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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten
(2011/2048(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2004/18/EG en Richtlijn 2004/17/EG betreffende procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten1 en Richtlijn 2007/66/EG met betrekking tot 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten2,

– gezien het groenboek van de Commissie betreffende de modernisering van het EU-beleid 
inzake overheidsopdrachten (COM(2011)0015),

– gezien het Groenboek van de Commissie over de bevordering van elektronisch aanbesteden 
in de EU (COM(2010)0571),

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 inzake een interne markt voor ondernemingen en 
groei3,

– gezien zijn resolutie van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten4,

– gezien zijn resolutie van 3 februari 2009 getiteld "Precommerciële inkoop: Aansturen van 
innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in 
Europa"5,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Slimme regelgeving in de Europese Unie"
(COM(2010)0543),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act – Voor een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen – 50 voorstellen om beter 
samen te werken, te ondernemen en zaken te doen" (COM(2010)0608),

– gezien het rapport van professor Mario Monti van 9 mei 2010 inzake "Een nieuwe strategie 
voor de eengemaakte markt",

– gezien het werkdocument SEC(2010)1214 van de diensten van de Commissie,

– gezien het verslag getiteld "Evaluatie van de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten in 
de EU"6,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Overheidsopdrachten voor een beter 
milieu" (COM(2008)0400),

                                               
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz.1.
2 PB L 335 van 20.12.2007, blz.31.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0146.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0173.
5 PB C 67E van 18.3.2010, blz.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.
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– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "'Denk eerst klein' – Een 'Small Business 
Act' voor Europa" (COM(2008)0394),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020-kerninitiatief – Innovatie-
Unie" (COM(2010)0546),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's betreffende "De modernisering van het EU-
beleid inzake overheidsopdrachten – Naar een meer efficiënte Europese 
aanbestedingsmarkt",

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake het groenboek 
"betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten – Naar een 
meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt",

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake het groenboek 
over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie begrotingscontrole, de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieu, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, en de Commissie regionale 
ontwikkeling (A7-0000/2011),

A. overwegende dat een goed functionerende markt voor overheidsopdrachten van cruciaal
belang is om de interne markt te bevorderen, mededinging en innovatie te stimuleren, een 
hoog beschermingsniveau voor het milieu en het klimaat en een hoge participatiegraad in de 
hand te werken en burgers, bedrijven en belastingbetalers een zo groot mogelijke waarde te 
bieden;

1. is ingenomen met het groenboek van de Commissie en de uitgebreide raadpleging als 
uitgangspunt voor de herziening van de richtlijnen betreffende overheidsopdrachten, in 
overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie (HvJ) en de herziene regels inzake staatssteun;

2. wijst erop dat de regels inzake overheidsopdrachten al te complex en gedetailleerd zijn 
geworden, met dure en lastige administratieve procedures tot gevolg; bepleit de regels waar 
mogelijk te vereenvoudigen en waar nodig te verduidelijken; merkt op dat het toenemend 
gebruik van informatietechnologie ook een belangrijke rol zal spelen in het verminderen van 
de administratieve last en de kosten, en dat Europese initiatieven op het gebied van 
elektronisch aanbesteden daarom moeten worden afgestemd op de hervorming van de regels 
inzake overheidsopdrachten.

Eerste taak: de rechtszekerheid verbeteren

3. verzoekt om verduidelijking van het toepassingsgebied van de richtlijnen; herinnert eraan dat 
het belangrijkste doel van overheidsopdrachten is dat overheidsdiensten goederen, werken en 
diensten aanschaffen om te voorzien in de behoeften van hun burgers; wijst erop dat een 
procedure alleen een overheidsopdracht kan zijn als er sprake is van een rechtstreeks
economisch belang voor de aanbestedende dienst;
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4. verzoekt om verduidelijking van de definities in de richtlijnen – bijvoorbeeld de definitie van 
een "publiekrechtelijke instelling" – in overeenstemming met de jurisprudentie van het HvJ;

5. herinnert aan zijn resolutie van mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, waarin het nota nam van de jurisprudentie van het HvJ en van mening 
was dat de regelgeving inzake openbare aanbestedingen niet op publiek-publieke 
partnerschappen van toepassing is, mits cumulatief aan de volgende criteria is voldaan: het 
betreft de uitvoering van een taak van algemeen belang die op alle betrokken decentrale 
overheden rust en de uitvoering geschiedt uitsluitend door de betrokken overheidsinstanties, 
dus zonder particuliere deelname; onderstreept dat die verduidelijkingen in de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten moeten worden vastgelegd;

6. onderstreept dat concessieovereenkomsten voor diensten niet vallen onder het 
toepassingsgebied van de Europese regels voor overheidsopdrachten; neemt er nota van dat 
de Commissie van plan is afzonderlijke wetgeving voor te stellen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten; is van mening dat die regels exclusief deel moeten uitmaken van 
de herziening van de richtlijnen, teneinde verdere versplintering van de wetgeving te 
vermijden;

7. benadrukt dat de huidige indeling in A-diensten en B-diensten gehandhaafd moet worden,
omdat de minder strikte bepalingen voor B-diensten gerechtvaardigd zijn door het feit dat
diensten van deze categorie hoofdzakelijk lokaal of regionaal worden verleend;

8. verzoekt de Commissie de richtlijn inzake beroepsprocedures zo snel mogelijk te herzien en 
af te stemmen op de herziene richtlijnen inzake overheidsopdrachten;

Tweede taak: het volledige potentieel van overheidsopdrachten ontwikkelen – beste 
prijs-kwaliteitverhouding

9. is van oordeel dat, teneinde het volledige potentieel van overheidsopdrachten te ontwikkelen, 
het criterium van de laagste prijs moet worden geschrapt, en dat er in principe slechts één 
mogelijkheid zou mogen zijn voor de gunning van contracten: er dient te worden gekozen 
voor de economisch voordeligste aanbieding – rekening houdend met de totale 
levenscycluskosten van de goederen, diensten of werken in kwestie;

10. onderstreept dat het feit dat een product of dienst al dan niet op duurzame wijze is 
geproduceerd, terecht als kenmerk van het product wordt beschouwd en als criterium kan 
worden gebruikt om dat product te vergelijken met andere producten of diensten die niet op 
duurzame manier zijn geproduceerd; wijst erop dat moet worden verduidelijkt in hoeverre het 
mogelijk is om voor alle contracttypen in de technische specificaties vereisten vast te leggen 
met betrekking tot het productieproces; verwijst naar de zaak Wienstrom, die het 
schoolvoorbeeld is geworden van hoe en waarom productiekenmerken kunnen worden 
gezien als technische specificaties;

11. wijst erop dat, gezien het groeiende bewustzijn van de gevolgen die producten en activiteiten 
kunnen hebben voor het milieu en het klimaat, moet worden overwogen of lokale 
overheidsdiensten de voorkeur kunnen geven aan lokale aanbieders, en dat moet worden 
nagegaan in hoeverre de regels met betrekking tot de interne markt dat toelaten;

12. benadrukt dat elke eventuele uitbreiding van de communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten die ertoe leidt dat ze ook bepalen wat er wordt aangeschaft, een 
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belangrijke wijziging zou zijn van de huidige regeling die zorgvuldig moet worden 
geëvalueerd; betwijfelt of dat zou bijdragen tot vereenvoudigde en gestroomlijnde regels, 
maar vreest veeleer dat het tot complexere regels zou leiden met veel uitzonderingen die in 
de praktijk moeilijk zijn toe te passen;

Derde taak: de regels vereenvoudigen en flexibelere procedures mogelijk maken

13. wijst erop dat de richtlijnen te gedetailleerd zijn en steeds technischer en complexer zijn 
geworden, terwijl het juridische risico voor zowel aanbestedende diensten als leveranciers die 
de regels niet naleven, aanzienlijk is toegenomen; merkt op dat risico's worden geschuwd uit 
angst voor betwistingen, wat verstikkend is voor innovatie en duurzame ontwikkeling en er 
veel te vaak toe leidt dat voor de laagste prijs wordt gekozen in plaats van voor de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding;

14. pleit voor duidelijke en eenvoudige regels die minder gedetailleerd zijn en veel meer 
gebaseerd zijn op de algemene beginselen van transparantie, gelijke behandeling en 
non-discriminatie;

15. pleit ervoor om onderhandelingsprocedures met voorafgaande bekendmaking als 
standaardprocedure toe te staan; is van mening dat bijkomende maatregelen ter voorkoming 
van misbruik moeten worden ingevoerd in de vorm van het verplicht gebruik van 
schriftelijke documenten; dringt er bij de Commissie op aan om in de richtlijnen flexibelere 
bepalingen voor raamovereenkomsten op te nemen;

16. herhaalt zijn eis alternatieve aanbiedingen (of varianten) stelselmatig toe te staan, aangezien 
ze essentieel zijn voor het bevorderen en verspreiden van innovatieve oplossingen; benadrukt 
dat door in de specificaties prestatie- en functionele vereisten op te nemen en varianten 
uitdrukkelijk toe te laten, inschrijvers de mogelijkheid krijgen om innovatieve oplossingen 
voor te stellen;

17. betreurt dat inschrijvers slechts over beperkte mogelijkheden beschikken om hun aanbieding 
te corrigeren wanneer er gegevens ontbreken; verzoekt de Commissie derhalve uitvoerig te 
beschrijven welke ontbrekende gegevens inschrijvers achteraf kunnen verstrekken, welke 
bijkomende aanpassingen zijn toegestaan en op welke manier transparantie en gelijke 
behandeling worden gegarandeerd;

18. wijst erop dat aanbestedende diensten op basis van een officieel beoordelingsverslag eerdere 
ervaringen met een inschrijver in hun voordeel zouden moeten kunnen gebruiken; beveelt 
aan een tijdlimiet in te stellen voor uitsluitingen, teneinde transparantie en objectiviteit te 
garanderen;

19. bekritiseert het feit dat de tekortkomingen, het gebrek aan deskundigheid en de 
ontoereikende kennis inzake overheidsopdrachten niet worden vermeld in het groenboek; 
benadrukt hoe belangrijk het is om vakkundigheid te bevorderen bij zowel de aanbestedende 
diensten als de spelers op de markt; beveelt aan binnen bestaande nationale kaders een 
netwerk op te richten van centra van uitmuntendheid;

Vierde taak: de toegang voor kmo's verbeteren

20. benadrukt dat het van essentieel belang is dat kmo's betere toegang hebben tot 
overheidsopdrachten om de werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling op peil te houden;
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benadrukt dat door de procedures te vereenvoudigen, kmo's betere toegang zullen hebben tot 
en op gelijkere en eerlijkere wijze zullen kunnen deelnemen aan overheidsopdrachten;

21. verzoekt de Commissie om het bewustzijn aan te scherpen met betrekking tot het belang van
het splitsen van opdrachten in percelen en om de toepassing te overwegen van het "pas toe of 
leg uit"-principe, waarbij ofwel de regels met betrekking tot kwesties als splitsing in percelen 
moeten worden toegepast ofwel moet worden uitgelegd waarom ze niet worden toegepast;

22. stelt voor om, waar mogelijk, eigen verklaringen toe te staan en alleen van de geselecteerde 
gegadigden of de winnende inschrijver originele stukken te verlangen; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid van een "aanbestedingspaspoort" te promoten, bij voorkeur in de 
vorm van een genormaliseerd elektronisch registratiesysteem op nationaal niveau, aangezien 
een dergelijk paspoort zou aantonen dat een speler over de gevraagde verklaringen en 
stukken beschikt; is van mening dat dit aanzienlijke tijd- en financiële winst zou opleveren;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Dit jaar viert het EU-recht inzake overheidsopdrachten zijn veertigste verjaardag: op 26 juli 1971
trad voor het eerst Richtlijn 71/305/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken in werking. Die gebeurtenis 
wordt zelden vermeld. Ook in het groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid 
inzake overheidsopdrachten wordt slechts een enkele keer naar die richtlijn verwezen. De
veertigste verjaardag zou een ideale gelegenheid zijn om de balans eens op te maken en het 
welslagen en falen van het Europees beleid inzake overheidsopdrachten te analyseren.

Het succes van het EU-recht inzake overheidsopdrachten bestaat erin dat het er in grote mate toe 
heeft bijgedragen dat de plaatsing van overheidsopdrachten transparanter is geworden en dat 
corruptie en vriendjespolitiek werden aangepakt, dat het heeft aangezet tot een 
professionalisering van de aanbestedende diensten en dat het tot een daling van de prijzen heeft 
bijgedragen – maar wat dat betreft, blijkt ook deze medaille een keerzijde te hebben: veel 
onderzoeken en adviezen betreuren dat lage prijzen ten koste gingen van kwaliteit en innovatie, 
en dat er ook te weinig rekening werd gehouden met de duurzaamheid van producten en 
diensten, met andere woorden, met hun totale levenscycluskosten.

Andere kosten zijn daarentegen gestegen: door eenzijdig de nadruk te leggen op juridische 
kwesties, stegen de transactiekosten en betaalden inschrijvers zich blauw aan extern advies. De 
neiging van overheidsdiensten om bij rechtsonzekerheid hun toevlucht te zoeken tot 
bureaucratische procedures werd onbedoeld versterkt, met als gevolg dat risico's werden 
geschuwd en in geval van twijfel voor het goedkoopste product of de goedkoopste dienst werd 
gekozen, in plaats van voor de innovatiefste of over het algemeen beste aanbieding. Deze 
ontwikkeling is met name problematisch in tijden van economische crises en schaarse 
overheidsmiddelen.

Daarom is het een goede zaak dat de Commissie het communautaire recht inzake 
overheidsopdrachten door middel van een herziening eenvoudiger en flexibeler wil maken. Het 
voorgestelde groenboek schetst echter een tegenstrijdig beeld. Enerzijds wekken de omvang en 
het detailniveau van de 114 vragen de indruk dat de Commissie de regels inzake 
overheidsopdrachten op microniveau wil vastleggen, anderzijds zijn sommige vragen en de 
gedane voorstellen met elkaar in tegenspraak. Quota of bindende doelstellingen voor het plaatsen 
van opdrachten zouden bijvoorbeeld haaks kunnen staan op het gestelde doel van 
vereenvoudiging en meer rechtszekerheid en in negatieve zin kunnen bijdragen tot meer 
bureaucratie en een grotere justitialisering.

De rapporteur is van mening dat er bij een herziening van de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten van moet worden uitgegaan dat het EU-recht inzake overheidsopdrachten 
intussen ingang heeft gevonden in Europa: terwijl aanvankelijk streng geformaliseerde 
procedures nodig waren om tot een zekere professionaliteit bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten te komen en de aanbestedende diensten vertrouwd te maken met de 
beginselen van transparantie, non-discriminatie en mededinging, heeft dit recht intussen ingang 
gevonden. Nu komt het erop aan dit recht weer af te slanken en tot zijn essentie terug te brengen: 
transparantie, non-discriminatie en mededinging garanderen.
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Juridische duidelijkheid en rechtszekerheid
De herziening moet vanzelfsprekend behoedzaam gebeuren, beproefde praktijken mogen niet in 
twijfel worden getrokken – bijvoorbeeld de splitsing in twee richtlijnen, meer bepaald de 
onderverdeling in goederen, werken en diensten, maar ook de indeling in A-diensten en 
B-diensten. De speciale regelingen voor B-diensten berusten op de lokale aard van deze
categorie diensten. Er heerst echter onduidelijkheid met betrekking tot sommige financiële 
diensten en er zou ook duidelijker moeten worden geregeld onder welke categorie hulpdiensten 
vallen.

Daarnaast bestaat op heel wat punten juridische onduidelijkheid, wat in het verleden steeds weer 
tot klachtenprocedures of rechtszaken heeft geleid. Het plaatsen van overheidsopdrachten wordt 
gekenmerkt door een bijzonder grote "aanvechtwaarde", en de herziening moet ook bijdragen tot 
een inperking van die "aanvechtcultuur" en tot meer rechtszekerheid. Alleen op die manier kan 
het potentieel van overheidsopdrachten beter en gemakkelijker worden gebruikt voor een 
innovatieve en duurzame ontwikkeling van de economie, die met name in tijden van 
economische crisis en hoge staatsschulden bijzonder belangrijk is.

In het toepassingsgebied van de richtlijnen moet duidelijk worden gemaakt dat het gaat om een 
regeling van aanschaffingen door de overheid die de aanbestedende dienst volgens de jongste 
arresten van het Hof van Justitie een rechtstreeks economisch belang moet opleveren, dat het 
recht inzake overheidsopdrachten volgens de definities van het HvJ niet van toepassing is op 
publiek-publieke samenwerkingsverbanden en dat ook concessieovereenkomsten voor diensten 
niet onder het toepassingsgebied van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen.
Als de Commissie een afzonderlijke regeling zou voorstellen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten voor diensten, dan moet deze, overeenkomstig de jongste arresten van 
het HvJ, tot het allernoodzakelijkste beperkt blijven, moet het toepassingsgebied worden 
gedefinieerd op een manier die strookt met de dienstenrichtlijn en moet de behandeling ervan 
door het Parlement parallel met de herziening van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
plaatsvinden, teneinde verdere juridische versplintering te voorkomen en coherentie te 
waarborgen. In dat kader zou dan ook duidelijkheid moeten worden geschapen met betrekking 
tot de nodige rechtszekerheid voor publiek-private partnerschappen.

Innovatie en duurzame aanschaffingen
De rapporteur is zeer verheugd over de inspanningen van de Europese Commissie om 
overheidsopdrachten meer in dienst te stellen van algemene maatschappelijke doelen, maar wijst 
erop dat de richtlijnen inzake overheidsopdrachten zelf de grootste belemmering vormen. Zolang
het criterium van de goedkoopste aanbieding in de richtlijnen op gelijke voet blijft staan met de 
economisch voordeligste aanbieding, zal er op dit gebied weinig veranderen, aangezien de 
aanbestedende diensten met grote economische problemen kampen. Verandering zal er in dat 
opzicht alleen komen, als de economisch voordeligste aanbieding de regel wordt (bijvoorbeeld 
door toepassing van het "pas toe of leg uit"-principe) en de criteria om te bepalen welke
aanbieding de economisch voordeligste is, beter toepasbaar worden.

Gunning zou dus op basis van het criterium van de economisch voordeligste aanbieding moeten 
gebeuren, waarbij de totale levenscycluskosten van het product, de werken of de dienst in 
aanmerking worden genomen. De Commissie wordt in dit verband met klem verzocht een 
methode te ontwikkelen voor het bepalen van de levenscycluskosten, die verder gaat dan de 
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huidige, uitsluitend op energie-efficiëntie gerichte methode en rekening houdt met alle 
duurzaamheidsaspecten.

Verder moet worden verduidelijkt dat criteria inzake duurzame en ethisch verantwoorde 
productie in de technische specificaties kunnen worden opgenomen. Er zijn geen juridische 
redenen om dat te verbieden; integendeel, het arrest van het HvJ in de zaak Wienstrom1 heeft 
aangetoond dat met name het productieproces een belangrijke rol speelt in de duurzame plaatsing 
van overheidsopdrachten.

Een herziening moet ook een oplossing bieden voor gevallen waarin een eenzijdige uitleg van 
het recht inzake overheidsopdrachten haaks kan komen te staan op de algemene 
maatschappelijke doelen die zowel in de Europese Verdragen als in de Europa 2020-strategie 
zijn vastgelegd. Er moet bijvoorbeeld worden nagegaan in hoeverre aanbestedende diensten 
(bijvoorbeeld ziekenhuizen) bij het aanschaffen van voeding voor regionale producten kunnen 
kiezen om het milieu niet onnodig te belasten.

Vereenvoudiging en flexibilisering
Een vereenvoudiging van de Europese regels inzake overheidsopdrachten en betere toegang tot 
flexibele instrumenten zullen duurzame en innovatieve aanschaffingen helpen bevorderen. De
rapporteur stelt hiervoor verschillende mogelijkheden voor, zoals systematisch markttoezicht, 
beter gebruik van onderhandelingsprocedures met voorafgaande bekendmaking en verdere 
maatregelen ter verbetering van de transparantie of de algemene toelating van varianten vanuit 
het oogpunt van duurzame ontwikkeling. De mogelijkheid om prestatie- en functionele vereisten 
op te nemen, is beter geschikt om groene en innovatieve aanbestedingsresultaten te krijgen dan 
gedetailleerde technische specificaties. Het moet ook gemakkelijker worden gemaakt om 
aanbestedingen aan te passen of fouten te verbeteren – natuurlijk met de nodige 
veiligheidsgaranties, teneinde transparantie en controle van de procedure te waarborgen.

Daarnaast moet in het kader van de herziening een discussie plaatsvinden over de aanpassing van 
de drempelwaarden. Veel adviezen wijzen daarop, maar het is een zeer controversiële kwestie en 
het zou zeker zinvol zijn om aan dit onderwerp een extra hoorzitting te wijden.

De rapporteur wijst er echter ook op dat de juridische kant van het aanbestedingsproces niet 
overschat mag worden en dat de Commissie meer ondersteuning moet bieden met betrekking tot 
de praktische kant, bijvoorbeeld bij de organisatie van de uitwisseling van ervaringen of bij de 
ontwikkeling van beproefde procedures en methoden, alsmede met betrekking tot 
opleidingsprogramma's in de lidstaten. Die opleidingen mogen bovendien niet alleen bedoeld 
zijn voor de plaatselijke aanbestedende diensten, maar moeten ook worden aangeboden aan 
beleidsmakers en andere spelers, met name niet-gouvernementele organisaties die sociale 
diensten leveren. Wat dat betreft, zou men zijn voordeel kunnen doen met de Franse ervaringen, 
want dat model wordt momenteel in Frankrijk uitgeprobeerd.

Toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)
In haar verslag van vorig jaar over nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten heeft de 
rapporteur al gewezen op het belang van deze kwestie en aanbevelingen gedaan met betrekking 
tot verschillende instrumenten voor betere toegang voor KMO's. De toegang van KMO's tot 
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overheidsopdrachten stuit op talrijke hindernissen; ook de uitvoering van de "Small Business 
Act" laat in veel lidstaten te wensen over.

De rapporteur stelt daarom maatregelen voor die enerzijds de transactiekosten voor KMO's 
verminderen, zoals het "only once"-principe, dat zegt dat alleen winnende inschrijvers aan het 
einde van de aanbestedingsprocedure de originele stukken moeten voorleggen, of de 
ontwikkeling van een genormaliseerd aanbestedingspaspoort, in de vorm van een elektronisch 
register, waarin de vereiste attesten zijn opgeslagen. Zulke systemen bestaan al in enkele 
lidstaten.
Anderzijds moet de splitsing in percelen sterker worden gestimuleerd en geëist, waarbij het "pas 
toe of leg uit"-principe zou kunnen worden toegepast en tot meer transparantie zou kunnen 
leiden. 
Andere maatregelen ter ondersteuning van KMO’s zijn: uitgaan van de economisch voordeligste 
aanbieding, varianten gemakkelijker toestaan, meer gebruikmaken van de 
onderhandelingsprocedure en, heel algemeen, de regels inzake overheidsopdrachten eenvoudiger 
en flexibeler maken.

Elektronisch aanbesteden
Het actieplan om in heel Europa meer overheidsopdrachten elektronisch te plaatsen heeft zijn 
doel om in 2010 50 procent van de overheidsopdrachten elektronisch te plaatsen, gemist. Het 
gemiddelde percentage bedraagt nauwelijks 5 procent. Slechts een klein aantal landen –
bijvoorbeeld Portugal – boekte in dat opzicht succes. De rapporteur is daarom ingenomen met 
het groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU en dringt er bij de 
Europese Commissie op aan een sterkere politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen en de 
noodzakelijke regelingen ter bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU te integreren in 
de herziening van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten.


