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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten
(2009/2175(INI))

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en 
met name gelet op de wijzigingen als gevolg van het Hervormingsverdrag van 
Lissabon, 

- onder verwijzing naar Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten en naar Richtlijn 2007/66/EG met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten,

- onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie van 19 november 2009 "De 
mobilisering van particuliere en openbare investeringen voor herstel en structurele 
verandering op lange termijn: de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen"
(COM(2009)0615),

- onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie van 5 mei 2009 "Bijdragen 
aan een duurzame ontwikkeling: de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele 
handelsgerelateerde programma's om duurzaamheid te waarborgen" (COM(2009)215),

- onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie van 16 juli 2008 
"Overheidsopdrachten voor een beter milieu" (COM(2008)0400),

- onder verwijzing naar de Interpretatieve mededeling van de Commissie van 5 februari 
2008 "over de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten op geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking 
(geïnstitutionaliseerde PPS)"(C(2007)6661),

- onder verwijzing naar het werkdocument van de diensten van de Commissie inzake de 
Europese gedragscode om openbare aanbestedingen toegankelijker te maken voor 
kleine en middelgrote ondernemingen (SEC(2008)2193),

- onder verwijzing naar de Interpretatieve mededeling van de Commissie van 1 augustus 
2006 "over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van 
opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen" (PB C 197 van 1.8.2006, blz. 2),

- onder verwijzing naar de volgende arresten van het Europees Hof van Justitie:

- d.d. 19 april 2007, C-295/05, Tragsa,

- d.d. 18. december 2007, C-532/03, Ierse ambulancediensten

- d.d. 13 november 2008, C-324/07, Coditel Brabant,

- d.d. 9 juni 2009, C-480/06, Stadtreinigung Hamburg,
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- d.d. 10 september 2009, C-206/08, Eurawasser, 

- d.d. 9 oktober 2009, C-573/07, Sea S.r.l.,

- d.d. 15 oktober 2009, C-196/08, Acoset,

- d.d. 15 oktober 2009, C-275/08, Datenzentrale BW,

- onder verwijzing naar de Conclusie van advocaat-generaal Paolo Mengozzi van 17 
november 2009 in zaak C 451/08,

Gezien de volgende studies:

- "Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report", 
Europe Economics van 15 september 2006,

- "The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives", Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIB) van september 2009,

- gezien zijn resolutie van 3 februari 2009 "Precommerciële inkoop: Aansturen van 
innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in 
Europa"1,

- gezien zijn resolutie van 20 juni 2007 over specifieke problemen bij de omzetting en
uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en het verband van deze 
wetgeving met de agenda van Lissabon2,

- gezien zijn resolutie van 26 oktober 2006 over publiek-private samenwerkingen en het 
Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten3,

- gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel en van de Commissie regionale 
ontwikkeling (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de economische en financiële crisis het grote economische belang 
van openbare aanbestedingen heeft aangetoond, maar dat overheden hun taken ten 
behoeve van het openbare belang alleen dan goed kunnen vervullen als zij kunnen 
teruggrijpen op de vereiste rechtszekerheid en wanneer de procedures niet te 
ingewikkeld zijn,

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_Ta(2009)0037.
2 PB C 146E van 12.6.2008, blz. 227.
3 PB C 313E van 20.12.2006, blz. 447.
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B. overwegende dat de herziening in 2004 van de richtlijnen inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten was gericht op een vereenvoudiging, modernisering en
flexibilisering van de procedures en op een vergroting van de rechtszekerheid,

C. overwegende dat door het Hervormingsverdrag van Lissabon voor het eerst het 
beginsel van regionaal en lokaal zelfbestuur in het primaire recht van de Europese 
Unie is erkend, terwijl ook het subsidiariteitsbeginsel is versterkt en het recht van 
bezwaar niet meer uitsluitend aan de nationale parlementen toekomt, maar ook aan het 
Comité van de Regio's,

Algemene opmerkingen

1. betreurt het dat de doelstellingen van de herziening in 2004 van de richtlijnen inzake 
het plaatsen van overheidsopdrachten tot nu toe nog niet zijn verwezenlijkt; hoopt 
echter dat de recente arresten van het Europees Hof van Justitie bijdragen aan de 
oplossing van een aantal nog onduidelijke juridische kwesties en dat het aantal 
bezwaarprocedures zal afnemen;

2. betreurt het voorts dat het samenspel tussen communautair, nationaal en regionaal 
recht door met name een aantal "soft law"-initiatieven van de Europese Commissie en 
haar diensten en de door de Europese rechters gegeven rechtsinterpretaties heeft geleid 
tot een ingewikkeld en onoverzichtelijk rechtssysteem waarbij vooral de kleinere 
steden en gemeentes, maar ook de kleine en middelgrote ondernemingen, zich voor 
grote juridische problemen gesteld zien die zij slechts tegen hoge kosten of met behulp 
van externe juridische adviseurs het hoofd kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
dringend om maatregelen te nemen en om in het kader van haar initiatief voor een 
betere regelgeving ook de effecten van "soft law" te onderzoeken en deze te toetsen 
aan de hand van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel;

3. wijst erop dat Europese initiatieven op het gebied van de openbare aanbesteding beter 
op elkaar afgestemd moeten worden, teneinde de cohesie met de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten niet in gevaar te brengen en te voorkomen dat 
gebruikers met juridische problemen geconfronteerd worden; verzoekt derhalve dat er 
binnen de Europese Commissie een bindende coördinatie, inclusief een uniforme 
website, tot stand wordt gebracht om de transparantie en gebruikersvriendelijkheid van 
de regelgeving te verbeteren;

4. betreurt het gebrek aan transparantie ten aanzien van de samenstelling en de resultaten
van de raadgevende groep voor openbare aanbestedingen van de Commissie en roept 
de Commissie op om zorg te dragen voor een evenwichtige samenstelling van en meer 
transparantie bij deze groep en bij de nieuw op te richten Commissie publiek-private 
partnerschappen;

5. verzoekt de Commissie om bij haar toetsing van de richtlijnen inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten rekening te houden met de inhoud van dit verslag; gaat ervan uit 
dat er in het kader van de betreffende toetsing ruimte zal zijn voor een brede 
participatie door alle belanghebbende partijen; wijst er uit voorzorg nu reeds op dat 
een herziening van de richtlijnen op dit moment als prematuur wordt gezien; pleit er 
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echter in het kader van een latere herziening voor dat de Richtlijn met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten in aanmerking wordt 
genomen teneinde te voorkomen dat het recht inzake openbare aanbestedingen verder 
wordt versplinterd; is van mening dat de praktische gevolgen van deze richtlijn op dit 
moment nog niet kunnen worden beoordeeld aangezien de richtlijn nog niet in alle 
lidstaten is omgezet;

Bijzondere opmerkingen

6. herinnert eraan dat in het op 1 december 2009 in werking getreden 
Hervormingsverdrag van Lissabon voor het eerst is erkend dat het beginsel van 
regionaal en lokaal zelfbestuur onderdeel uitmaakt van het primaire recht van de 
Europese Unie (artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie); 
benadrukt dat het Europees Hof van Justitie (EHvJ) in een aantal arresten heeft 
gewezen op het beginsel van regionaal en lokaal zelfbestuur en daarbij heeft 
overwogen dat "dat een overheidsinstantie haar taken van algemeen belang kan 
vervullen met haar eigen middelen en in samenwerking met andere 
overheidsinstanties"(C-324/07); refereert in dit verband tevens aan het arrest van het 
EHvJ (Grote Kamer) van 9 juni 2009 (C-480/06), waarin aanvullend is vastgesteld dat 
"het gemeenschapsrecht aan de overheidsinstanties geen bijzondere rechtsvorm 
voorschrijft voor de gemeenschappelijke uitoefening van hun taken van algemeen 
belang"; is van mening dat de regelgeving inzake openbare aanbestedingen niet op 
publiek-publieke partnerschappen (zoals samenwerkingsverbanden tussen decentrale 
overheden of tussen staten) van toepassing is, mits cumulatief aan de volgende criteria 
is voldaan:

- het betreft de gemeenschappelijke uitvoering van een taak van algemeen 
belang die op alle betrokken partners rust, 

- de uitvoering geschiedt uitsluitend door overheidsinstanties, dus zonder 
particuliere deelname, en 

- de taak wordt in wezen verricht ten behoeve van de deelnemende 
overheidsinstanties;

7. wijst erop dat het EHvJ in zijn arrest van 10 september 2009 (C-573/07) heeft 
geoordeeld dat in het kader van de openbare aanbestedingsplicht slechts dan rekening 
moet worden gehouden met een mogelijke deelname in het kapitaal van een 
publiekrechtelijke vennootschap door particuliere partijen, indien er op het tijdstip van 
de aanbesteding een concreet vooruitzicht bestaat dat een dergelijke particuliere 
participatie op korte termijn zal plaatsvinden; stelt vast dat de jurisprudentie over dit 
onderwerp inmiddels tot voldoende duidelijkheid heeft geleid; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het publiek over de juridische consequenties van de betreffende 
arresten voor te lichten en gaat ervan uit dat er in de toekomst op dit terrein geen 
bezwaarprocedures meer zullen worden ingediend;

8. wijst erop dat concessieovereenkomsten voor diensten in artikel 1, lid 3, onder b), van 
Richtlijn 2004/17/EG en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 2004/18/EG gedefinieerd zijn 
als overeenkomsten waarbij "de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat 
hetzij uit uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard 
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gaande met een prijs"; benadrukt dat concessieovereenkomsten voor diensten 
uitgesloten zijn van de richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten,
teneinde opdrachtgevers meer flexibiliteit te geven; herinnert eraan dat het EHvJ in 
verschillende arresten heeft bevestigd dat concessieovereenkomsten voor diensten niet 
onder deze richtlijnen vallen, maar dat daarop de algemene beginselen van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (verbod op 
discriminatie, beginsel van gelijke behandeling, transparantie) en dat het te goeder 
trouw handelende aanbestedende diensten moet vrijstaan om de dienstverrichting door 
middel van een concessie te verzekeren wanneer zij van mening zijn dat zulks de beste 
manier is om de betrokken openbare dienst te verzekeren, zelfs wanneer het aan de 
exploitatie verbonden risico op grond van de publiekrechtelijke organisatie van de 
dienstverlening weliswaar erg beperkt is, maar het beperkte exploitatierisico volledig 
aan de concessiehouder wordt overgedragen (arrest van 10 september 2009 in zaak C-
206/08, rechtsoverwegingen 72 - 75);

9. neemt kennis van de mededeling van de Commissie van 19 november 2009 inzake de 
ontwikkeling van publiek-private partnerschappen en kijkt met grote belangstelling uit 
naar de aangekondigde effectbeoordeling; benadrukt dat er bij 
concessieovereenkomsten voor diensten rekening moet worden gehouden met zowel 
de complexiteit van de procedures als de grote verschillen in de rechtscultuur en 
rechtspraktijk van de verschillende lidstaten en twijfelt derhalve aan de meerwaarde 
van een voorstel voor een juridisch instrument op het gebied van 
concessieovereenkomsten; is van mening dat het begrip en het juridische kader van 
concessieovereenkomsten voor diensten voldoende duidelijk zijn afgebakend in de 
openbare aanbestedingsrichtlijnen uit 2004 en de aanvullende jurisprudentie van het 
EHvJ;

10. begroet de juridische interpretatie van de voorwaarden waaronder de regels inzake 
openbare aanbestedingen gelden voor geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen in het licht van het grote belang dat in de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2009 wordt gehecht aan de strijd tegen 
klimaatverandering en de bevordering van alternatieve energiebronnen en van 
duurzaam vervoer; wijst erop dat de richtlijnen inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten altijd van toepassing zijn indien de opdracht wordt gegund aan 
een onderneming met een particulier belang, ook al is dat belang nog zo klein; 
benadrukt echter dat zowel de Commissie in haar mededeling van 5 februari 2008 als 
het Europees Hof van Justitie in zijn arrest van 15 oktober 2009 (C-196/08) hebben
vastgesteld dat voor de opdrachtverlening en de overdracht van bepaalde taken aan 
een nieuw opgerichte publiek-private partnerschap geen dubbele aanbesteding nodig 
is; benadrukt echter dat cumulatief aan de volgende voorwaarden moet worden 
voldaan om te waarborgen dat er geen aanbestedingsplicht geldt voor de overdracht 
van een concessie aan een eerder voor dat doel opgerichte vennootschap met gemengd 
openbaar en particulier kapitaal:

- De selectie van de particuliere partner geschiedt via een openbare procedure na een 
controle van de financiële, technische, operationele en beheersvereisten van de te 
verlenen dienst en de te leveren specifieke prestaties;
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- De gemengde publiek-private vennootschap moet gedurende de volledige 
concessieduur hetzelfde statutair doel behouden en bij elke wezenlijke wijziging 
van de overeenkomst moet naar het oordeel van de EHvJ een aanbesteding worden 
uitgeschreven; 

is derhalve van mening dat ook de kwestie van de toepasselijkheid van de 
aanbestedingsregels op geïnstitutionaliseerde publiek-private partnerschappen is 
opgelost en verzoekt de Commissie en de lidstaten om dit dienovereenkomstig aan het 
publiek te communiceren; 

11. kijkt met grote belangstelling uit naar het arrest van het EHvJ in zaak C-451/08 en 
hoopt op een duidelijk antwoord op de gestelde vragen op het terrein van de 
stedenbouw; is het eens met de overwegingen van de advocaat-generaal in zijn 
conclusie van 17 november 2009: "De ruime en ambitieuze doelstellingen van de 
richtlijn, die bij de uitlegging ervan weliswaar in het achterhoofd moeten worden 
gehouden, mogen met een beroep op het doel van die tekst evenwel niet tot de 
conclusie leiden dat de werkingssfeer ervan onbeperkt kan worden uitgebreid" (punt
35). Anders bestaat het gevaar "dat ook de (...) hypothese moet worden aanvaard dat 
elke stedenbouwkundige activiteit onder de richtlijn valt: de maatregelen waarmee de 
bebouwingsmogelijkheid wordt geregeld, wijzigen immers per definitie en zelfs 
substantieel de waarde van de grond waarop zij betrekking hebben" (punt 36);

12. herinnert eraan dat het Europees Parlement zich heeft aangesloten bij het ingediende 
beroep bij het EHvJ tegen de Interpretatieve mededeling van de Commissie van 1 
augustus 2006 "over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen 
van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen" en een spoedige uitspraak van het EHvJ verwacht;

13. wijst op het grote belang van openbare aanbestedingen ter bevordering van de 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, het milieu en innovatie en ondersteunt de 
zienswijze dat overheidsinstanties gestimuleerd moeten worden en ook in staat moeten 
worden gesteld om ecologische, sociale en andere criteria te formuleren bij het 
plaatsen van overheidsopdrachten; begroet de praktische ondersteuning die aan 
instanties en andere publiekrechtelijke organisaties geboden wordt om een duurzame 
gunning van de opdracht te realiseren en moedigt de Commissie en de lidstaten aan 
om cursussen en campagnes op het gebied van bewustwording op te zetten; geeft steun 
aan een transparant proces om de vereiste criteria nader te ontwikkelen, waarbij ook 
de lidstaten dienen te worden betrokken; wijst erop dat een dergelijk proces juist ten 
aanzien van de sociale criteria veelbelovend is;

14. beveelt de opzet van een gegevensbank aan om bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten gebruik te kunnen maken van de respectieve criteria die aan de 
respectieve labels ten grondslag liggen; roept de Commissie op om gefaseerd 
initiatieven op zowel Europees als internationaal vlak te ontwikkelen voor de 
harmonisering van labels en de daaraan ten grondslag liggende criteria; verwacht dat 
de lidstaten daarbij volledig betrokken worden; wijst in dit verband ook op de 
negatieve gevolgen die uitgaan van een gefragmenteerde markt veroorzaakt door het 
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grote aantal regionale, nationale, Europese en internationale labels, met name op de 
gebieden innovatie en onderzoek; 

15. onderstreept het gebrek aan duidelijkheid ten aanzien van het thema sociaal 
verantwoorde openbare aanbestedingen en roept de Commissie op om voor dit thema 
handboeken op te stellen; wijst in dit verband op het feit dat de kadervoorwaarden 
door het Hervormingsverdrag van Lissabon en het Handvest van de Grondrechten zijn 
veranderd en gaat ervan uit dat door de Commissie dienovereenkomstige aanpassingen 
worden doorgevoerd; verwijst naar het immanente probleem dat sociale criteria in 
wezen betrekking hebben op het productieproces en over het algemeen niet terug te 
vinden zijn in het eindproduct en bij mondiale productieprocessen en complexe 
leveringsketens moeilijk te controleren zijn; verwacht derhalve met het oog op een 
sociaal verantwoorde plaatsing van overheidsopdrachten dat precieze en 
controleerbare criteria worden ontwikkeld c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria wordt opgezet; wijst op de moeilijkheden en kosten voor de 
openbare instanties om te verifiëren of aan de criteria is voldaan en roept de 
Commissie op om ondersteunende maatregelen te nemen en instrumenten in het leven 
te roepen om de betrouwbaarheid van leveringsketens te certificeren;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze ontwerpresolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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TOELICHTING

De jaarlijkse omzet uit openbare aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten in 
de Europese Unie bedraagt meer dan 16% van het bruto binnenlands product resp. meer dan
1 500 miljard Euro1. Het grensoverschrijdende aandeel hiervan is met circa 3% echter gering. 
Het hoofddoel van openbare aanbestedingen is het realiseren van een economische en 
goedkope aanschaf van goederen en diensten ter vervulling van een openbare taak. 
De overheid is echter niet op één lijn te stellen met andere marktdeelnemers, aangezien de 
overheid publieke gelden beheert en derhalve een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. 
Openbare aanbestedingen dienen waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
de grote uitdagingen waarvoor wij momenteel worden gesteld: het overwinnen van de 
wereldwijde economische en financiële crisis, de klimaatverandering en de toenemende 
armoede in de landen op het zuidelijk halfrond.
Het staat buiten kijf dat de aanbestedende diensten profiteren van de interne markt en de 
daaruit voortvloeiende marktregels: op grotere markten is er meer keuzevrijheid, wat tot 
lagere kosten en betere kwaliteit kan leiden; een grotere transparantie helpt bij het bestrijden 
van fraude en corruptie; en een grensoverschrijdende samenwerking creëert nieuwe 
handelingsmogelijkheden en leidt tot nieuwe ervaringen.
Er is echter ook een keerzijde aan deze medaille: in veel lidstaten zijn de regionale en lokale 
instanties de grootste openbare opdrachtgevers en juist zij hebben in de huidige economische 
crisis te lijden onder de omstandigheid dat de Europese richtlijnen inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten de handelingsmogelijkheden beperken en de aanbestedingen duurder en 
trager maken. 
Daarnaast geldt dat ook opdrachtnemers, met name de kleine en middelgrote ondernemingen,
lijden onder de bestaande bureaucratie en rechtsonzekerheid. Er zijn talrijke onderzoeken 
waaruit de extra kosten en trage procedures blijken, maar daarop kan in het kader van dit 
verslag niet nader worden ingegaan.

Juridische onzekerheden
Voor de bovenbeschreven ontwikkeling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De 
herziening in 2004 van de richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten was gericht 
op een vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van de openbare 
aanbestedingsprocedures, maar deze doelstellingen zijn tot nu toe niet verwezenlijkt. 
Aan de ene kant zijn de richtlijnen zelf niet overal even helder en hebben politieke verschillen 
in de Raad en het Europees Parlement geleid tot tekstuele compromissen, leemtes en 
tegenstrijdigheden. 
Aan de andere kant heeft de omzetting van de richtlijnen in de lidstaten veel tijd gekost, is de 
tekst van de richtlijnen in het nationale recht vaak nog aangescherpt en zijn aanvullende 
criteria opgenomen, terwijl een aantal flexibiliseringsinstrumenten juist weer niet is omgezet. 
Kort gezegd komt het erop neer dat de richtlijnen niet letterlijk zijn omgezet in nationaal 
recht. 

                                               
1 Gegevens over 2006 volgens het Internationaal Monetair Fonds, nominaal bbp in miljoenen dollars op basis 
van de wisselkoers van de euro in oktober 2007: 14 609 840 miljoen dollar. – Ook al is hiervan een groot deel 
aan defensiematerieel uitgegeven.
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Juridische onduidelijkheden hebben tot veel bezwaarprocedures geleid en tot een groot aantal 
nationale en Europese rechtszaken. Via jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en 
"soft law" van de Commissie is getracht de juridische leemtes op te vullen, maar dit heeft niet 
tot een betere overzichtelijkheid geleid. 
Een en ander heeft geleid tot een ingewikkeld rechtssysteem waarbij vooral de kleinere steden 
en gemeentes, maar ook de kleine en middelgrote ondernemingen, zich voor grote juridische 
problemen gesteld zien die zij slechts tegen hoge kosten of met behulp van externe juridische 
adviseurs het hoofd kunnen bieden en waarbij grote aanbestedingsprojecten wegens juridische 
onduidelijkheden of dreigende juridische procedures stilliggen. Er is bijna geen enkel gebied 
aan te wijzen waarop zoveel juridische geschillen zijn ontstaan als op het gebied van de 
openbare aanbesteding. De onjuiste toepassing van de aanbestedingsregels behoort tot de 
meest frequente foutenbronnen bij financieringen in het kader van de Europese 
Structuurfondsen.
De juridische geschillen doen zich het vaakst voor in het kader van de publiek-publieke 
partnerschappen, in de stedenbouw (waaronder ook de sociale woningbouw) en bij de 
concessieovereenkomsten voor diensten. Er zijn echter ook onduidelijkheden op het terrein 
van de publiek-private partnerschappens, bij de aanbesteding van "fair trade"-producten, bij 
de toepassing van de richtlijnen voor aanbestedingen onder de drempelwaarden en bij de 
mogelijke toepassing van sociale criteria zoals gelijke betaling, gendergelijkheid, naleving 
van cao's en de inschakeling van langdurig werklozen of moeilijk plaatsbare jongeren bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten.

Gebrek aan coördinatie binnen de Commissie
Voorts ontbreekt het aan coördinatie binnen de Europese Commissie. Veel instanties hebben 
het aanbestedingenstelsel "ontdekt" als instrument om doelstellingen te bereiken waarvoor de 
Europese Unie anders onvoldoende financiële middelen of wetgevende competenties ter 
beschikking heeft. Het is natuurlijk zinvol om overheden aan te sporen en te helpen om 
opdrachten ecologisch en sociaal verantwoord aan te besteden en onderzoek en innovatie te 
bevorderen. Het grote aantal initiatieven draagt echter niet bij tot de rechtszekerheid en 
ondermijnt daardoor het na te streven doel. Daarnaast worden extra juridische 
onduidelijkheden geschapen door het buitensporige aantal "soft law"-instrumenten. 
De Commissie dient bij het ontwikkelen van "soft law" het evenredigheidsprincipe in acht te 
nemen en rekening te houden met de gevolgen op lokaal niveau. In het meest recente 
onderzoek van het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIB) – "The Institutional Impacts 
of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC 
Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives" – wordt onder meer geklaagd 
over de grote invloed van dit type recht: "using soft law to regulate very important aspects of 
the Directive is another important shortcoming: it is not possible to foresee the institutional 
impact of soft law". In het kader van het initiatief van de Commissie voor een betere 
regelgeving dienen ook de effecten van "soft law" te worden onderzocht en te worden getoetst 
aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit (verkorte effectbeoordeling).
Helaas ontbreekt het de Commissie bij het omzetten van het Europese aanbestedingsrecht ook 
aan politieke evenwichtigheid. Hoewel er talrijke initiatieven, handboeken en 
werkdocumenten beschikbaar zijn over ecologische en energieverantwoorde aanbestedingen, 
stamt de laatste mededeling van de Commissie over sociaal verantwoorde aanbestedingen uit 
het jaar 2000, dat wil zeggen vóór de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen. Op het 
juridisch zeer complexe terrein van de Fair Trade is er bijvoorbeeld slechts sprake van een 
enkele mededeling en zijn er geen werkdocumenten of handboeken beschikbaar. Dit zou 
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verkeerd kunnen worden opgevat als een indirecte prioriteitsstelling van de Commissie.
De rapporteur roept de Commissie derhalve op tot een betere coördinatie tussen de diensten 
van de Commissie en een gemeenschappelijke, voor iedereen herkenbare strategie op het 
gebied van de openbare aanbestedingen, inclusief een uniforme website, teneinde de 
regelgeving transparanter te maken.
Bovendien zou het wenselijk zijn meer initiatieven te ontplooien om de uitwisseling van 
ervaringen beter vorm te geven, om procedures en methoden die zich in de praktijk hebben 
bewezen, te ontwikkelen en om scholingsprogramma's in de lidstaten te ondersteunen. 
Dergelijke scholingsprogramma's zouden zich niet alleen moeten richten tot lokale 
aanbesteders, maar ook tot beleidsmakers en andere betrokken partijen, met name tot ngo's 
die maatschappelijke diensten leveren. Op dit gebied zou men gebruik kunnen maken van de 
ervaringen in Frankrijk, waar dit model op dit moment wordt getest. 
In dit verslag is er voorts kritiek op het gebrek aan transparantie ten aanzien van de 
samenstelling en de resultaten van de raadgevende groep voor openbare aanbestedingen van 
de Commissie en wordt de Commissie opgeroepen om zorg te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van en meer transparantie bij deze groep en bij de nieuw op te richten 
Commissie publiek-private partnerschappen.

Juridische uitlegging van publiek-publieke partnerschappen door het EHvJ
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is er een verandering in de 
rechtssituatie opgetreden. Vooral de positie van de regionale en lokale publiekrechtelijke 
lichamen is sterker geworden en voor het eerst is het recht op "regionaal en lokaal 
zelfbestuur" in het primaire recht van de Europese Unie erkend (artikel 4, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie):

"De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen, alsmede hun nationale 
identiteit die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die 
voor regionaal en lokaal zelfbestuur."

Ook in het nieuwe Protocol betreffende de diensten van algemeen belang (nr. 26) wordt in 
artikel 1 de nadruk gelegd op: "de essentiële rol en de ruime discretionaire bevoegdheid van 
de nationale, regionale en lokale autoriteiten om diensten van algemeen economisch belang 
te verrichten, te doen verrichten en te organiseren op een manier die zoveel mogelijk in 
overeenstemming is met de behoeften van de gebruikers." 

Het EHvJ heeft het recht op lokaal zelfbestuur reeds voor de inwerkingtreding van het nieuwe 
Verdrag in een aantal arresten besproken en geoordeeld "dat een overheidsinstantie de op haar 
rustende taken van algemeen belang met haar eigen middelen kan vervullen (...) en dat zij dit 
ook in samenwerking met andere overheidsinstanties kan doen" (C-480/06 Stadtwerke 
Hamburg). Daarmee onderstreept het EHvJ de keuzevrijheid van de decentrale overheden en 
het recht op lokaal zelfbestuur. Dit betekent echter niet dat de arresten van het EHvJ een 
vrijbrief vormen voor elke samenwerking tussen lokale overheden. Volgens het EHvJ is de 
regelgeving inzake openbare aanbestedingen slechts dan niet van toepassing op publiek-
publieke partnerschappen (zoals samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden of 
tussen staten) indien aan de volgende criteria wordt voldaan:
1. het betreft de gemeenschappelijke uitvoering van een taak van algemeen belang die op alle 
betrokken partners rust,
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2. de uitvoering geschiedt uitsluitend door overheidsinstanties, dus zonder particuliere 
deelname, en 
3. de taak wordt in wezen verricht ten behoeve van de deelnemende overheidsinstanties.

Voorts heeft het EHvJ in zijn arresten bevestigd dat de mogelijkheid van deelname in het 
kapitaal van een publiekrechtelijke vennootschap door particuliere partijen in dit opzicht op 
zichzelf geen obstakel vormt, zolang er op het tijdstip van de aanbesteding geen concreet 
vooruitzicht bestaat dat een dergelijke particuliere participatie op korte termijn zal 
plaatsvinden. 
Dit betekent dat over een van de aspecten van regelgeving inzake openbare aanbestedingen 
thans voldoende duidelijkheid is geschapen. Een dwingend gevolg van deze jurisprudentie is
dat de Commissie op dit punt moet afzien van het instellen van inbreukprocedures tegen de 
lidstaten en samen met het Europees Parlement en belanghebbenden moet werken aan een 
consolidering van de betreffende Europese jurisprudentie. In dit verslag wordt getracht een 
eerste bouwsteen hiervoor te leggen.

Juridische uitlegging van de concessieovereenkomsten voor diensten
Concessieovereenkomsten voor diensten zijn voor het eerst gedefinieerd in de herziene 
richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten, te weten als overeenkomsten waarbij 
"de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat hetzij uit uitsluitend het recht de 
dienst te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs". Deze overeenkomsten 
zijn door de Europese wetgever uitdrukkelijk uitgesloten van de richtlijnen inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten, teneinde opdrachtgevers meer flexibiliteit te geven en om 
rekening te kunnen houden met de grote verschillen in de rechtscultuur en rechtspraktijk van 
de verschillende lidstaten. Dit is in de jongste arresten van het EHvJ nogmaals bevestigd 
(arrest van 10 september 2009 in zaak C-206/08, Eurawasser): concessieovereenkomsten voor 
diensten vallen niet onder de Europese aanbestedingsrichtlijnen, maar onder het "lichtere" 
regime van de Europese verdragen. Voorts is in het arrest-Eurawasser het criterium voor de 
overdracht van het risico aan de concessiehouder nader afgebakend. Volgens het EHvJ zijn 
concessies voor diensten in de watersector niet reeds daardoor van de richtlijnen uitgesloten 
omdat het watergebruik bij besluit is geregeld en er sprake is van een aansluitings- en 
afnameverplichting. Het exploitatierisico bij een concessieovereenkomst voor diensten kan 
immers ook in beperkte omvang aanwezig zijn. Door het EHvJ is daarbij echter overwogen 
dat het te goeder trouw handelende aanbestedende diensten moet vrijstaan om de 
dienstverrichting door middel van een concessie te verzekeren, wanneer zij van mening zijn 
dat zulks de beste manier is om de betrokken openbare dienst te verzekeren. Hiermee is 
wederom een bron van veel juridische geschillen door de jurisprudentie van het EHvJ 
weggenomen.

Duidelijkheid over publiek-private partnerschappen
Ook op andere punten is dankzij de Commissie en het EHvJ meer duidelijkheid geschapen. 
Zowel door de Commissie in haar mededeling van 5 februari 2008 over publiek-private 
partnerschappen als door het Europees Hof van Justitie in zijn arrest van 15 oktober 2009 (C-
196/08, Acoset) is vastgesteld dat voor de opdrachtverlening en de overdracht van bepaalde 
taken aan een nieuw opgerichte publiek-private partnerschap geen dubbele aanbesteding 
nodig is. Om te waarborgen dat er geen aanbestedingsplicht geldt voor de overdracht van een 
concessie aan een eerder voor dat doel opgerichte vennootschap met gemengd openbaar en 
particulier kapitaal, dient echter aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
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- De selectie van de particuliere partner geschiedt via een openbare procedure na een 
controle van de financiële, technische, operationele en beheersvereisten van de te 
verlenen dienst en de te leveren specifieke prestaties.

- De gemengde publiek-private vennootschap moet gedurende de volledige 
concessieduur hetzelfde statutair doel behouden en bij elke wezenlijke wijziging van 
de overeenkomst moet (naar het oordeel van de EHvJ) een aanbesteding worden 
uitgeschreven.

Dit betekent dat ook op het punt van de publiek-private partnerschappen voldoende juridische 
duidelijkheid is geschapen. 

Stedenbouw
Nog niet alle problemen zijn echter opgelost. Met name in de stedenbouw doen zich op dit 
moment specifieke problemen voor. Hier is de reikwijdte van de aanbestedingsrichtlijnen als 
gevolg van een zeer vergaande interpretatie van het arrest van het EHvJ in de zaak Roanne 
(C-220/05), door met name de Duitse gerechten, uitgebreid tot terreinen waarvoor de 
richtlijnen niet bedoeld zijn. Gemeenten moeten immers de mogelijkheid hebben om 
bijvoorbeeld grond onder bepaalde voorwaarden te verkopen (zoals het voorbehoud dat de 
grond binnen twee jaar moet zijn ontwikkeld), zonder dat die verkoop op basis van de criteria 
voor het plaatsen overheidsopdrachten in heel Europa moet worden aanbesteed. Anders 
bestaat het gevaar "dat ook de – weliswaar absurde – hypothese moet worden aanvaard dat 
elke stedenbouwkundige activiteit onder de richtlijn valt: de maatregelen waarmee de 
bebouwingsmogelijkheid wordt geregeld, wijzigen immers per definitie en zelfs substantieel 
de waarde van de grond waarop zij betrekking hebben" (citaat van advocaat-generaal Paolo 
Mengozzi in zijn conclusie van 17 november 2009). De aanbestedingsrichtlijnen zijn nooit 
bedoeld geweest voor dit soort gevallen en het is te hopen dat het EHvJ het op dit punt met de 
advocaat-generaal eens is.

Duurzame en innovatieve aanbesteding
Terwijl er op het gebied van ecologisch verantwoorde aanbestedingen een groot aantal 
hulpmiddelen beschikbaar is waarmee instanties en andere publiekrechtelijke organen een 
duurzame aanbesteding kunnen realiseren (zoals de GPP Toolkit, de campagne Procura+ en
TopTen Pro) en er op het gebied van innovatie aanbestedingen kan worden teruggegrepen op 
een mededeling van de Commissie over precommerciële inkoop en een mededeling over een 
Europees initiatief voor leidende markten, bestaat er geen enkel initiatief voor een sociale 
verantwoorde aanbesteding. In het Hervormingsverdrag van Lissabon wordt echter ook het 
belang van een sociaal Europa onderstreept. Met name in artikel 3, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in het inmiddels juridisch bindend geworden Handvest van 
de Grondrechten is de tot nu toe puur economische organisatie van de Europese Unie 
uitgebreid met bindende sociale doelstellingen. Dit dient ook in de initiatieven van de 
Commissie tot uiting komen. 
Juist het aspect van een sociaal verantwoorde aanbesteding lijdt onder de omstandigheid dat 
sociale criteria in wezen betrekking hebben op het productieproces en over het algemeen niet 
terug te vinden zijn in het eindproduct, en dat zij bij mondiale productieprocessen en 
complexe leveringsketens moeilijker te controleren zijn. Doordat bij de aanbesteding ook 
zelfcertificeringen moeten worden geaccepteerd om niet in strijd met het beginsel van non-
discriminatie te handelen, wordt een en ander nog complexer en onoverzichtelijker. De 
controles van dergelijke zelfcertificeringen is voor de meeste aanbestedende diensten een te 
grote opgave. De Commissie dient dan ook niet alleen een handboek hiervoor op te stellen,
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maar ook precieze en controleerbare criteria te ontwikkelen c.q. een gegevensbank met 
productspecifieke criteria op te zetten. Ook kan worden gedacht aan de oprichting van een 
servicecentrum op Europees niveau dat zich zal bezighouden met het ontwikkelen en toetsen 
van criteria voor specifieke productgroepen en dat eventueel ook in bezwaarprocedures als 
buitengerechtelijke bemiddelingsinstantie kan fungeren.

Toetsing van de richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten
In het algemeen zou het wenselijk zijn als de Commissie bij de voorgenomen toetsing van de 
richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten rekening houdt met de in dit verslag 
genoemde aspecten en tevens de gelegenheid te baat neemt om de juridische en feitelijke 
tekortkomingen bij de omzetting van de richtlijnen in de lidstaten op te heffen, alsmede de 
bestaande juridische onduidelijkheden bij de toepassing van de regelgeving op te lossen. Ook 
zou het wenselijk zijn om meer duidelijkheid te verschaffen over de vraag of en hoe de 
Europese Unie kan bijdragen aan een administratieve vereenvoudiging van de procedures. 
Daarvoor is het uiteraard wel dringend nodig dat de huidige werkbelasting op objectieve wijze 
wordt geanalyseerd.
Hierbij geldt vanzelfsprekend dat alle betrokken partijen dienen te worden gehoord.
Wij adviseren dringend om op dit moment nog geen herziening van de 
aanbestedingsrichtlijnen door te voeren, aangezien dat om verschillende redenen te vroeg is.
Ten eerste zou bij een herziening van de betreffende richtlijnen ook de richtlijn met 
betrekking tot de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten in 
aanmerking moeten worden genomen, teneinde te voorkomen dat het recht inzake openbare 
aanbestedingen verder wordt versplinterd. De richtlijn met betrekking tot de 
beroepsprocedures is echter nog niet in alle lidstaten omgezet en de praktische effecten ervan 
op de plaatsing van overheidsopdrachten kunnen derhalve nog niet worden geëvalueerd. In de 
tweede plaats bevinden de lidstaten zich op dit moment in een diepe economische en 
financiële crisis waarvan de gevolgen op lokaal niveau nog nauwelijks te overzien zijn, en die 
gevolgen zullen in de komende jaren ongetwijfeld erger worden. Een wijziging op dit moment 
van de juridische basis voor openbare aanbestedingen zou slechts leiden tot nog meer 
onzekerheid en een vertraging van de aanbestedingsprocedures. Dat zou voor iedereen 
negatief uitwerken.


