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RICHTLIJNVOORSTEL BETREFFENDE CONCESSIEOPDRACHTEN 
COM(2011)897 DEF. 
COD(2011)0437

De gunning van concessieopdrachten voor werken is momenteel alleen onderworpen aan de 
basisbepalingen van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Op 
concessieovereenkomsten voor diensten zijn alleen de algemene beginselen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (economische vrijheden, non-discriminatie, 
transparantie, gelijke behandeling, evenredigheid, wederzijdse erkenning) van toepassing. Het 
onderhavige voorstel gaat gepaard met de herziening van de Richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG inzake nog lopende overheidsopdrachten. Het zal resulteren in de invoering van 
een apart rechtsinstrument ter regulering van de gunning van concessies voor werken en 
diensten in de traditionele sector en in de sector nutsbedrijven.

In het kader van de voorbereidende behandeling van dit voorstel wordt met dit document 
beoogd de toegevoegde waarde hiervan te bepalen, alsook na te gaan welke regels hiervoor 
noodzakelijk zijn en wat de voornaamste problemen zijn waarvoor het verslag een oplossing 
moet aanreiken. 

1. Wat is de toegevoegde waarde van het voorstel?

De rapporteur is overtuigd van de toegevoegde waarde van dit voorstel, en wel om vier 
redenen:

- Het verduidelijkt het bestaande rechtskader. De steeds verder uitdijende 
jurisprudentie van het HvJ (25 arresten sinds 2000) geeft aan dat er nog veel juridische 
onduidelijkheid is op dit terrein. Een aantal begrippen moet nog nader worden gepreciseerd, 
hoewel er minder duidelijke verschillen van mening zijn tussen bedrijven onderling dan 
tussen de aanbestedende diensten1 (toewijzing van concessies, risicobepaling, onderscheid 
tussen concessies voor werken en diensten, tussen concessieovereenkomsten en andere 
soorten contracten - in de vorm van vergunningen of licenties - of tussen 
concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten). 

- Het waarborgt juridische stabiliteit en rechtszekerheid. De ontwikkelingen in de 
rechtspraak, het ontbreken van een uniforme toepassing van de beginselen van het Verdrag en 
de binnen de EU bestaande juridische lappendeken creëren rechtsonzekerheid, die voor de 
betrokken actoren een negatief effect heeft. Het Hof van Justitie heeft weliswaar te verstaan 
gegeven dat de aanbestedende diensten zich moeten houden aan de fundamentele beginselen 
van het Verdrag2, maar heeft niet duidelijk genoeg aangegeven wat deze beginselen precies 
behelzen. 

- Het ondersteunt het overheidsbeleid ter ontwikkeling en modernisering van de 
economische infrastructuren en ter bevordering van de overheidsdiensten

                                               
1 SEC(2011) 1588 def. van 20.12.2011, Bijlage I B
2 Zaak C-324/98, Telaustria, 2000
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- Het stimuleert de concurrentie binnen de EU en bevordert het ontstaan van 
Europese ondernemingen (waarborgen op het stuk van transparantie en het eerlijk verloop 
van procedures, sancties op het misbruik van otc-contracten). 40% van de in 2010 
ondervraagde bedrijven verklaarden zich bewust te zijn van het bestaan van dergelijke 
contracten1. Het ontbreken van duidelijke regels waardoor alle gegadigden op gelijke voet 
worden behandeld kan ten koste gaan van mkb-bedrijven, die op die manier worden 
gereduceerd tot de rol van onderaannemers2. Openstelling voor concurrentie resulteert niet 
noodzakelijkerwijs in gedwongen privatisering van overheidsdiensten.

De vraag is aan de orde gesteld in hoeverre het zinvol is met een apart voorstel te komen 
voor overheidsopdrachten. Dit valt te verklaren door het fundamenteel verschillende 
karakter van concessies ten opzichte van overheidsopdrachten: bij concessies is er sprake van 
overdracht van verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie aan een concessiehouder, en 
bovendien is er een economisch risico verbonden aan de exploitatie van werken en/of 
diensten. Een concessie is niet een soort overheidsopdracht; er moet dan ook recht worden 
gedaan aan de specifieke kenmerken daarvan. 

2. Aan welke regels is er behoefte?

De rapporteur is van mening:

- dat de definitie van het begrip "concessie" essentieel is, gezien de veelheid van 
nationale definities die er bestaan (in verband met de afbakening van het toepassingsgebied)

- dat de regels inzake gunning van concessies geen kopie mogen zijn van de 
regelgeving voor overheidsopdrachten

- dat de regels duidelijk en eenvoudig moeten zijn en niet tot excessieve bureaucratie 
mogen leiden

- dat duidelijk moet zijn dat de overheden vrij moeten kunnen beslissen hoe zij zich 
van hun openbare taken kwijten

- dat het recht van overheden en bedrijven om te onderhandelen en contracten aan 
te gaan moet worden gerespecteerd. De overheden moeten bij hun keuzes over een zekere 
manoeuvreerruimte en beoordelingsmarge kunnen beschikken, terwijl bedrijven aanspraak 
moeten kunnen maken op objectieve en transparante criteria, gezien de tijdsdruk en de 
financiële beperkingen waaraan zij bij de indiening van hun offerte onderhevig zijn.

- dat de rechten van de inschrijvers moeten zijn gewaarborgd (recht van beroep, 
vertrouwelijkheid van informatie, enz.).

                                               
1 SEC(2011) 1588 def. van 20.12.2011, Bijlage I B, blz. 68
2 SEC(2011) 1588 def. van 20.12.2011, blz. 17
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3. Voornaamste problemen

Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van het onderwerp en van de voornaamste 
problemen waarop de rapporteur wil ingaan.  

a) Definitie van het begrip "concessie"

De definitie van het begrip "concessie" is van essentieel belang, gezien het feit dat het zo vaak 
voorkomt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (13 van de 25 arresten sinds 2000). Het 
onderscheid tussen concessies en overheidsopdrachten komt op Europees niveau nog steeds 
niet goed uit de verf (zie de in Richtlijn 2004/18/EG gegeven definitie van concessies in 
tegenstelling tot contracten voor overheidsopdrachten).

→ Het begrip "concessie" moet nader worden verduidelijkt (qua risiconiveau en -type, 
behoefte aan specifiekere criteria - bv. met betrekking tot het omzetpercentage)

→ Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen concessieopdrachten voor werken en 
diensten; er moet nader worden bepaald welk rechtskader van toepassing is op gemengde 
concessies. Voor de meeste concessies voor werken, maar ook voor dienstenconcessies valt 
moeilijk te bepalen welke regelgeving op de desbetreffende contractcategorie van toepassing 
is.

→ Er moet een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen concessies en 
overheidsopdrachten (wat betreft het gebruik van termen met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor concessies, waarbij bv. de term "opdracht" wordt gebruikt i.p.v. 
"contract", of "prijs" i.p.v. "waarde", enz.)

b) Toepassingsgebied en uitgesloten sectoren

Dit voorstel is van toepassing op contracten waarvan de waarde gelijk is aan of hoger dan 5 
miljoen euro (art. 5), terwijl er een vereenvoudigde procedure geldt voor dienstenconcessies 
met een waarde van 2,5 à 5 miljoen euro (art. 5.2). Tevens voorziet het voorstel in 
uitsluitingen (art. 8-15) en derogaties (art. 17). 

Voormalige niet-prioritaire diensten

De opheffing van het in de Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG gemaakte onderscheid 
tussen prioritaire en niet-prioritaire diensten brengt enige onzekerheid teweeg omtrent de 
status van tot dusver als niet prioritair beschouwde diensten, aangezien tot nu toe alleen die 
diensten van de volledige toepassing van de richtlijn waren uitgesloten "welke een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben" (overweging 21). 
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→  Vastgesteld moet worden om welke diensten het precies gaat

→ Ook moet worden bepaald in hoeverre het zinvol is de lijst van tot dusver volgens 
Richtlijn 2004/18/EG (bijlage II B) als niet-prioritair aan te merken diensten te beperken

→ Er moet duidelijkheid worden geschapen omtrent de niet-toepassing van andere 
bepalingen dan die betreffende de bekendmaking van concessies voor sociale diensten en 
specifieke andere diensten (art. 17)
Energie

Activiteiten in verband met het beheer van netwerkinfrastructuur in het kader van de 
uitoefening van een uitsluitend recht door een ondernemer (art. 8.1) zijn van toepassing 
uitgesloten. Uitsluiting van dergelijke activiteiten lijkt uit pragmatisch oogpunt weliswaar 
verantwoord (niet-bestaande concurrentie als gevolg van de verlening van een uitsluitend 
recht door de staat), maar strekt zich anderzijds niet uit tot energieleveringsactiviteiten 
waarvoor door de staat gereglementeerde compensatietarieven zijn vastgesteld. Deze 
uitsluiting berust op beginselen van maatschappelijke en territoriale solidariteit (in die zin dat 
elke burger, ongeacht waar hij op het nationale grondgebied woonachtig is, recht heeft op 
energie tegen hetzelfde tarief). De keuze van de energieleverancier is niet aan de overheid. 

→ In aanmerking moet worden genomen dat energieleveringsactiviteiten waarvoor het 
tarief door de staat wordt gereglementeerd van toepassing zijn uitgesloten

Watervoorziening

Het verzet tegen de gunning van concessieopdrachten in deze sector is groot, mede omdat 
wordt gevreesd dat dit tot versnelde privatisering zou kunnen leiden. 

→ Deze kwestie mag niet uilopen op een louter ideologische discussie over "voor of tegen" 
privatisering 

→  Hierbij moet duidelijk vooropstaan dat de overheid vrij mag beslissen over hoe zij 
invulling geeft aan haar openbare dienstverplichtingen

Overige uitgesloten sectoren

Het voorstel verschaft in zijn huidige vorm wellicht onvoldoende duidelijkheid over de vraag 
welke andere sectoren (bv. havendiensten, openbaar vervoer) er al dan niet onder vallen.

→ De desbetreffende bepalingen moeten nader worden verduidelijkt
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c) Principiële uitsluitingen: samenwerkingsverbanden overheid/overheid en verbonden 
ondernemingen

Verticale samenwerking ("in-house")

Gunning van concessies door een aanbestedende dienst/entiteit aan een andere rechtspersoon 
is onder bepaalde voorwaarden niet toegestaan: wanneer er sprake is van uitoefening van 
eenzelfde vorm van toezicht over de betrokken rechtspersoon als het toezicht dat de 
aanbestedende dienst/entiteit over zijn eigen diensten uitoefent; wanneer de betrokken 
rechtspersoon tenminste 90% van zijn activiteiten bij de aanbestedende dienst/entiteit 
uitoefent; wanneer er geen sprake is van privé-deelneming in de gecontroleerde rechtspersoon 
(art. 15.1). Deze vorm van verticale samenwerking, waarin de bestaande richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG niet voorzien, vloeit voort uit een codificatie van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie (arrest in de zaak Teckal1), een concept dat later is 
uitgebreid tot de uitoefening van gezamenlijk toezicht door meerdere aanbestedende diensten 
(arrest in de zaak Coditel2) (art.15.3 van dit voorstel).

De voornaamste punten van kritiek betreffen o.a. het feit dat codificatie van de jurisprudentie 
van het Hof zich hiervoor niet leent; het arbitraire karakter van de drempel van 90% (in de 
jurisprudentie staat alleen dat de betrokken rechtspersoon wordt geacht het "merendeel" van 
zijn activiteiten bij de zeggenschap hebbende aanbestedende dienst(en)/entiteit(en) te 
verrichten); het feit dat er per geval een analyse moet worden opgemaakt; het feit dat de 
toename van het aantal verticale samenwerkingsverbanden wordt ervaren als een vorm van 
oneerlijke concurrentie tussen de overheids- en de particuliere sector. 

Ook het feit dat sommige diensten of entiteiten geen enkele vorm van privé-deelneming 
willen toestaan is bekritiseerd met het argument dat het bereiken van het nagestreefde doel 
(een commerciële of bedrijfsmatige opdracht dan wel de uitvoering van een openbare 
dienstverleningstaak) als criterium moet vooropstaan – ongeacht of dit al dan niet voor privé-
deelneming in aanmerking komt – of dat van particuliere zijde een minderheidsdeelneming 
zou kunnen worden toegestaan.

→ Het vermogen tot zelforganisatie van de aanbestedende diensten/entiteiten moet worden 
erkend en verticale samenwerkingsverbanden moeten van de werkingssfeer van de richtlijn 
worden uitgesloten

→ Er dienen vraagtekens te worden gezet bij het drempelcriterium van 90% en de nadere 
regels voor de controle op de naleving van deze drempel

→ De vraag in hoeverre er activiteiten door een rechtspersoon ten behoeve van 
aanbestedende diensten/entiteiten kunnen worden verricht en welke dat zijn moet nader 
worden verduidelijkt (hoeveel contracten? welk omzetpercentage?)

                                               
1 Zaak C-107/98, 1999
2 Zaak C-324/07, 2008.
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→ Dezelfde vraag dient zich aan wat betreft het gezamenlijke toezicht van meerdere 
aanbestedende diensten/entiteiten op een rechtspersoon waaraan onder "in-house"-
condities een concessie wordt gegund (artikel 15.3)

→ Ter discussie staat ook de vraag wanneer en in hoeverre iedere vorm van privé-
deelneming kan worden geweigerd

Horizontale samenwerking

Het onderhavige voorstel sluit horizontale samenwerking tussen overheden uit (art. 15.4). Het 
strekt tot codificatie van de jurisprudentie van het Hof van Justitie (arrest in de zaak  
Hambourg1) door hieraan meerdere criteria te verbinden (uitsluiting van iedere vorm van 
particuliere deelneming; praktische samenwerking tussen overheden om "gezamenlijk"
openbaredienstopdrachten uit te voeren; de overeenkomst mag alleen berusten op 
overwegingen die verband houden met het openbaar belang).  

Daarnaast blijken er nog een aantal andere cumulatieve criteria te zijn waarin de 
jurisprudentie niet voorziet, zoals het feit dat de aanbestedende diensten/entiteiten op de open 
markt niet meer dan 10% van de activiteiten, in omzet uitgedrukt, mogen uitvoeren die 
relevant zijn in het kader van de overeenkomst (art. 15.4c) of dat er tussen de aanbestedende 
diensten/entiteiten geen andere financiële overdrachten mogen plaatsvinden dan die welke 
overeenstemmen met een vergoeding voor de reële kosten van werken, leveringen of diensten 
(art. 15.4d). 

→ Nagegaan moet worden in hoeverre de voorgestelde criteria relevant zijn, met name die 
welke niet uit de jurisprudentie voortvloeien

→ Men  dient zich af te vragen wat precies moet worden verstaan onder "gezamenlijk" uit 
te voeren opdrachten (m.a.w. het idee dat aanbestedende diensten een opdracht altijd 
gezamenlijk moeten uitvoeren, terwijl het kan voorkomen dat één dienst ze voor de anderen 
uitvoert)

Verbonden ondernemingen

Door een aanbestedende entiteit aan een verbonden onderneming verleende concessies vallen 
niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn (art. 11.3). Dit soort concessies is in bepaalde 
sectoren soms beschouwd als een onterechte verruiming van het "in-house"-concept, waarbij 
minder strenge criteria zouden gelden (drempel van 80%).

→ Men dient zich af te vragen waarop deze bepaling berust en welke gevolgen hieraan 

                                               
1 Zaak C-480/06, 2009
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eventueel kunnen zijn verbonden in termen van openstelling van opdrachten voor 
mededinging

→ Nagegaan moet worden welke gevolgen deze bepaling heeft voor mkb-bedrijven

d) Procedurele waarborgen

Bekendmaking en transparantie

De aanbestedende diensten/entiteiten doen de Europese Commissie langs elektronische weg 
een concessieaankondiging toekomen (waarbij zij de wens te kennen geven een concessie te 
gunnen), alsook een concessiegunningsaankondiging (met de resultaten van de procedure), 
een en ander middels standaardformulieren die ter publicatie aan het Bureau voor publicaties 
van de EU worden toegezonden, waarna zij nationaal worden bekendgemaakt. De 
verplichting tot toezending van een concessiegunningsaankondiging is ook van toepassing op 
concessies voor diensten ter waarde van 2,5 à 5 miljoen euro (met uitzondering van sociale en 
andere specifieke diensten).

→ Men dient zich af te vragen of een dergelijke procedure, die onnodig ingewikkeld en 
zwaar lijkt, wel adequaat is

→ Ook dient men zich af te vragen of het verbod om de aankondigingen nationaal bekend 
te maken alvorens ze Europees worden gepubliceerd wel terecht is en of niet eventueel kan 
worden nagedacht over gelijktijdige verzending

Voorwaarden voor de gunning van opdrachten 

Het richtlijnvoorstel voorziet in een aantal bepalingen tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de gunning van concessieopdrachten.

→ Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de gehanteerde volgorde van belangrijkheid en 
de manier waarop de criteria worden gewogen. De volgorde van belangrijkheid (art. 39.3) 
staat er garant voor dat inschrijvers bij de opstelling van hun offertes kunnen terugvallen op 
duidelijke en transparante voorwaarden, terwijl de weging van de criteria (die verplicht moet 
worden toegepast ter bepaling van de economisch voordeligste bieding) de 
beoordelingsmarge voor de betrokken overheden beperkt en ertoe kan leiden dat de keuze niet 
op de beste inschrijver valt (art. 39.3 en 5)

→ Het feit dat er een strikte koppeling wordt gelegd tussen de gunningscriteria en het 
voorwerp van de concessie (art. 39.2) brengt met zich mee dat andere, potentieel relevante 
criteria niet bij de afweging worden betrokken (bv. nabijheid, maatschappelijke en 
milieunormen)
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→ De beperking van de criteria voor de keuze van de economisch voordeligste aanbieding 
(art. 39.4) lijkt inopportuun (de desbetreffende bepaling in het voorstel tot herziening van 
Richtlijn 2004/18/EG bevat deze beperking niet - zie art. 66)

→ De bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van informatie die door inschrijvers aan de 
aanbestedende diensten wordt toegezonden zijn voor meervoudige uitleg vatbaar. Alleen 
voorstellen of informatie die onder voorbehoud van vertrouwelijkheid door bedrijven aan de 
aanbestedende diensten worden toegezonden lijken effectief te worden beschermd (art. 24 en 
35.5b). 

e) Modaliteiten voor de uitvoering van concessieopdrachten

Duur

Het richtlijnvoorstel beperkt de duur van de concessie tot de termijn die noodzakelijk is om de 
investeringen die zijn gedaan voor het exploiteren van de werken of diensten terug te 
verdienen (art. 16). 

→ Deze definitie moet nader worden verduidelijkt omdat zij uitsluitend is gebaseerd op de 
exploitatie van de werken/diensten, en geen rekening houdt met de installatiefase en de 
initiële investeringen die aan de exploitatie zijn voorafgegaan

→ De definitie moet in dier voege worden aangepast dat ook reeds bestaande concessies 
eronder vallen, zodat de investeringskosten lager uitvallen

→ Men dient zich af te vragen of er bij de gunning van concessies voor diensten ook 
andere criteria (bv. eerder geleverde prestaties) moeten worden betrokken

Wijzigingen van concessies gedurende de looptijd ervan

Dit richtlijnvoorstel voorziet in de noodzaak tot instelling van een nieuwe procedure voor de 
toekenning van concessies bij een "wezenlijke wijziging" van de bepalingen van een contract 
tijdens de looptijd ervan (art. 42).

→ Het begrip "wezenlijke wijziging" moet nader worden verduidelijkt

→ Er moeten praktische criteria worden vastgesteld om te kunnen bepalen wanneer 
daarvan sprake is
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Conclusie

In weerwil van de protesten die dit voorstel heeft uitgelokt, is de rapporteur ervan overtuigd 
dat het een toegevoegde waarde te bieden heeft, aangezien het voorziet in het bestaande 
juridische vacuüm op Europees niveau, dat slechts ten dele is opgevuld door de geleidelijke 
ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 

De eindversie van het voorstel moet enerzijds voldoen aan de doelstellingen op het stuk van 
vereenvoudiging en rechtszekerheid, en anderzijds in overeenstemming zijn met het beginsel 
van de bestuurlijke vrijheid van de overheid. Hoewel de bestaande problematiek veel breder is 
dan binnen het bestek van dit document kan worden besproken, wenst de rapporteur hiermee 
niettemin een serieuze discussie op gang brengen die verder reikt dan de louter ideologische 
argumenten "voor of tegen" een Europees  initiatief op het gebied van 
concessieovereenkomsten.


