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Inleiding

Volgens de rapporteur moet bij de modernisering van de aanbestedingsrichtlijnen een 
evenwicht tot stand worden gebracht tussen het vereenvoudigen van de regels enerzijds en 
deugdelijke, efficiënte procedures gekoppeld aan innovatieve, duurzame gunningscriteria 
anderzijds. Tegelijkertijd moet voor een grotere deelname van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) worden gezorgd en moeten elektronische aanbestedingen worden 
veralgemeend.

Doel is het potentieel van overheidsopdrachten op de interne markt ten volle te benutten om 
duurzame groei, werkgelegenheid en sociale inclusie te bevorderen. Aangezien de markten 
voor overheidsopdrachten een belangrijk deel van de economie (naar schatting 19% van het 
bbp van de EU) vormen, zou een geslaagde herziening en handhaving van de 
aanbestedingsregels zeer bevorderlijk zijn om de investeringen in de reële economie te 
stimuleren en de crisis in de Europese economie te boven te komen.

De rapporteur is verheugd over de voorstellen van de Commissie en vindt dat zij een aantal 
interessante nieuwe beginselen en ideeën bevatten. Om het best mogelijke resultaat te 
bereiken, moeten zij echter worden verbeterd.

In dit document wenst de rapporteur zijn eerste reactie op de voorstellen te delen om de 
discussie met de leden op gang te brengen. Daartoe wenst de rapporteur thematisch te werk te 
gaan aan de hand van de onderstaande tien clusters, waarvan vooral clusters 1, 2, 5 en 4 
prioritair zijn (zie ook de lijst van clusters in bijlage).

Discussiepunten

In de volgende afdelingen worden per cluster de voornaamste discussiepunten of 
"probleempunten" gepresenteerd die de rapporteur wil voorstellen en/of nader wil 
onderzoeken.

Cluster 1: Een ruimere keuze aan procedures

De voorstellen beogen de aanbestedingsprocedures flexibeler te maken door de aanbestedende 
diensten een ruimere keuze aan procedures te bieden. Met name maken zij het makkelijker 
gebruik te maken van de "mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen"
(vroeger "procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking"
genoemd) De toepassingsgronden worden uitgebreid en op gelijke voet geplaatst met de 
concurrentiegerichte dialoog. De "mededingingsprocedure van gunning door 
onderhandelingen" wordt echter geen standaardprocedure. Daarnaast word teen nieuwe 
procedure, het "innovatiepartnerschap" gecreëerd, een gefaseerde mededinging voor de 
opstelling van technische specificaties en de daaropvolgende aankoop van innovatieve 
goederen of diensten. Andere aanbestedingsinstrumenten worden versterkt met behulp van 
elektronische communicatiemiddelen en technieken voor gezamenlijke aankopen (zie clusters 
4 en 6).
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 De uitbreiding van de mededingingsprocedure van gunning door 
onderhandelingen gepaard laten gaan met vrijwaringsmechanismen met het oog 
op transparantie, effectiviteit en een level playing field voor alle ondernemingen.

 Het criterium "laagste prijs" schrappen / voor alle procedures MEAT-
gunningscriteria opleggen: de "economisch voordeligste aanbieding" (Most 
Economically Advantageous Tender – MEAT)-benadering uitbreiden tot alle 
procedures (niet alleen innovatieve partnerschappen en concurrentiegerichte dialoog 
zoals in de huidige voorstellen). Aangezien bij MEAT ook rekening wordt gehouden 
met de prijs, zou dit de aanbestedende diensten in staat stellen de beste keuze te maken 
naar gelang van hun specifieke behoeften, waarbij ook strategische maatschappelijke 
aspecten in overweging kunnen worden genomen (zie cluster 2).

Cluster 2: Strategisch gebruik van overheidsopdrachten

In het voorstel wordt het gebruik van gunningscriteria met betrekking tot duurzaamheid en 
maatschappelijke overwegingen verduidelijkt en uitgebreid, mits het verband met het 
voorwerp van de opdracht behouden blijft. Meer bepaald worden concepten als 
levenscycluskosten en externe effecten van het productieproces ingevoerd. Voortaan kunnen 
criteria met betrekking tot het productieproces dus als onderdeel van de gunning worden 
aanvaard en tegen andere factoren worden afgewogen. Voorts kunnen ook externe factoren op 
vervoersgebied (bv. de koolstofvoetafdruk) in overweging worden genomen, mits de 
beoordeling daarvan aan bepaalde voorwaarden voldoet (met name een erkende methode die 
een objectieve, verifieerbare en in geld uitgedrukte vergelijking mogelijk maakt).

 Voor de definitie van MEAT een meer omvattend concept van levenscyclus 
ontwikkelen dat zowel milieucriteria als criteria inzake sociale duurzaamheid 
omvat. De levenscycluskosten moeten worden beoordeeld op duurzaamheid met 
betrekking tot zowel milieu- en klimaatdoelstellingen als maatschappelijke 
doelstellingen. Deze maatschappelijke doelstellingen moeten bestaan uit de 
eerbiediging en verbetering van de sociale rechten en arbeidsomstandigheden en de 
naleving van de sociale bescherming zoals vastgesteld in de Europese en nationale 
wetgeving en in collectieve overeenkomsten. Binnen het concept levenscycluskosten 
dat de Commissie voorstelt moet een nieuwe definitie worden gecreëerd.

 Gronden voor uitsluiting met betrekking tot de niet-naleving van de sociale, arbeids-
of milieuwetgeving moeten verplicht worden. Bijlage XI moet worden aangevuld, met 
name met een specifieke verwijzing naar ILO-verdrag nr. 94. Deze elementen zullen 
als belangrijk onderdeel van het evaluatieproces worden beschouwd.

 Bovengenoemde concepten ontwikkelen met betrekking tot de voorwaarden 
waaronder de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij moet niet alleen worden gekeken 
naar abnormaal laaggeprijsde inschrijvingen, maar ook naar abnormaal lange 
onderaannemingsketens. "Meervoudige onderaanbesteding" moet worden voorkomen 
omdat deze nadelig kan zijn voor de sociale en milieudoelstellingen en voor de 
kwaliteit en doeltreffendheid van de aanbestede goederen, diensten of 
werkzaamheden.
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 De voorwaarden inzake milieu en sociale duurzaamheid uitbreiden tot 
onderaannemers: om ervoor te zorgen dat de regels in de hele onderaannemingsketen 
worden nageleefd, moet de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld 
voor inbreuken of schendingen door onderaannemers.

 Verder werken aan labels en certificering voor sociale concepten teneinde deze in 
de technische specificaties op te nemen, zoals nu reeds het geval is met 
milieucriteria en –labels, zodat de prestaties kunnen worden beoordeeld. De definitie 
en certificering van labels kunnen in nauwe samenwerking tussen de Commissie en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden ontwikkeld.

 Een speciale regeling voor sociale diensten: voortbouwend op de voorgestelde 
speciale regeling voor sociale diensten kunnen de beginselen voor de gunning van 
dergelijke opdrachten verder worden versterkt en uitgebreid door te verwijzen naar 
betaalbaarheid en kwetsbare gebruikers. De lijst van de categorieën die onder deze 
speciale regeling vallen, moet zorgvuldig worden beoordeeld.

Cluster 3: Minder papierwinkel

Het voorstel beoogt ervoor te zorgen dat de aanbestedende diensten het ondernemers minder 
moeilijk maken aan te tonen dat zij in aanmerking komen om aan een bepaalde 
aanbestedingsprocedure deel te nemen. Dit wordt met name bewerkstelligd door het gebruik 
van eigen verklaringen en elektronische attesten te verduidelijken en aan te moedigen. 
Daarnaast wordt een "Europees aanbestedingspaspoort" ingevoerd.

 De rapporteur is verheugd over het voorstel, dat de toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten voor alle ondernemingen, en met name kmo's, aanzienlijk zal 
vereenvoudigen.

 Het Europees aanbestedingspaspoort nader omschrijven. De criteria in bijlage XVIII 
moeten verder worden uitgewerkt en geïntegreerd en moeten ook de inachtneming van de 
sociale, milieu- en juridische criteria zoals vermeld in de afdelingen over uitsluiting en 
gunning omvatten. Om zo'n Europees paspoort te krijgen en te behouden, moet er een 
duidelijke verplichting zijn om de desbetreffende Europese en nationale wetgeving en 
collectieve overeenkomsten na te leven. Het paspoortsysteem moet op dergelijke wijze 
worden opgezet dat het ondernemingen die de voorschriften naleven, beloont en 
concurrentieverstoring op de markten voor overheidsopdrachten voorkomt.

Cluster 4: Elektronische aanbestedingen

De voorstellen consolideren de bestaande bepalingen betreffende e-aanbesteding en breiden 
deze uit. Met name wordt bepaal dat alle aanbestedingstransacties twee jaar na de 
inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn elektronisch moeten worden verricht. Instrumenten 
die elektronische communicatiemiddelen gebruiken (bv. elektronische omgekeerde veilingen, 
dynamische aankoopsystemen (DPS) en elektronische catalogi) worden versterkt en 
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verbeterd. Ook de regels voor het gebruik van elektronische handtekeningen worden 
verduidelijkt.

 De gegevensbeschermingsaspecten verduidelijken.

 Nagaan welke investerings- en aanpassingskosten voor ondernemingen, en met name 
kmo's, aan de nieuwe e-procedures verbonden zijn.

 De verkorte termijn voor de elektronische indiening van inschrijvingen en het effect 
daarvan op de deelname van kmo's beoordelen.

Cluster 5: Toegang van kmo's

De richtlijn beoogt de deelname van kmo's te bevorderen door te vereisen dat de opdracht in 
percelen wordt verdeeld volgens het principe "pas toe of leg uit". Voorts moet de omzet 
worden geplafonneerd en worden rechtstreekse betalingen aan onderaannemers toegestaan.

 De voorgestelde wijze van verdeling in percelen nader omschrijven om de aanbestedende 
diensten administratieve rompslomp te besparen.

 Andere manieren suggereren om een effectieve deelname van kmo's te garanderen, zoals 
groeperingen van kmo's die als één onderneming deelnemen of de oprichting van 
consortia.

 De bepalingen betreffende e-aanbesteding en het Europese aanbestedingspaspoort 
herbekijken in het licht van de specifieke kenmerken van kmo's.

 De rapporteur is vóór rechtstreekse betalingen aan onderaannemers om de transparantie te 
vergroten en wanbeheer in de onderaannemingsketen te voorkomen.

 De financiële en economische capaciteit die aanbestedende diensten van kmo's vereisen 
en de plafonnering van de omzet nader bekijken.

Cluster 6: Vraagbundeling

Het voorstel formaliseert een aantal beschikbare instrumenten om aanbestedingsvereisten te 
bundelen, hetgeen een toenemende trend is bij overheidsopdrachten. Het gebruik van 
kaderovereenkomsten en dynamische aankoopsystemen wordt verduidelijkt (zie cluster 4), de 
status van aankoopcentrales wordt versterkt en grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten worden uitdrukkelijk toegestaan. Alle instrumenten zijn vrijwillig; de 
nationale wetgever kan het gebruik ervan verder reguleren.

 De rapporteur is verheugd over de invoering van bepalingen betreffende gezamenlijke 
aanbestedingen en pleit er in het algemeen voor dat er methoden voor degelijke 
vraagbundeling worden ontwikkeld.
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Cluster 7: Andere procedurele voorschriften (bekendmaking, varianten, prijsvragen)

Het voorstel bepaalt dat aankondigingen van aanbestedingen en inschrijvingsdocumenten 
verplicht op internet moeten worden gepubliceerd. Dit houdt in dat sommige procedurele 
termijnen (bv. voor de aankondiging van aanbestedingen in het Publicatieblad en voor de 
indiening van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming) zullen worden ingekort als voor de 
online-aanpak wordt gekozen, overeenkomstig de vereisten die thans van toepassing zijn.

 De indieningstermijnen voor inschrijvingen onderzoeken om te voorkomen dat zij de 
deelname van kmo's belemmeren.

Cluster 8: Deugdelijke procedures

Het voorstel beoogt het beheer van de procedures te verbeteren door de bestaande 
vrijwaringsmechanismen tegen ondeugdelijke handelspraktijken te versterken. Met name 
worden een EU-definitie en EU-voorschriften vastgesteld met betrekking tot 
belangenconflicten, onwettig gedrag en voorbereidende marktraadplegingen. In het algemeen 
beoogt het voorstel een evenredige aanpak (d.w.z. geen onmiddellijke uitsluiting). De 
lidstaten kunnen op nationaal niveau verder gaan. Daarnaast worden de voorschriften voor de 
uitvoering van de opdracht (wijziging van opdrachten gedurende de looptijd ervan, 
beëindiging van overeenkomsten) verduidelijkt.

 De rapporteur besteedt bijzondere aandacht aan deugdelijke procedures omdat de 
vereenvoudiging en versoepeling van overheidsopdrachten hand in hand moet gaan met 
goed beheer.

 De voorgestelde definitie van belangenconflict nader bekijken.

 Het verband tussen onwettig gedrag, belangenconflicten en gronden voor uitsluiting 
leggen/verduidelijken.

Cluster 9: Bestuur

Om meer systematisch te controleren of de aanbestedende diensten de EU-regels naleven, 
bepaalt het voorstel dat de lidstaten een nationale toezichtsinstantie moeten oprichten of 
aanwijzen, die een aantal minimale rechten en taken krijgt. Naar analogie met de nationale 
mededigingsautoriteiten moet dit resulteren in een netwerk van toezichtsinstanties die ook 
fungeren als aanspreekpunt voor het nationale toezicht op en de nationale rapportage over de 
toepassing van de aanbestedingsregels.

 De rapporteur is van mening dat handhaving en toezicht essentieel zijn voor een goede 
uitvoering van de herziene richtlijnen.

 Het concept "overheidstoezicht", de aan te wijzen of op te richten bevoegde instantie 
en de taken die deze zal krijgen nader omschrijven. Het toezicht moet vooral gericht 
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zijn op de zorgvuldige toepassing en de naleving van de EU- en nationale procedures 
en met name de (nieuwe) strategische criteria.

Cluster 10: Definities en toepassingsgebied

Het voorstel beoogt de voornaamste definities en het toepassingsgebied van de richtlijn te 
verduidelijken in het licht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie. Met name 
worden situaties van "samenwerking tussen overheidsdiensten" gedefinieerd en wordt 
vastgesteld onder welke voorwaarden deze kunnen van het toepassingsgebied van de EU-
aanbestedingsregels kunnen worden uitgesloten. Het huidige onderscheid tussen zogenoemde 
"A"- en "B"-diensten wordt afgeschaft. Alleen voor sociale diensten zal er voortaan een 
speciale regeling gelden (hogere drempels en een minimum waaronder er wordt verondersteld 
dat er geen grensoverschrijdend belang is en dat de beginselen van het Verdrag dus niet van 
toepassing zijn. In het licht van de toepasselijke internationale verplichtingen uit hoofde van 
de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten stelt de Commissie voor om de 
drempelwaarden die thans voor "A"-diensten gelden, te behouden en tot alle diensten uit te 
breiden. Er wordt een vervalbepaling voorgesteld om midden 2017 na te gaan of deze 
drempelwaarden passend zijn.

 De definitie van publiek-private samenwerking herbekijken, met een zorgvuldige 
beoordeling van een beperkte privédeelneming.

 Privédeelneming met betrekking tot non-profitorganisaties die duidelijke doelstellingen 
van algemeen belang nastreven, moeten in overweging worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de huidige vormen van publiek-private samenwerking haalbaar blijven.

 De bepalingen betreffende publiek-private samenwerking moeten voor volledige 
rechtszekerheid zorgen zodat er niet te vaak een beroep hoeft te worden gedaan op het Hof 
van Justitie.

 Een aantal begrippen en definities verduidelijken, met name wat levenscycluskosten 
betreft.

 De rapporteur steunt de bestaande drempelwaarden.

 Terdege rekening houden met de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten: in de 
richtlijnen betreffende overheidsopdrachten moet aan de beginsel van wederkerigheid 
tussen de EU en derde landen worden herinnerd om een eerlijke behandeling en de 
naleving van de Europese normen en criteria te garanderen.



PE483.690v01-00 8/14 DT\893634NL.doc

NL

Lijst van thematische clusters – overheidsopdrachten

(De prioritaire clusters van de rapporteur zijn vet gedrukt om de besprekingen te 
vergemakkelijken)

Cluster 1: Keuze aan procedures

Cluster 2: Strategisch gebruik

Cluster 3: Minder papierwerk

Cluster 4: Elektronische aanbestedingen

Cluster 5: Toegang van kmo's

Cluster 6: Vraagbundeling

Cluster 7: Andere procedurele voorschriften (bekendmaking, varianten, prijsvragen)

Cluster 8: Deugdelijke procedures

Cluster 9: Bestuur

Cluster 10: Definities en toepassingsgebied

NB: De clusters komen overeen met degene die in de werkgroep van de Raad zijn gebruikt.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


