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

De kosten zullen worden beoordeeld op 
basis van kosteneffectiviteit, zoals een 
beoordeling van de levenscycluskosten, 
onder de in artikel 67 bepaalde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a), bedoelde economisch 
meest voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria omvatten 
naast de in lid 1, onder b), bedoelde prijs 
of kosten andere criteria die verband 
houden met het voorwerp van de betrokken 
opdracht, zoals:

De economisch meest voordelige en meest 
duurzame inschrijving wordt vastgesteld 
op basis van criteria die verband houden 
met het voorwerp van de betrokken 
opdracht. Deze criteria omvatten naast de 
prijs of kosten (met inbegrip van de in 
artikel 67 bedoelde levenscycluskosten) 
andere criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 
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goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus, als bedoeld in 
artikel 2, punt 22, voorzover deze criteria 
nader bepaald zijn overeenkomstig lid 4 en 
betrekking hebben op factoren die 
rechtstreeks verband houden met deze 
processen en het specifieke proces van 
productie of verrichting van de gevraagde 
werken, leveringen of diensten kenmerken.

goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus of 
levenscycluskenmerken, als bedoeld in 
artikel 2, punten 22 en 22 bis (nieuw), voor 
zover deze criteria nader bepaald zijn 
overeenkomstig lid 4 en betrekking hebben 
op factoren die rechtstreeks verband houden 
met deze processen en het specifieke proces 
van productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
kenmerken.

Or. en

Motivering
De mogelijkheid om sociale criteria op te nemen moet expliciet vermeld worden.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) sociale criteria zoals het 
respecteren van degelijke 
werkomstandigheden, gezondheids- en 
veiligheidswetgeving, collectieve 
onderhandelingen, genderevenwicht (bv. 
gelijk loon, balans tussen werk en privé), 
sociale integratie, met inbegrip van kans 
op tewerkstelling voor gehandicapten, 
benadeelde of kwetsbare werknemers 
(zoals langdurig werklozen, Roma, 
migranten of jongere en oudere 
werknemers), toegang tot 
beroepsopleidingen ter plaatse, 
betrokkenheid van gebruikers, 
betaalbaarheid, mensenrechten en 
ethische handel;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de Schrappen
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gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de economisch meest 
voordelige aanbieding als bedoeld in lid 1, 
onder a), en lid 2.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

4. Gunningscriteria moeten in verband 
staan met het voorwerp (dat sluit 
onzichtbare kenmerken van producten of 
diensten niet uit, zoals 
levenscycluskenmerken zoals bepaald in 
punt 22 bis), ze zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke en eerlijke mededinging 
mogelijk blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

Or. en

Motivering
Om duidelijk te maken wat de voorwaarden zijn voor het opnemen van duurzaamheidscriteria, 
zoals sociale aspecten in de gunningscriteria, moet het criterium voor verband met het voorwerp 
hier toegevoegd worden. Dit sluit zogenaamde onzichtbare kenmerken niet uit.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 

De aanbestedende dienst specificeert in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
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aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving 
aan elk van de gekozen criteria toekent.

concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige en meest 
duurzame inschrijving aan elk van de 
gekozen criteria toekent.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) externe sociale kosten rechtstreeks 
verbonden met de levenscyclus, op 
voorwaarde dat hun geldwaarde bepaald 
en geverifieerd kan worden, waaronder de 
impact van de productie op het 
omliggende milieu en de aanliggende 
gemeenten.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om externe milieukosten te vernoemen in de levenscycluskosten en niet de 
externe sociale kosten. Externe sociale kosten zijn bijvoorbeeld de impact van productie op het 
omliggende milieu en de aanliggende gemeenten.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is bedoeld voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit criterium is te beperkend. Het is voldoende om de methodiek voor het berekenen van 
levenscycluskosten te baseren op wetenschappelijke of andere objectieve en niet-discriminerende 
criteria en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerde partijen.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer aan alle
volgende voorwaarden is voldaan:

De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer aan een 
van de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 25% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen of

Or. en

Motivering
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een inschrijving abnormaal laag te houden, 
moeten niet cumulatief zijn. Een prijs- of kostenverschil van 25% met betrekking tot het 
gemiddelde is al veel.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 20 % lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(b) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 10% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Or. en

Motivering
Dit criterium is veel te beperkend. Een inschrijving kan abnormaal laag zijn zonder aan dit 
criterium te voldoen.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen 
aanbestedende diensten ook om toelichting 
verzoeken.

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen 
aanbestedende diensten ook om toelichting 
verzoeken, in het bijzonder in gevallen 
waarin de aangerekende prijs of kosten 
lager zijn dan de prijs of kosten betaald 
aan de huidige ondernemer of waarin de 
aangerekende prijs of kosten lager zijn 
dan de prijzen die voortkomen uit andere 
huidige en vergelijkbare 
aanbestedingsprocedures.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;

(d) naleving van verplichtingen uit hoofde 
van wetgeving van de Unie op het gebied 
van milieurecht of verplichtingen inzake 
sociale en tewerkstellingscondities, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
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en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, of indien deze niet van toepassing 
zijn, uit hoofde van andere regelingen die 
een gelijkwaardig beschermingsniveau 
bieden;

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) naleving van de verplichtingen met 
betrekking tot artikel 71.

Or. en

Motivering
Het is logisch om te verwijzen naar artikel 71 betreffende onderaannemers in de verklaringen 
die voorzien moeten worden voor abnormaal lage inschrijvingen.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit het 
bewijsmateriaal blijkt rekening houdend 
met de in lid 3 bedoelde elementen.

4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij zal de inschrijving afwijzen 
wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit het 
bewijsmateriaal blijkt rekening houdend 
met de in lid 3 bedoelde elementen.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of uit 
hoofde van de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht.

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan de in 
paragraaf 3, punt d opgenomen 
bepalingen. 

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden moeten verplichtingen 
omvatten inzake sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt. Zij kunnen eveneens de verplichting 
voor ondernemingen inhouden om te 
voorzien in compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en
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Motivering

Verplichtingen inzake sociale en werkgelegenheidsbescherming en arbeidsvoorwaarden moet 
duidelijk vastgelegd worden in de clausules voor de uitvoering van de opdracht om naleving te 
verzekeren.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij kan 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.

In de aanbestedingsdocumenten zal de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij zal 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 en 
informatie te verstrekken over de 
onderaannemers, waaronder hun namen, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers. Iedere verandering 
in de toeleveringsketen en iedere nieuwe 
onderaannemer moet onmiddellijk 
worden aangegeven bij de aanbestedende 
dienst, met inbegrip van hun namen, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers.

Or. en

Motivering
Het voorstel van de Commissie gaat de goede richting uit maar is ontoereikend wat betreft 
onderaannemers. Onderaannemers moeten kunnen worden geïdentificeerd met hun naam, 
contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers. Iedere gebeurlijke verandering moet 
aangegeven worden bij de aanbestedende dienst.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De redenen voor het gebruiken van 
onderaannemers worden bepaald in de 
aanbestedingsdocumenten en moeten 
verband houden met technische 
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overwegingen en niet met het beperken 
van de arbeidskosten.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

2. De lidstaten moeten bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

3. De hoofdaannemer en iedere 
intermediaire onderaannemer kunnen, 
naast of in plaats van een 
onderaannemer, rechtstreeks als borg 
aansprakelijk gehouden worden door de 
werknemer en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale 
partners voor aansprakelijkheid die 
voortvloeit uit de niet-naleving van de 
bepalingen inzake sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
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bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten. Dit is van toepassing zonder 
enige bijkomende voorwaarden, in het 
bijzonder wanneer de werkgever niet 
rechtstreeks in gebreke is.

Or. en

Motivering
De gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemer en zijn 
onderaannemers is de enige manier om de bescherming van de rechten van de werkers 
doeltreffend te garanderen. Het concept zelf werd echter ook voor de eerste keer naar voren 
gebracht door de Commissie in de uitvoerende richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van 
werknemers, zelfs al hebben we de toepassing in deze context verbreed.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het aantal bedrijven in 
onderaanneming betrokken bij het 
uitvoeren van een overheidsopdracht 
wordt beperkt tot een maximum van 3 
opeenvolgende onderaannemers.

Or. en

Motivering

Deze voorziening zal ervoor zorgen dat het aantal opeenvolgende onderaannemers beperkt blijft, 
terwijl horizontale onderaanneming, zoals voor grote bouwwerkzaamheden nodig kan zijn, 
mogelijk blijft.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten kunnen naar eigen goeddunken 
de keuze van dienstenverrichters 
organiseren op de manier die zij het meest 
passend vinden en het staat hen vrij om 
sociale diensten en andere specifieke 
diensten zelf te verlenen of om hun 
dienstverlening te organiseren op een 
andere manier die niet leidt tot het 
uitschrijven van overheidsopdrachten, op 
voorwaarde dat een dergelijk systeem de 
naleving van de basisbeginselen van 
transparantie en non-discriminatie 
garandeert.

Or. en

Motivering

Het feit dat lidstaten naar eigen goeddunken kunnen kiezen hoe diensten van algemeen belang 
verricht worden moet ook in de artikelen benadrukt worden en niet alleen in de overwegingen.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening houden 
met de noodzaak de hoge kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid,
betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
volledigheid van de diensten, de specifieke 
behoeften van verschillende categorieën 
gebruikers, met inbegrip van 
achtergestelde en kwetsbare groepen, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
moeten bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd, maar ook rekening houden met 
kwaliteits- en duurzaamheidscriteria voor 
sociale diensten, zoals hierboven bepaald.

Or. en
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Motivering

Criteria die de hoge kwaliteit van sociale diensten verzekeren, moeten bindend zijn.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten en/of aanbestedende 
diensten moeten ervoor zorgen dat 
ondernemers verplichtingen naleven 
inzake sociale en tewerkstellingscondities, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Voorzieningen voor sociale en arbeidsbescherming moeten ook nageleefd worden bij het leveren 
van sociale diensten.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
de voorzieningen voor onderaannemers, 
zoals bepaald in artikel 71, worden 
nageleefd.
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Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de gronden voor uitsluiting, zoals 
bepaald in artikel 55, worden nageleefd.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Bij het kiezen van de 
dienstverlener kunnen lidstaten 
overwegen voorbehouden opdrachten toe 
te passen, zoals bepaald in artikel 17.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. Aanbestedende diensten mogen 
specifieke opdrachten voorbehouden voor 
non-profitorganisaties die gespecialiseerd 
zijn in het verlenen van sociale diensten, 
op voorwaarde van de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling.

Or. en

Motivering

Volgens de jurisprudentie van het Hof, in het bijzonder de uitspraak in zaak C-70/95 
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(Sodemare), kan aanbestedende diensten toegestaan worden om opdrachten voor te behouden 
voor non-profitorganisaties, indien een dergelijke beperking wordt voorzien door nationale 
wetgeving, verenigbaar met Europese wetgeving, indien het noodzakelijk en evenredig is om 
bepaalde sociale doelstellingen van het nationale sociale stelsel te behalen.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een ondernemer of een 
onderaannemer aangesteld voor een 
opdracht aanzienlijke of herhaaldelijke 
tekortkomingen heeft getoond voor eender 
welke substantiële vereiste voor de 
opdracht, moet de aanbestedende dienst 
de feiten en de benodigde details 
doorgeven aan de toezichthoudende en de 
administratieve autoriteiten, zoals bepaald 
in de artikelen 84 en 88.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten waarin artikel 88 
voorziet, eenvoudig informatie en bijstand 
kunnen verkrijgen met betrekking tot de 
toepassing van dit artikel via de 
toezichthoudende en administratieve 
autoriteiten, zoals bepaald in artikels 84 
en 88.

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Register van niet-naleving

Indien een ondernemer de voorwaarden 
van de opdracht niet naleeft, in het 
bijzonder met betrekking tot de sociale en 
tewerkstellingsbescherming, 
arbeidsvoorwaarden en onderaanneming, 
wordt hij ingeschreven in een register van 
niet-naleving. Ingeschreven staan in een 
register van niet-naleving is een grond 
voor uitsluiting.

Or. en

Motivering
Ondernemers die de voorwaarden in het aanbestedingscontract niet naleven moeten 
geregistreerd worden om aanbestedende diensten in staat te stellen om gevallen van niet-
naleving bij te houden.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 bis – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registers van niet-naleving zullen 
beheerd worden door de toezichthoudende 
en administratieve autoriteiten, zoals 
vermeld in de artikelen 88 en 84. 
Aanbestedende diensten kunnen deze 
lijsten raadplegen alvorens een 
overheidsopdracht toe te kennen. 

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 

(a) toezicht op de correcte toepassing van 
de aanbestedingsregels en van de regels 
voor sociale en 
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diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;

tewerkstellingsbescherming door de 
ondernemer aan wie het contract werd 
toegekend en door zijn onderaannemers, 
met inbegrip van de daaraan verbonden 
praktijk van aanbestedende diensten en in 
het bijzonder van aankoopcentrales;

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;

(e) bewustmaking van de bevoegde 
instanties, waaronder de auditinstanties, 
met betrekking tot vastgestelde specifieke 
schendingen of zoals bepaald onder artikel 
83, paragraaf 1 bis (nieuw) en 
systeemgebonden problemen;

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het beheer van registers van niet-
naleving, zoals bepaald in artikel 83 bis.

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de naam van de begunstigde inschrijver 
en de motivering voor de keuze van deze 
inschrijving, alsmede, indien bekend, het 
gedeelte van de opdracht of de 
raamovereenkomst dat de begunstigde 
inschrijver voornemens is in 

(e) de naam van de begunstigde inschrijver 
en de motivering voor de keuze van deze 
inschrijving, alsmede, indien bekend, het 
gedeelte van de opdracht of de 
raamovereenkomst dat de begunstigde 
inschrijver voornemens is in 
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onderaanneming aan derden te geven; onderaanneming aan derden te geven en 
informatie over de onderaannemers, 
waaronder hun namen, contactgegevens 
en wettelijke vertegenwoordigers;

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse 
bijstand en nemen maatregelen met het oog 
op daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking teneinde uitwisseling van 
informatie over de in de artikelen 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 en 69 bedoelde 
onderwerpen te verzekeren. Zij zien toe op 
de vertrouwelijkheid van de onderling 
uitgewisselde informatie.

1. De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse 
bijstand en nemen maatregelen met het oog 
op daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking teneinde uitwisseling van 
informatie over de in de artikelen 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 en 83 bis 
bedoelde onderwerpen te verzekeren. Zij 
zien toe op de vertrouwelijkheid van de 
onderling uitgewisselde informatie.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag 94 inzake arbeidsvoorwaarden 
voor overheidsopdrachten.

Or. en

Motivering
IAO-Verdrag 94 moet ook voorkomen op de lijst van referentiemateriaal voor internationale 
sociale en milieuverdragen. Dit houdt terdege rekening met de lidstaten die het verdrag 
geratificeerd hebben.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Een verklaring waaruit blijkt dat jegens 
de ondernemer geen veroordeling bij een 

(b) Een verklaring waaruit blijkt dat jegens 
de ondernemer geen veroordeling bij een 
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onherroepelijk vonnis is uitgesproken om 
een van de in artikel 55, lid 1 vermelde 
redenen;

onherroepelijk vonnis of een besluit met 
kracht van gewijsde is uitgesproken om een 
van de in artikel 55, lid 1 of artikel 55, lid 2 
vermelde redenen;

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Een verklaring waaruit blijkt dat de 
ondernemer niet voorkomt in een register 
van niet-naleving, zoals bepaald in artikel 
83 bis;

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) Een verklaring waaruit blijkt dat de 
aanbestedende dienst zich niet er bewust 
van is dat de ondernemer zich bevindt in 
een van de situaties vermeld in artikel 55, 
lid 3, letters c of d of artikel 55, lid 3 bis.

Or. en

Motivering
De lijst in Bijlage XIII inzake de inhoud van het Europese paspoort voor overheidsopdrachten 
moet aangevuld worden en moet het betalen van belasting en bijdragen voor sociale zekerheid 
omvatten, evenals naleving van bepalingen voor sociale en tewerkstellingsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden, een verklaring waaruit blijkt dat de ondernemer niet voorkomt op een 
officiële lijst van niet-naleving, dat onderaannemers deze zelfde voorzieningen moeten naleven 
en dat ernstig professioneel wangedrag en aanzienlijke en herhaaldelijke tekortkomingen ook in 
acht genomen moeten worden.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Diensten verleend door vakbonden Schrappen

Or. en

Motivering
Gezien vakbonden autonome privé-entiteiten zijn en overheidsopdrachten niet van toepassing 
zijn, is hun opname in het regime voor sociale diensten misleidend.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Spoedeisende medische diensten

Or. en

Motivering
Spoedeisende medische diensten moeten ook overwogen worden als sociale diensten van 
algemeen belang vallend onder het lichtere regime.


