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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Inleiding

Hoewel concessieopdrachten erg belangrijk zijn, is voor de gunning van concessieopdrachten 
in de wetgeving van de Unie niet voorzien in een vaste juridische regeling1. Het ontbreken 
van gemeenschappelijke normen is de oorzaak van aanzienlijke inefficiëntie op economisch 
gebied en schaadt de betrokkenen, inclusief de autoriteiten en aanbestedende entiteiten, de 
economische spelers en de gebruikers2. De economische spelers worden geconfronteerd met 
ongelijke spelregels, met als gevolg vaak onbehoorlijke praktijken en zelfs corruptie3.

Het voorstel voor een richtlijn dient dus twee essentiële doelstellingen: de rechtszekerheid 
vergroten en de toegang van Europese bedrijven tot de concessiemarkten verbeteren. Hiertoe 
worden met de richtlijn het toepasselijke juridische kader verduidelijkt en regels ingevoerd 
met het oog op meer transparantie en billijkheid van de procedures.

2. Standpunt van de rapporteur voor advies

2.1. Opmerkingen vooraf en prioriteiten

De rapporteur voor advies is het eens met de doelstellingen die de Commissie in het voorstel 
voor een richtlijn nastreeft en acht in tegenstelling tot bepaalde instanties4 Europees 
wetgevend optreden op het gebied in kwestie nodig, om te zorgen voor convergentie van de 
regelgeving en gelijke toegang tot de concessiemarkten van de EU.
                                               
1 De gunning van concessieopdrachten voor werken is  immers 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. Voor concessieovereenkomsten voor diensten gelden daarentegen alleen de 
algemene beginselen van het Verdrag op het gebied van economische vrijheden, non-discriminatie, transparantie, 
gelijke behandeling, evenredigheid en wederzijdse erkenning.
2 Volgens de effectbeoordeling van de Commissie is er zowel sprake van rechtsonzekerheid met betrekking tot 
de definitie van het begrip gunning als met betrekking tot de juridische regeling die van toepassing is. Hoewel 
het Hof heeft bepaald dat het essentiële kenmerk van een gunning bestaat in het feit dat het met de exploitatie 
van werken of diensten verbonden risico wordt gedragen door de concessiehouder, blijven enkele fundamentele 
elementen van de definitie open, bijvoorbeeld de ernst van het risico en de soorten risico. Daarnaast is niet erg 
duidelijk waarin de transparantie- en de niet-discriminatieverplichting van het Verdrag bestaan en hoe deze 
verplichtingen moeten worden nagekomen. De volledige tekst van de effectbeoordeling kan worden ingezien op 
dit adres: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Wat 
de negatieve economische gevolgen betreft van een sluiting van de markt, zie Saussier, S. (2012): "An Economic 
Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts". Deze 
studie, waartoe opdracht was gegeven door het Europees Parlement, kan worden ingezien op dit adres:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.p
df.
3 Zie Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Deze 
studie, waartoe opdracht was gegeven door het Europees Parlement, kan worden ingezien op dit adres:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid kunnen nationale parlementen een gemotiveerd advies opstellen waarin wordt uiteengezet waarom 
het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. Het Europees Parlement heeft tot 
dusver drie gemotiveerde adviezen inzake de richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten 
ontvangen, van de Oostenrijkse Bondsraad, de Duitse Bondsraad en het Spaanse Congres van Afgevaardigden.
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De rapporteur voor advies is van mening dat de regels duidelijk moeten zijn, met name wat de 
volgende elementen betreft:

- een preciezere definitie van concessieopdrachten, in het bijzonder onder verwijzing naar 
het begrip operationeel risico1;
- toepassing van concrete en relevante criteria in het kader van het gunningsproces2;
- specifieke regels voor wijzigingen van concessies tijdens de looptijd ervan3; en
- adequate voorschriften om de transparantie en de billijkheid van de procedure te 
vergroten.

Tegelijk is de rapporteur voor advies van mening dat elke vorm van overregulering moet 
worden vermeden, met als doel een doeltreffende en homogene toepassing van de regels.
Hiertoe streeft de rapporteur voor advies twee parallelle doelstellingen na:

- de met de richtlijn ingevoerde voorschriften vereenvoudigen, met het oog op een 
gemakkelijkere en coherentere receptie ervan; en

- zorgen voor een billijk evenwicht tussen de vereiste om gelijke toegang en een gelijke 
behandeling te garanderen en de noodzaak om een passende mate van flexibiliteit te 
behouden voor de aanbestedende entiteiten en overheidsdiensten4 (amendementen 5 
en 13).

2.2. Voorgestelde amendementen  

De rapporteur voor advies is van mening dat de gunning van concessieovereenkomsten in het 
voorstel soms niet behoorlijk is geregeld, doordat voor deze overeenkomsten dezelfde criteria 
zouden gelden als voor overheidsopdrachten. Aangezien concessieovereenkomsten 
onderscheiden zijn van overheidsopdrachten, stelt de rapporteur voor advies de volgende 
wijzigingen voor:

- schrapping van de tussendrempels van artikel 5, die geen meerwaarde bieden en de 
identificatie van het toepassingsgebied van de richtlijn onnodig dreigen te 
bemoeilijken (zie amendementen 17 en 30);

                                               
1 Niet minder dan 13 van de 25 uitspraken van het Hof inzake de gunning van concessieopdrachten hebben 
betrekking op een verduidelijking van het begrip concessie.
2 Hoewel het Hof met zijn uitspraak in de zaak "Teleaustria" (C-324/98) heeft bevestigd dat de bevoegde 
autoriteiten in de gunningsfase van een concessie de principes van het Verdrag moeten eerbiedigen, heeft het de 
inhoud van de regelgevingsprincipes in kwestie onvoldoende verduidelijkt.
3 Zoals blijkt uit de effectbeoordeling van de Commissie (op. cit., blz. 13), zijn de criteria die gelden voor de 
wijziging van overeenkomsten een belangrijke bron van rechtsonzekerheid tussen spelers.
4 De concessiehouder neemt een ander risico op zich dan de aanbestedende instantie, dat niet beperkt blijft tot de 
verstrekking van een goed of dienst met inachtneming van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve criteria, maar 
zich uitstrekt tot het winstgevende karakter van het werk en/of de dienst in kwestie. De concessiehouder draagt 
dus een reëel ondernemersrisico voor de dienst die uiteindelijk wordt verstrekt aan een subject dat onderscheiden 
is van de concessiehouder:  de gebruiker. De gedragingen van de gebruikers kunnen slechts gedeeltelijk worden 
voorzien en dit leidt tot een specifiek marktrisico, als gevolg van het trilaterale karakter (concessiehouder –
aanbestedende instantie – gebruiker) van de concessierelatie (zie Goisis: "Concessioni di costruzione e gestione 
di lavori e concessioni di servizi", IUS Publicum, juni 2011, blz. 2-9).



AD\921028NL.doc 5/45 PE494.668v02-00

NL

- vereenvoudiging van de berekeningsmethode, door het onderscheid te elimineren 
tussen concessies voor werken en concessies voor diensten, aangezien vele concessies 
een gemengd karakter hebben, en door een gemeenschappelijk principe in te voeren 
voor de berekening van de geraamde waarde, die overeenkomt met het gefactureerde 
nettobedrag na belastingen dat geaccumuleerd wordt tijdens voor de volledige duur 
van de overeenkomst (zie amendementen 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 en 23);

- expliciete beperking van de duur van concessies, die niet langer mogen lopen dan de 
tijd die nodig is om de concessiehouder in staat te stellen de gedane investeringen 
terug te verdienen, samen met een redelijk rendement (zie amendementen 10 en 24);

- aanpassing van de gunningscriteria aan de specifieke kenmerken van 
concessieovereenkomsten, door te zorgen voor een bepaalde mate van flexibiliteit, 
zonder de aanbestedende entiteit of overheidsdienst evenwel onbeperkte keuzevrijheid 
te geven (zie amendementen: 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 en 48).

Om de met de richtlijn ingevoerde voorschriften te vereenvoudigen en vormen van 
overregulering te vermijden stelt de rapporteur voor advies voor elke overbodig geachte regel 
te schrappen en waar mogelijk diverse bepalingen samen te brengen in één artikel (zie 
amendementen 26, 27, 28, 41 en 43). Hiertoe stelt hij voor om voor de keuze van de 
toepasselijke regels en wetgeving op het gebied van gezamenlijke concessies tussen 
aanbestedende diensten of aanbestedende entiteiten uit verschillende lidstaten te voorzien in 
een verplichting, om rechtsonzekerheid en onnodige rechtszaken te voorkomen (zie 
amendementen 31, 32 en 33).

Tot slot is de rapporteur voor advies van mening dat de richtlijn concreet kan bijdragen tot het 
voeren van een beleid dat gericht is op de realisatie van een hoog werkgelegenheidspeil, de 
garantie van een passende sociale bescherming en een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en gezondheid (zie amendementen 1 en 3). In verband hiermee stelt hij voor de 
concessiegever de mogelijkheid te bieden om als gunningscriteria ook milieucriteria, sociale 
criteria en criteria op het gebied van innovatie te hanteren, alsmede waar dit passend is criteria 
inzake het voeren van een beleid dat gericht is op de bevordering van duurzame economische 
ontwikkeling en meer sociale cohesie (zie amendementen 4, 14 en 15).

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
14, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 
114, alsmede protocol nr. 26,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan 
afgeleide beginselen zoals gelijke 
behandeling, niet-discriminatie, 
wederzijdse erkenning, evenredigheid en 
transparantie onderworpen is. Er bestaat 
een risico van rechtsonzekerheid met 
betrekking tot de uiteenlopende 
interpretaties van de Verdragsbeginselen 
door nationale wetgevers en de grote 
verschillen tussen de wetgevingen van de 
verschillende lidstaten. Dergelijk risico is 
bevestigd in de uitgebreide jurisprudentie 

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. In deze 
context zijn concessieovereenkomsten een 
belangrijk instrument voor de structurele 
ontwikkeling op lange termijn van 
infrastructuur en strategische diensten. 
Tegelijk zorgen zij voor een betere 
mededinging op de interne markt, door de 
deskundigheid van de privésector te 
bevorderen, met als gevolg efficiëntie en 
innovatie.
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van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, die echter slechts gedeeltelijk 
bepaalde aspecten van de gunning van 
concessieopdrachten heeft behandeld. 
Bijgevolg is op uniaal niveau een 
uniforme concretisering van de 
Verdragsbeginselen in alle lidstaten en de 
eliminatie van verschillen in de
interpretatie ervan die daaruit volgen 
noodzakelijk om aanhoudende 
verstoringen van de interne markt te 
elimineren.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De gunning van concessies voor 
werken is momenteel onderworpen aan de 
basisregels van Richtlijn 2004/18 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten1, terwijl de 
gunning van concessies voor diensten met 
een grensoverschrijdend belang 
onderworpen is aan de beginselen van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), en met name het 
vrij verkeer van goederen, de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan 
afgeleide beginselen zoals gelijke 
behandeling, niet-discriminatie, 
wederzijdse erkenning, evenredigheid en 
transparantie. Er bestaat een risico van 
rechtsonzekerheid in verband met de 
uiteenlopende interpretaties van de 
beginselen van het VWEU door nationale 
wetgevers en de grote verschillen tussen 
de wetgevingen van de verschillende 
lidstaten. Het bestaan van dit risico is 
bevestigd in de uitgebreide jurisprudentie 
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van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, waarin echter slechts gedeeltelijk 
bepaalde aspecten van de gunning van 
concessieopdrachten aan bod zijn 
gekomen. 
_______________
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Daarom is deze richtlijn bedoeld 
om te zorgen voor een uniforme 
toepassing van de verdragsbeginselen in 
alle lidstaten, teneinde rechtszekerheid te 
garanderen, aanhoudende verstoringen 
van de interne markt te elimineren, de 
efficiëntie van de overheidsbestedingen te 
vergroten, gelijke toegang en een billijke 
deelname van kmo's bij de gunning van 
concessieovereenkomsten, zowel op lokaal 
niveau als voor de Unie als geheel, te 
faciliteren en het halen van de 
doelstellingen op het gebied van 
duurzaam overheidsbeleid te 
ondersteunen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Voorts is deze richtlijn bedoeld 
om de tenuitvoerlegging te ondersteunen 
van beleid ter bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de strijd tegen sociale 
uitsluiting en een hoog niveau van 
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onderwijs, opleiding en bescherming van 
de menselijke gezondheid. Met deze 
richtlijn wordt bijgedragen tot het halen 
van deze doelstellingen, door ervoor te 
zorgen dat sociale criteria in verband met 
arbeidsomstandigheden, sociale 
bescherming en volksgezondheid een 
plaats hebben in alle fasen van de 
aanbestedingsprocedure.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn mag op geen enkele 
wijze van invloed zijn op de vrijheid van 
de lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van werken 
of diensten voor het publiek of over de 
externalisering ervan aan derden. De 
lidstaten of autoriteiten moeten de vrijheid 
behouden om de kenmerken van de te 
verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit of de 
prijs van de diensten, te bepalen om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

(3) Deze richtlijn moet de vrijheid van de 
lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van werken 
of diensten voor het publiek of over de 
externalisering ervan aan derden
garanderen. De lidstaten of autoriteiten 
moeten de vrijheid behouden om de 
kenmerken van de te verrichten dienst te 
bepalen en te besluiten of, hoe en in 
hoeverre zij publieke functies zelf willen 
uitoefenen, inclusief alle voorwaarden 
betreffende de kwaliteit of de prijs van de 
diensten, om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven. Deze richtlijn mag bijgevolg geen 
afbreuk doen aan de vrijheid van de 
lidstaten om in overeenstemming met 
artikel 14 van het VWEU en Protocol nr. 
26 bij het Verdrag vast te stellen wat zij 
als diensten van algemeen economisch 
belang beschouwen, hoe deze diensten 
moeten worden georganiseerd en 
gefinancierd, in overeenstemming met de 
regels inzake staatssteun, en aan welke 
bijzondere verplichtingen zij onderworpen 
zijn.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor concessies boven een bepaalde 
waarde is het passend te voorzien in een 
minimale coördinatie van de nationale 
procedures voor de gunning van dergelijke 
opdrachten op basis van de beginselen van 
het Verdrag, om te garanderen dat 
concessies aan concurrentie en toereikende 
rechtszekerheid onderhevig zijn. Die 
coördinerende bepalingen mogen niet 
verder gaan dan hetgeen nodig is om de 
voormelde doelstellingen te bereiken. De 
lidstaten moeten echter worden toegestaan 
die bepalingen te completeren en verder te 
ontwikkelen indien zij dit passend achten 
met name om beter voor de naleving van 
de vorenstaande beginselen te zorgen.

(4) Voor concessies boven een bepaalde
waarde is het passend te voorzien in een 
minimale coördinatie van de nationale 
procedures voor de gunning van dergelijke 
opdrachten op basis van de beginselen van 
het Verdrag, om te garanderen dat 
concessies aan concurrentie en toereikende 
rechtszekerheid onderhevig zijn. Die 
coördinerende bepalingen mogen niet 
verder gaan dan hetgeen nodig is om de 
voormelde doelstellingen te bereiken en 
enige mate van flexibiliteit te garanderen.
De lidstaten moet daarom worden 
toegestaan die bepalingen te completeren 
en verder te ontwikkelen indien zij dit 
passend achten met name om beter voor de 
naleving van de vorenstaande beginselen te 
zorgen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bij de interpretatie van de begrippen 
concessie en overheidsopdracht gerezen 
moeilijkheden hebben aanleiding gegeven 
tot blijvende rechtsonzekerheid bij de 
belanghebbenden en tot talrijke arresten 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie over dit onderwerp. De definitie van 
concessie dient bijgevolg te worden 
verduidelijkt, met name door naar het
concept wezenlijk operationeel risico te 
verwijzen. Het hoofdkenmerk van een 
concessie, het recht om de werken of 
diensten te exploiteren, impliceert altijd de 
overdracht aan de concessiehouder van een 

(7) Bij de interpretatie van de begrippen 
concessie en overheidsopdracht gerezen 
moeilijkheden hebben aanleiding gegeven 
tot blijvende rechtsonzekerheid en tot 
talrijke arresten van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie over dit onderwerp.
Gezien het feit dat het recht om de werken 
of diensten te exploiteren, altijd de 
overdracht aan de concessiehouder
impliceert van een economisch risico, met 
de mogelijkheid dat hij de gedane 
investeringen en de met het exploiteren van 
de gegunde werken of diensten gepaard 
gaande kosten niet zal terugverdienen, 
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economisch risico met de mogelijkheid dat 
hij de gedane investeringen en de met het 
exploiteren van de gegunde werken of 
diensten gepaard gaande kosten niet zal 
terugverdienen. De toepassing van 
specifieke regels voor de gunning van 
concessies zou niet gerechtvaardigd zijn 
indien de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit de aannemer van elk 
potentieel verlies zou ontlasten door 
minimuminkomsten te garanderen gelijk 
aan of hoger dan de kosten die de 
aannemer met betrekking tot de uitvoering 
van de opdracht dient te maken. Tegelijk 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
bepaalde regelingen die door een 
aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit volledig worden 
betaald als concessie moeten kwalificeren 
wanneer het terugverdienen van de 
investeringen en de kosten die door de 
exploitant voor de uitvoering van de 
werken of het verrichten van de diensten 
zijn gemaakt, afhangt van de werkelijke 
vraag naar of de beschikbaarheid van de 
dienst of het goed.

moet de definitie van een concessie 
worden verduidelijkt en worden 
verbonden met het concept van wezenlijk 
economisch risico. De toepassing van 
specifieke regels voor de gunning van 
concessies zou niet gerechtvaardigd zijn 
indien de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit de aannemer van elk 
potentieel verlies zou ontlasten door 
minimuminkomsten te garanderen gelijk 
aan of hoger dan de kosten die de 
aannemer met betrekking tot de uitvoering 
van de opdracht dient te maken.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Onder verwijzing naar het 
wezenlijk operationeel risico moet 
duidelijk worden gemaakt dat bepaalde 
regelingen die door een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit 
volledig worden betaald, als concessie 
moeten worden beschouwd, wanneer het
terugverdienen van de investeringen en de 
kosten die door de exploitant voor de 
uitvoering van de werken of het 
verrichten van de diensten zijn gemaakt, 
afhangt van de werkelijke vraag naar of 
de beschikbaarheid van de dienst of het 
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goed. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De geraamde waarde van de 
concessie is een cruciale factor bij de 
gunning van een concessieovereenkomst. 
Om onzekerheid bij de 
overeenkomstsluitende partijen te 
voorkomen moet een gemeenschappelijk 
principe voor de berekening van deze 
waarde worden vastgesteld. Hiertoe moet 
de geraamde waarde gebaseerd zijn op de 
bijkomende jaarlijkse omzet vanaf het 
begin van de concessieovereenkomst tot 
het einde ervan.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan onderworpen 
entiteiten op een andere basis dan hun 
rechtsstatus te worden geïdentificeerd.
Derhalve moet ervoor worden gezorgd dat 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijke 
behandeling van de aanbestedende 
entiteiten in de overheidssector en die uit 
de marktsector. Bovendien moet er 
overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan onderworpen 
entiteiten duidelijk te worden 
geïdentificeerd, wat de specifieke door de 
autoriteiten vastgestelde taken betreft.
Bovendien moet er overeenkomstig 
artikel 345 van het Verdrag ook voor 
worden gezorgd dat de regeling van het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet 
wordt gelaten.
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lidstaten onverlet wordt gelaten.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om te zorgen voor toereikende 
publiciteit voor concessies voor werken en 
diensten boven een bepaalde waarde die 
door aanbestedende entiteiten en door 
aanbestedende diensten worden gegund, 
moet de gunning van dergelijke opdrachten 
worden voorafgegaan door de verplichte 
publicatie van een aankondiging van een 
concessie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De drempels dienen het 
duidelijk grensoverschrijdende belang van 
concessies voor in andere lidstaten 
gevestigde ondernemers weer te geven. 
Om de waarde van een concessie voor 
diensten te berekenen, moet rekening 
worden gehouden met de geraamde 
waarde van alle door de concessiehouder 
te verrichten diensten vanuit het 
standpunt van de potentiële inschrijver.

(18) Om te zorgen voor toereikende 
publiciteit voor concessies voor werken en 
diensten boven een bepaalde waarde die 
door aanbestedende entiteiten en door 
aanbestedende diensten worden gegund, 
moet de gunning van dergelijke opdrachten 
worden voorafgegaan door de verplichte 
publicatie van een aankondiging van een 
concessie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De drempels dienen het 
duidelijk grensoverschrijdende belang van 
concessies voor in andere lidstaten 
gevestigde ondernemers weer te geven. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Concessies met een lange looptijd 
leiden waarschijnlijk tot een sluiting van 
de markt, met als gevolg een belemmering 
van het vrije verkeer van diensten en van 
de vrijheid van vestiging. Een lange 
looptijd kan evenwel verantwoord zijn, als 
hij nodig is om de concessiehouder in 
staat te stellen de voor de uitvoering van 
de concessie gedane investeringen, 
inclusief voorafgaande kosten, terug te 
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verdienen en een rendement te verkrijgen 
op het geïnvesteerde kapitaal, dat overeen 
moet komen met het rendement dat onder 
normale marktomstandigheden kan 
worden verwacht. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten moeten de lidstaten een grote
vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De regels 
van deze richtlijn staan er niet aan in de 
weg dat de lidstaten voor de keuze van de 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen, zoals de 
criteria die zijn vastgesteld in het 
facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie.
Lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, 
op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten beschikken de lidstaten over een 
grote discretionaire bevoegdheid om de 
keuze van de dienstverrichters te 
organiseren. De regels van deze richtlijn 
staan er niet aan in de weg dat de lidstaten 
voor de keuze van de dienstverrichters 
specifieke kwaliteitscriteria toepassen, 
zoals de criteria die zijn vastgesteld in het 
facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie.
Lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zoals de 
diensten van algemeen economisch 
belang zo te organiseren dat er geen sprake 
is van gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, 
op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

Amendement 15
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria op ondernemers is 
van essentieel belang voor hun 
daadwerkelijke toegang tot de 
economische kansen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op de 
capaciteit van andere diensten te steunen, 
kan met name een beslissende factor 
vormen die de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt. Het is derhalve passend erin te 
voorzien dat de selectiecriteria uitsluitend
betrekking moeten hebben op de 
technische, financiële en economische 
capaciteit van ondernemers, in de 
concessieaankondiging moeten worden 
bekendgemaakt en niet kunnen uitsluiten 
dat een ondernemer op de capaciteit van 
andere entiteiten steunt, ongeacht de 
juridische aard van de banden van de 
ondernemer met deze entiteiten, indien 
deze laatste ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan aantonen dat hij de nodige 
middelen te zijner beschikking zal hebben.

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria op ondernemers is 
van essentieel belang voor hun 
daadwerkelijke toegang tot de 
economische kansen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op de 
capaciteit van andere diensten te steunen, 
kan met name een beslissende factor 
vormen die de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt. Het is derhalve passend erin te 
voorzien dat de selectiecriteria zowel
betrekking moeten hebben op de 
technische, financiële en economische 
capaciteit van ondernemers als, ten 
aanzien van de diensten van algemeen 
economisch belang, op de naleving van de 
milieu-, sociale en cohesiebepalingen, een 
hoog kwaliteitsniveau, een hoge veiligheid 
en wat de betaalbaarheid betreft gelijke 
behandeling en bevordering van de 
algemene toegang en de rechten van de 
gebruiker; verder dienen deze te worden 
bekendgemaakt in de 
concessieaankondiging en mogen ze niet 
kunnen uitsluiten dat een ondernemer op 
de capaciteit van andere entiteiten steunt, 
ongeacht de juridische aard van de banden 
van de ondernemer met deze entiteiten, 
indien deze laatste ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan aantonen dat hij de nodige 
middelen te zijner beschikking zal hebben.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
inschrijvers openbaar worden gemaakt, 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat effectieve concurrentie mogelijk 
blijft en gepaard gaan met eisen die het 
mogelijk maken de door de inschrijvers 
verstrekte informatie effectief te 
controleren. Om aan deze normen te 
voldoen en de rechtszekerheid te 
verbeteren, mogen de lidstaten voorzien in 
het gebruik van het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving. 

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
inschrijvers openbaar worden gemaakt, 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat effectieve concurrentie mogelijk 
blijft en gepaard gaan met eisen die het 
mogelijk maken de door de inschrijvers 
verstrekte informatie effectief te 
controleren.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten besluiten een 
concessie te gunnen aan de economisch 
voordeligste inschrijving, moeten zij 
bepalen op basis van welke economische 
en kwaliteitscriteria zij de inschrijvingen 
zullen beoordelen teneinde vast te stellen 
welke inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding heeft. Bij de bepaling 
van deze criteria wordt rekening 
gehouden met het voorwerp van de 
concessie, aangezien de criteria het 
mogelijk moeten maken het 

Schrappen
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prestatieniveau dat door iedere 
inschrijving wordt geboden ten aanzien 
van het in de technische specificaties 
omschreven voorwerp van de concessie te 
beoordelen en de prijs-
kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving te bepalen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Concessieovereenkomsten zijn 
gewoonlijk complexe 
langetermijnregelingen waarbij de 
aannemer verantwoordelijkheden en 
risico's op zich neemt die traditioneel door 
de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten worden gedragen 
en binnen hun opdracht vallen. Om deze 
reden dienen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten over een 
flexibiliteitsmarge te beschikken bij het 
organiseren van het gunningsproces, met
de mogelijkheid ook over de inhoud van de 
overeenkomst met de gegadigden te 
onderhandelen. Om voor gelijke 
behandeling en transparantie in de loop van 
de gunningsprocedure te zorgen, dient te 
worden voorzien in bepaalde vereisten 
zoals de structuur van het gunningsproces 
met inbegrip van onderhandelingen, de 
verspreiding van informatie en de 
beschikbaarheid van schriftelijke 
vastleggingen. Het is tevens noodzakelijk 
te bepalen dat er van de oorspronkelijke 
voorwaarden van de 
concessieaankondiging niet mag worden 
afgeweken, om oneerlijke behandeling van 
potentiële kandidaten te voorkomen.

(27) Concessieovereenkomsten zijn 
gewoonlijk complexe 
langetermijnregelingen waarbij de 
aannemer verantwoordelijkheden en 
risico's op zich neemt die traditioneel door 
de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten worden gedragen 
en binnen hun opdracht vallen. Om deze 
reden dienen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten over een 
flexibiliteitsmarge te beschikken bij het 
organiseren van het gunningsproces. Zo 
moeten de gunningscriteria flexibel 
gehanteerd kunnen worden, om de 
aanbestedende diensten in staat te stellen 
een algemene economische en 
kwaliteitsanalyse van de offerte uit te 
voeren, terwijl ook de mogelijkheid moet 
bestaan om over de inhoud van de 
overeenkomst met de gegadigden te 
onderhandelen. Om voor gelijke 
behandeling en transparantie in de loop van 
de gunningsprocedure te zorgen, dient te 
worden voorzien in bepaalde vereisten 
zoals de structuur van het gunningsproces 
met inbegrip van onderhandelingen, de 
verspreiding van informatie en de 
beschikbaarheid van schriftelijke 
vastleggingen. Het is tevens noodzakelijk 
te bepalen dat er van de oorspronkelijke 
voorwaarden van de 
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concessieaankondiging niet mag worden 
afgeweken, om oneerlijke behandeling van 
potentiële kandidaten te voorkomen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningscriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen.
Wanneer echter de aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten 
gebruik maken van de economisch 
voordeligste inschrijving, mogen die 
criteria enkel verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Inbegrepen 
kunnen criteria zijn op het gebied van 
milieu of op sociaal gebied of criteria in 
verband met innovatie, alsmede elementen 
in verband met de 
overheidsbeleidsdoelstelling duurzame 
economische groei en sociale cohesie te 
bevorderen. Om sociale overwegingen 
beter in de gunning van concessies te 
integreren, mag het aanbesteders ook 
worden toegestaan in de gunningscriteria 
kenmerken met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden op te nemen. Die 
kenmerken mogen betrekking hebben op 
de bescherming van de gezondheid, de 
werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden 
en de naleving van de CAO's van het 
personeel dat betrokken is bij het 
productieproces of de bevordering van 
sociale integratie van kansarme personen 
of leden van kwetsbare groepen onder de 
personen die zijn aangewezen om de 
opdracht uit te voeren, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
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hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving, zijn toegestaan als 
gunningscriterium gebruik te maken van 
de organisatie, kwalificatie en ervaring 
van het personeel dat is toegewezen aan 
de uitvoering van de betrokken concessie, 
aangezien dit invloed kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
concessie en als gevolg daarvan op de 
economische waarde van de inschrijving.

kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is en die in overeenstemming 
zijn met de normen van de IAO.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Concessies mogen niet worden 
gegund aan ondernemers die hebben 
deelgenomen aan een criminele organisatie 
of schuldig zijn bevonden aan corruptie, 
fraude ten nadele van de uniale financiële 
belangen of het witwassen van geld. Ook 
moet niet-betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen worden bestraft 
met verplichte uitsluiting op het niveau van 
de Unie. Voorts moet aan de 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de mogelijkheid verleend worden 

(33) Concessies mogen niet worden 
gegund aan ondernemers die hebben 
deelgenomen aan een criminele 
organisatie, inclusief betrokkenheid bij 
mensenhandel en kinderarbeid, of 
schuldig zijn bevonden aan corruptie, 
fraude ten nadele van de uniale financiële 
belangen of het witwassen van geld. Ook 
moet niet-betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen worden bestraft 
met verplichte uitsluiting op het niveau van 
de Unie. Voorts moet aan de 
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om gegadigden of inschrijvers uit te sluiten 
wegens ernstige schendingen van uniaal of 
nationaal recht tot bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of wanneer de ondernemer blijk 
heeft gegeven van significante of 
aanhoudende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere soortgelijke 
concessie of eerdere soortgelijke 
concessies met dezelfde aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit.

aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de mogelijkheid verleend worden 
om gegadigden of inschrijvers uit te sluiten 
wegens ernstige schendingen van uniaal of 
nationaal recht tot bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of wanneer de ondernemer blijk 
heeft gegeven van significante of 
aanhoudende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere soortgelijke 
concessie of eerdere soortgelijke 
concessies met dezelfde aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt regels vast 
betreffende procedures voor aanbesteding 
door aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten met betrekking 
tot concessies waarvan de geraamde 
waarde niet minder bedraagt dan de in de 
artikel 5 vastgestelde drempels.

1. Deze richtlijn stelt regels vast 
betreffende procedures voor de gunning 
van concessiecontracten voor werken of
diensten waarvan de geraamde waarde niet 
minder bedraagt dan de in de artikel 5 
vastgestelde drempels.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Beginsel van de bestuurlijke vrijheid van 

de overheid
In deze richtlijn wordt, in 
overeenstemming met de geldende 
wetgeving van de lidstaten en het recht 
van de Unie, het beginsel erkend van de 
bestuurlijke vrijheid van de overheid. De 
overheid kan zelf bepalen welke wijze van 
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beheer zij het meest geschikt acht voor het 
verrichten van de werken en/of diensten 
waarvoor zij verantwoordelijk is.
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
vrijheid van de lidstaten om in 
overeenstemming met het recht van de 
Unie vast te stellen wat zij als diensten 
van algemeen economisch belang 
beschouwen, hoe deze diensten moeten 
worden georganiseerd en gefinancierd, in 
overeenstemming met de regels inzake 
staatssteun, en aan welke bijzondere 
verplichtingen zij onderworpen zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 'Concessies': concessies voor openbare
werken, concessies voor werken of
concessies voor diensten.

(1) 'concessies': concessies voor werken of 
diensten.

Motivering

Het onderscheid tussen concessies voor openbare werken en concessies voor werken is in de 
praktijk niet zinvol. Amendement met het oog op vereenvoudiging.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een 'concessie voor werken': een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten 
en de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 

(4) een 'concessie voor werken': een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk wordt gesloten, waarbij een of 
meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten de uitvoering 
van werken toevertrouwen aan een of 
meer ondernemers, en waarvoor de 
tegenprestatie bestaat hetzij uitsluitend in 
het recht het werk dat het voorwerp van het 
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het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

contract vormt, te exploiteren, hetzij in dit 
recht, gepaard gaande met een prijs.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een 'concessie voor diensten': een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer
ondernemers en een of meer
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten wordt gesloten en de verrichting 
van diensten met uitzondering van die als 
bedoeld in de punten 2 en 4 als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de te 
verrichten diensten bestaat hetzij 
uitsluitend in het recht de diensten die het 
voorwerp van het contract vormen, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

(7) een 'concessie voor diensten': een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk wordt gesloten, waarbij een of 
meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten de verrichting van 
diensten toevertrouwen aan een of meer 
ondernemers, en waarvoor de 
tegenprestatie bestaat hetzij uitsluitend in 
het recht de dienst die het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) ‘Levenscyclus’: alle opeenvolgende 
en/of onderling verbonden stadia, 
waaronder productie, vervoer, gebruik en 
onderhoud, van het bestaan van een 
product, werk of verrichting van een 
dienst, van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming of de afwerking.

Schrappen

Amendement 27

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

2. Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van de eerste alinea houdt de overdracht 
aan de concessiehouder in van het 
wezenlijk operationeel risico. De 
concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk operationeel risico op zich te 
nemen wanneer er geen garantie 
voorhanden is dat de gedane investeringen 
of de kosten die gemaakt zijn bij het 
exploiteren van de werken of diensten die 
het voorwerp van de concessie vormen, 
kunnen worden terugverdiend.

2. Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van de eerste alinea houdt de overdracht 
aan de concessiehouder in van een 
wezenlijk deel van het economisch risico.
De concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk operationeel risico op zich te 
nemen wanneer er geen garantie 
voorhanden is dat de gedane investeringen 
of de kosten die gemaakt zijn bij het 
exploiteren van de werken of diensten die 
het voorwerp van het contract vormen, 
kunnen worden terugverdiend.

Dat economische risico kan bestaan uit: Onder het economisch risico wordt 
verstaan:

a) het risico verbonden aan het gebruik 
van de werken of de vraag naar de
verrichting van de dienst; of

a)  het risico in verband met de feitelijke
vraag naar de diensten die het voorwerp 
zijn van de overeenkomst; of

b) het risico verbonden aan de 
beschikbaarheid van de infrastructuur die 
door de concessiehouder wordt 
aangeboden of wordt gebruikt voor de 
verrichting van diensten voor de 
gebruikers.

b) het risico verbonden aan de 
beschikbaarheid van de infrastructuur die 
door de concessiehouder wordt 
aangeboden of wordt gebruikt voor de 
verrichting van diensten voor de 
gebruikers.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Concessies voor diensten waarvan de 
waarde 2 500 000 EUR of meer, maar 
minder dan 5 000 000 EUR bedraagt, met 
uitzondering van sociale diensten en 
andere specifieke diensten, zijn 
onderworpen aan de verplichting een 
aankondiging van de gunning van een 
concessie in overeenstemming met de 
artikelen 27 en 28 te publiceren.

Schrappen
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6
Methoden voor de berekening van de 

geraamde waarde van concessies
Methoden voor de berekening van de 

geraamde waarde van concessies
1. De berekening van de geraamde waarde 
van een concessie is gebaseerd op het
totale bedrag, exclusief btw, zoals geraamd 
door de aanbestedende dienst of de
aanbestedende entiteit, met inbegrip van 
de eventuele opties en eventuele 
verlengingen van de concessie.

1. De berekening van de geraamde waarde 
van een concessie is gebaseerd op de 
cumulatieve omzet exclusief belastingen 
over de looptijd van het contract zoals 
geraamd door de concessiegever. Deze 
raming is geldig op het ogenblik waarop 
de concessieaankondiging wordt 
gepubliceerd of, in gevallen waarin deze 
aankondiging niet is gepland, op het 
ogenblik waarop de aanbestedende dienst 
of de aanbestedende entiteit de 
concessiegunningsprocedure start.
Wanneer de waarde wordt gewijzigd naar 
aanleiding van onderhandelingen tijdens 
de gunningsprocedure, geldt de raming 
die is opgegeven bij de ondertekening van 
het contract.

2. De geraamde waarde van een concessie 
wordt berekend als de waarde van een 
geheel van werken of diensten, zelfs indien 
deze middels verschillende opdrachten 
worden aangekocht, wanneer de 
opdrachten deel uitmaken van één project. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project bestaan in het algeheel
voorafgaand plannen en ontwerpen door 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit, het feit dat de verschillende
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

2. De geraamde waarde van een concessie 
wordt berekend als de waarde van een 
geheel van werken en/of diensten die deel 
uitmaken van één concessieproject, 
inclusief de studies. Het unieke karakter 
van het project kan met name blijken uit
het bestaan van het algeheel
voorafgaandelijk plannen en ontwerpen 
door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit, uit het feit dat de 
verschillende onderdelen van het project
één economische en technische functie 
vervullen of uit het feit dat zij anderszins 
logisch met elkaar verbonden zijn.

Wanneer de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit voorziet in 
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prijzengeld of betalingen aan gegadigden 
of inschrijvers, berekent hij deze door in 
de geraamde waarde van de concessie.
3. De wijze waarop de geraamde waarde 
van een concessie wordt berekend, mag 
niet bedoeld zijn om de concessie aan de 
toepassing van de richtlijn te onttrekken.
Een project voor werken of een geheel van 
diensten mag niet zodanig worden 
onderverdeeld dat de opdracht hierdoor 
niet binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, tenzij objectieve redenen dit 
rechtvaardigen.

3. De raming van de waarde van een 
concessie mag niet bedoeld zijn om de 
concessie aan de toepassing van de richtlijn 
te onttrekken. Een project voor werken of 
een geheel van diensten mag niet zodanig 
worden onderverdeeld dat de opdracht 
hierdoor niet binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn valt, tenzij objectieve 
redenen dit rechtvaardigen.

4. Deze raming is geldig op het ogenblik 
waarop de concessieaankondiging wordt
gezonden of, in gevallen waarin deze 
aankondiging niet is gepland, op het 
ogenblik waarop de aanbestedende dienst 
of de aanbestedende entiteit de 
concessiegunningsprocedure aanvangt, in 
het bijzonder door omschrijving van de 
voornaamste kenmerken van de 
voorgenomen concessie.

4. De geraamde waarde van de concessie 
wordt berekend overeenkomstig een 
objectieve methodologie die in de
concessieaankondiging wordt
gespecificeerd.

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.
6. Wanneer een voorgenomen werk of een 
voorgenomen aankoop van diensten 
aanleiding kan geven tot concessies die 
gelijktijdig in afzonderlijke percelen 
worden gegund, moet de geraamde totale 
waarde van al deze percelen als grondslag 
worden genomen.
7. Wanneer de samengetelde waarde van 
de percelen gelijk is aan of groter is dan 
het in artikel 5 bepaalde drempelbedrag, 
is deze richtlijn van toepassing op de 
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gunning van elk perceel
8. Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten kunnen 
concessies voor individuele percelen 
gunnen zonder toepassing van de in deze 
richtlijn bedoelde gunningsbepalingen, op 
voorwaarde dat de geraamde waarde, 
exclusief btw, van het betrokken perceel 
kleiner is dan 1 miljoen EUR. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 
dan 20% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk of de voorgenomen aankoop van 
diensten is onderverdeeld.
9. De waarde van de concessies voor 
diensten is de geraamde totale waarde van 
de door de concessiehouder te verrichten 
diensten tijdens de gehele duur van de 
concessie, berekend overeenkomstig een 
objectieve methodologie die in de 
concessieaankondiging of in de 
concessiedocumenten wordt 
gespecificeerd.
De geraamde waarde van de concessie 
wordt in voorkomend geval op de 
volgende grondslag berekend:
a) voor verzekeringsdiensten: de te 
betalen premie en andere vormen van 
beloning;
b) voor bankdiensten en andere financiële 
diensten:  honoraria, provisies en rente, 
alsmede andere vormen van beloning;
c) voor ontwerpdiensten: te betalen 
honoraria, provisies en andere vormen 
van beloning;
10. De waarde van de concessies omvat 
zowel de van derden te ontvangen 
geraamde inkomsten als de door de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit te betalen bedragen.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ten minste 90% van de activiteiten van 
de rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit of voor andere 
rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit worden gecontroleerd;

b) alle activiteiten van de rechtspersoon
worden verricht voor de controlerende 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit of voor andere rechtspersonen die 
door deze aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit worden 
gecontroleerd;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die 
een aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit is als bedoeld in lid 
1, eerste alinea, van artikel 4, een 
concessie gunt aan haar controlerende 
entiteit of aan een andere rechtspersoon 
die door dezelfde aanbestedende dienst 
wordt gecontroleerd, mits er geen privé-
deelneming is in de rechtspersoon aan wie 
de overheidsconcessie wordt gegund.

Schrappen

Motivering

De door de Commissie voorgestelde omgekeerde 'in-house'-vrijstelling gaat verder dan het 
Teckal-arrest en leidt tot een buitensporige beperking van de mededinging.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ten minste 90% van de activiteiten van 
die rechtspersoon worden verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
entiteiten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, 
van artikel 4 of andere rechtspersonen die 
door dezelfde aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit worden 
gecontroleerd;

b) alle activiteiten van die rechtspersoon 
worden verricht voor de controlerende 
aanbestedende diensten of entiteiten als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea, van artikel 4 
of andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit worden gecontroleerd;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten of entiteiten met de 
bedoeling hun openbaredienstopdrachten
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen
voor de partijen;

a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten of entiteiten die 
optreden als bevoegde autoriteiten 
teneinde gezamenlijk te zorgen voor de
organisatie van dezelfde 
openbaredienstopdracht;

Motivering

Verduidelijking van horizontale samenwerking.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het
openbaar belang;

b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het
openbaar belang en is niet 
marktgeoriënteerd;

Motivering

Verduidelijking van horizontale samenwerking.
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten of entiteiten verrichten op de 
open markt niet meer dan 10% van de 
activiteiten, in omzet uitgedrukt, die 
relevant zijn in het kader van de 
overeenkomst;

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten of entiteiten zijn niet actief op de 
open markt;

Motivering
Overeenkomstig eerdere amendementen.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelneming wordt
gecontroleerd bij de gunning van de 
concessie of de sluiting van de 
overeenkomst.

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelneming en alle 
andere daar genoemde voorwaarden 
worden gecontroleerd bij de gunning van 
de concessie of de sluiting van de 
overeenkomst.

Motivering

Niet alleen de privédeelneming, maar alle in de leden 1 tot en met 4 genoemde voorwaarden 
moeten in de gunningsfase worden gecontroleerd.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitzonderingen waarin dit artikel De uitzonderingen waarin dit artikel 
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voorziet, zijn niet langer van toepassing 
zodra een privé-deelneming plaatsvindt, 
hetgeen tot gevolg heeft dat de lopende 
concessies voor concurrentie moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone procedures voor de gunning van 
concessies.

voorziet, zijn niet langer van toepassing 
zodra niet langer wordt voldaan aan welke 
van de in dit artikel genoemde 
cumulatieve voorwaarden ook, hetgeen tot 
gevolg heeft dat de lopende concessies 
voor concurrentie moeten worden 
opengesteld door middel van gewone 
procedures voor de gunning van 
concessies.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de concessie is beperkt tot de 
termijn die naar schatting noodzakelijk is 
voor de concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.

Voor concessies van meer dan vijf jaar is
de maximumduur van de concessie niet 
langer dan de termijn die naar schatting 
noodzakelijk is voor de concessiehouder 
om de gedane investeringen in verband met 
het exploiteren van de werken of diensten, 
inclusief voorafgaande kosten, terug te 
verdienen met een redelijk rendement op 
het geïnvesteerde kapitaal, dat 
overeenkomt met het rendement dat onder 
normale marktomstandigheden kan 
worden verwacht.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Combinaties van ondernemers mogen 
inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven.

3. Combinaties van ondernemers mogen 
inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven. Combinaties van 
ondernemers, met name kmo's, mogen de 
vorm aannemen van een consortium van 
ondernemingen.
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten die een concessie 
wensen te gunnen, geven hun voornemen 
hiertoe te kennen middels een 
concessieaankondiging.

1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten die een concessie 
wensen te gunnen, geven hun voornemen 
hiertoe te kennen middels een 
concessieaankondiging overeenkomstig 
artikel 28.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt deze 
standaardformulieren op. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
48 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de werken of diensten alleen 
kunnen worden verricht door een bepaalde 
ondernemer wegens de afwezigheid van
concurrentie om technische redenen, de 
bescherming van octrooien, auteursrechten 
of andere intellectuele eigendomsrechten
en wanneer er geen redelijk alternatief of 
substituut bestaat en het ontbreken van 
concurrentie niet het gevolg is van een 
kunstmatige beperking van de parameters 
van de concessiegunning;

b) wanneer de werken of diensten alleen 
kunnen worden verricht door een bepaalde 
ondernemer, om een van de volgende 
redenen:
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(i) de concessie is bedoeld voor de 
schepping of verwerving van een uniek 
kunstwerk of een unieke artistieke 
opvoering;
(ii) er is geen concurrentie om technische
redenen; 
(iii) de bescherming van octrooien, 
auteursrechten of andere intellectuele-
eigendomsrechten of de bescherming van 
andere exclusieve rechten.
De uitzonderingen van punt (ii) en punt 
(iii) gelden alleen, wanneer er geen 
redelijk alternatief of substituut bestaat en 
het ontbreken van concurrentie niet het 
gevolg is van een kunstmatige beperking 
van de parameters van de 
concessiegunning;

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de toepassing van punt a) van de 
eerste alinea wordt een inschrijving geacht 
niet geschikt te zijn wanneer: 

6. Voor de toepassing van a) van lid 5 
wordt een inschrijving geacht niet geschikt 
te zijn wanneer:

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde verplichting is ook 
van toepassing op de concessies voor 
diensten waarvan de geraamde waarde, 
als berekend overeenkomstig de in artikel 
6, lid 5, bedoelde methode, 2 500 000 EUR 
of meer bedraagt, met als enige 
uitzondering sociale diensten en andere 
specifieke diensten als bedoeld in artikel 

Schrappen 
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17.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wetgeving overeenkomstig punt 
a) kunnen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten de nationale 
bepalingen kiezen van elke lidstaat waarin 
ten minste één van de deelnemende 
diensten is gevestigd.

Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wetgeving overeenkomstig punt 
a) kiezen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten de nationale 
bepalingen van elke lidstaat waarin ten 
minste één van de deelnemende diensten is 
gevestigd.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
concessieregels wordt de nationale 
wetgeving die de concessie regelt, 
vastgesteld volgens de volgende regels:

Schrappen

a) wanneer de procedure door één 
deelnemende aanbestedende dienst of 
deelnemende aanbestedende entiteit in 
naam van de andere wordt gevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
de lidstaat van die aanbestedende dienst 
of aanbestedende entiteit van toepassing;
b) wanneer de procedure niet door één 
deelnemende aanbestedende dienst of 
deelnemende aanbestedende entiteit in 
naam van de andere wordt gevoerd of 
beheerd, en
(i) betrekking heeft op een concessie voor 
openbare werken of werken, passen de 
aanbestedende diensten of entiteiten de 
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nationale bepalingen toe van de lidstaat 
waar de meeste werken plaatsvinden;
(ii) betrekking heeft op een concessie voor 
diensten, passen de aanbestedende 
diensten of entiteiten de nationale 
bepalingen toe van de lidstaat waar het 
merendeel van de diensten verricht wordt;
(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig de punten a) of b) vast te 
stellen, passen de aanbestedende diensten 
of entiteiten de nationale bepalingen toe 
van de lidstaat van de aanbestedende 
dienst die het grootste deel van de kosten 
draagt.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
concessiegunningswetgeving 
overeenkomstig lid 3 wordt de nationale 
wetgeving tot regeling van 
concessiegunningsprocedures die worden 
gevoerd door gezamenlijke 
rechtspersonen welke door verschillende 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten uit verschillende lidstaten zijn 
opgericht, vastgesteld volgens de volgende 
regels:

Schrappen

a) wanneer de procedure door het 
bevoegde orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon wordt gevoerd of beheerd, 
zijn de nationale bepalingen van 
toepassing van de lidstaat waar de 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
b) wanneer de procedure wordt gevoerd of 
beheerd door een lid van de rechtspersoon 
namens die rechtspersoon, zijn de regels 
bedoeld in de punten a) en b) van lid 4 
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van toepassing;
(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wetgeving 
overeenkomstig lid 4, punten a) en b), vast 
te stellen, passen de aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel 
heeft.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 5 – letter -a (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) zij geven in de concessiedocumenten 
aan over welke elementen kan worden 
onderhandeld en welke elementen de in 
lid 1 bedoelde minimumeisen zijn;

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten specificeren 
in de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

1. De aanbestedende diensten specificeren 
in de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

a) geschiktheid om de beroepsactiviteit uit 
te oefenen;

a) geschiktheid om de beroepsactiviteit uit 
te oefenen;

b) economische en financiële positie; b) economische en financiële positie;
(c) technische en beroepsbekwaamheid. (c) technische en beroepsbekwaamheid.

De aanbestedende diensten beperken alle 
voorwaarden voor deelneming tot die 
welke geschikt zijn ervoor te zorgen dat 
een gegadigde of inschrijver over de 
juridische, financiële, commerciële en 
technische capaciteit beschikt om de te 
gunnen concessie uit te voeren. Alle eisen 
houden verband en zijn strikt evenredig 

Alle eisen houden verband en zijn strikt 
evenredig met de noodzaak ervoor te 
zorgen dat de concessiehouder de 
concessie kan uitvoeren, rekening 
houdend met het voorwerp van de 
opdracht, en de doelstelling voor echte 
concurrentie te zorgen.
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met het voorwerp van de opdracht,
rekening houdend met de noodzaak om
voor echte concurrentie te zorgen.
De aanbestedende diensten en
aanbestedende entiteiten vermelden tevens 
in de concessieaankondiging de in te 
dienen referentie(s) als bewijs van de 
economische capaciteit van de ondernemer.
De vereisten met betrekking tot deze 
referenties zijn niet-discriminerend en zijn 
evenredig met het voorwerp van de 
concessie.

De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten vermelden tevens 
in de concessieaankondiging de in te 
dienen referentie(s) als bewijs van de 
economische capaciteit van de ondernemer.
De vereisten met betrekking tot deze 
referenties zijn niet-discriminerend en zijn 
evenredig met het voorwerp van de 
concessie.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen ter bestrijding van 
favoritisme en corruptie en ter voorkoming 
van belangenconflicten regels vast die erop 
gericht zijn te zorgen voor de transparantie 
van de gunningsprocedure en de gelijke 
behandeling van alle inschrijvers.

4. De lidstaten stellen voor de voorkoming, 
identificatie en onmiddellijke remediëring
van favoritisme, corruptie en 
belangenconflicten passende regels vast 
die erop gericht zijn te zorgen voor de 
transparantie van de gunningsprocedure en 
de gelijke behandeling van alle 
inschrijvers.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Redenen om gegadigden uit te sluiten
(Dit nieuwe artikel moet de tekst omvatten 
van artikel 36, lid 5 t/m lid 9.)
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) witwassen van geld in de zin van artikel 
1 van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad.

e) witwassen van geld en financiering van 
terrorisme in de zin van artikel 1 van 
Richtlijn 2005/60/EG van de Raad.

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) deelname aan uitbuiting in de vorm 
van mensenhandel en kinderarbeid, zoals 
omschreven in Richtlijn 2011/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2011 inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 
de leden 5 tot en met 7 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond.

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 
de leden 1 tot en met 3 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid of in voorkomend geval 
de betrouwbaarheid van zijn 
onderaannemer, ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van termijnen Termijnen voor de indiening van 
aanvragen voor de concessie

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de vaststelling van de termijnen voor 
de indiening van aanvragen voor de 
concessie en de indiening van 
inschrijvingen, houden de aanbestedende 
diensten of entiteiten in het bijzonder 
rekening met de complexiteit van de 
concessie en de voor de opstelling van de 
inschrijvingen vereiste tijd, onverminderd 
de in artikel 37 vastgestelde 
minimumtermijnen.

1. Bij de vaststelling van de termijnen voor 
de indiening van aanvragen voor de 
concessie en de indiening van 
inschrijvingen, houden de aanbestedende 
diensten of entiteiten in het bijzonder 
rekening met de complexiteit van de 
concessie en de voor de opstelling van de 
inschrijvingen vereiste tijd, onverminderd 
de in lid 3 en lid 4 vastgestelde 
minimumtermijnen.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38
Termijnen voor de indiening van 

aanvragen voor de concessie
1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
52 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 

3. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
52 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
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concessieaankondiging. concessieaankondiging.
2. De termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen kan met vijf dagen worden 
verkort wanneer de aanbestedende entiteit 
aanvaardt dat inschrijvingen krachtens 
artikel 25 met elektronische middelen 
kunnen worden ingediend.

4. De termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen kan met vijf dagen worden 
verkort wanneer de aanbestedende entiteit 
aanvaardt dat inschrijvingen krachtens 
artikel 25 met elektronische middelen 
kunnen worden ingediend.

(In geval van goedkeuring worden de twee leden van artikel 38 hernummerd als artikel 3, lid 
3 en lid 4).)

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concessies worden gegund op basis van 
objectieve criteria die ervoor zorgen dat de 
beginselen van transparantie, niet-
discriminatie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen en inschrijvingen onder 
voorwaarden van daadwerkelijke 
mededinging worden beoordeeld waardoor
een algeheel economisch voordeel voor de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit kan worden vastgesteld.

1. Concessies worden gegund op basis van 
objectieve criteria die ervoor zorgen dat de 
beginselen van transparantie, niet-
discriminatie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen en dat inschrijvingen 
worden beoordeeld met het oog op de 
vaststelling van een algeheel economisch, 
milieu-, sociaal en cohesievoordeel.
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Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De gunningscriteria verschaffen de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit geen onbeperkte keuzevrijheid en 
worden in de loop van de 
onderhandelingen niet op willekeurige of 
discriminerende wijze gewijzigd. Elke 
wijziging wordt onmiddellijk meegedeeld 
aan de betrokken gegadigden en 
inschrijvers.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gunningscriteria houden verband met 
het voorwerp van de concessie en
verschaffen de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid.

2. De gunningscriteria houden verband met 
het voorwerp van de concessie en kunnen 
aspecten omvatten op het gebied van 
milieu of op sociaal gebied of aspecten in 
verband met innovatie, alsmede, indien 
van toepassing, elementen in verband met 
het overheidsbeleid ter bevordering van 
duurzame economische groei en sociale 
cohesie.

Die criteria zorgen voor effectieve 
mededinging en gaan van eisen vergezeld 
die het mogelijk maken de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk te controleren. De 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten controleren op basis van door 
de inschrijvers verstrekte informatie en 
bewijs daadwerkelijk of de inschrijvingen 
voldoen aan de gunningscriteria.

Die criteria zorgen voor effectieve 
mededinging en gaan van eisen vergezeld 
die het mogelijk maken de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk te controleren.
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen naast prijs of kosten elk van de 
volgende criteria omvatten:

Schrappen

a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers, milieukenmerken en 
innovatief karakter;
b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, kunnen de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie in 
aanmerking worden genomen, met als 
gevolg dat dit personeel na de gunning 
van de concessie alleen mag worden 
vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit, die moet nagaan of met deze 
vervangingen voor een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt gezorgd;
(c) klantenservice en technische bijstand, 
leveringsdatum en leveringstermijn of 
termijn voor voltooiing;
d) het specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten of van elk ander 
stadium van de levenscyclus ervan, zoals 
bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 14, voor 
zover die criteria op factoren die met deze 
processen rechtstreeks verband houden 
betrekking hebben en kenmerkend zijn 
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voor het specifieke proces van productie 
of verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het in lid 4 bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst of 
entiteit in de aankondiging van de 
opdracht, in de uitnodiging tot het 
indienen van inschrijvingen, of in de 
concessiedocumenten het relatieve 
gewicht dat hij toekent aan elk van de 
gekozen criteria voor de bepaling van de 
economisch voordeligste inschrijving.

Schrappen

Dit relatieve gewicht kan worden 
uitgedrukt in een marge met een passend 
verschil tussen minimum en maximum.
Wanneer weging om objectieve redenen 
niet mogelijk is, vermeldt de 
aanbestedende dienst of entiteit de criteria 
in dalende graad van belangrijkheid.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Schrappen
Berekening van levenscycluskosten

1. De berekening van de 
levenscycluskosten heeft voor zover 
relevant betrekking op alle volgende 
kosten tijdens de levenscyclus van een 
product, dienst of werk, zoals gedefinieerd 
in punt 14 van lid 1 van artikel 2:
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a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop (zoals 
productiekosten), gebruik (zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten) en 
levenseinde (zoals kosten voor ophaling 
en recycling) 
b) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 
de waarde in geld kan worden vastgesteld 
en gecontroleerd, die betrekking kunnen 
hebben op kosten voor de emissie van 
broeikasgassen of andere vervuilende 
emissie en andere kosten voor bestrijding 
van klimaatverandering.
2. Wanneer aanbestedende diensten de 
kosten op basis van de levenscyclus 
berekenen, vermelden zij in de 
documenten inzake de gunning van de 
concessie welke methodologie wordt 
gebruikt voor de berekening van de 
levenscycluskosten. De gebruikte 
methodologie moet aan alle volgende 
voorwaarden voldoen:
a) zij is opgesteld op basis van 
wetenschappelijke informatie of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;
b) zij is opgezet voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;
(c) zij is toegankelijk voor alle betrokken 
partijen.
Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten staan ondernemers toe een 
andere methodologie toe te passen voor 
het vaststellen van de levenscycluskosten 
van hun inschrijving, mits zij aantonen 
dat deze methodologie voldoet aan de in 
de punten a, b en c vastgestelde eisen en 
gelijkwaardig is aan de door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit vermelde methodologie.
3. Telkens wanneer een 
gemeenschappelijke methodologie voor de 
berekening van levenscycluskosten wordt 
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vastgesteld in het kader van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen 
ingevolge sectorspecifieke wetgeving, is 
deze van toepassing wanneer berekening 
van de levenscycluskosten deel uitmaakt 
van de in artikel 39, lid 4, bedoelde 
gunningscriteria.
Een lijst van die wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is vastgesteld in 
bijlage II. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van deze lijst wanneer 
die wijzigingen op basis van de 
vaststelling van nieuwe wetgeving, 
intrekking of wijziging van die wetgeving 
noodzakelijk zijn.
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