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Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten 
(wetgevingsberaadslaging) 
- Oriënterend debat 

 
 I. INLEIDING 

 
 De Commissie heeft op 21 december 2011 bij de Raad en het Europees Parlement een 

voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten1, 
evenals een voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten2, en een voorstel voor een richtlijn 
betreffende de gunning van concessieopdrachten3. 

 
 Dit pakket beoogt de voorschriften voor overheidsopdrachten te moderniseren door de 

efficiëntie van de overheidsuitgaven te vergroten en de transactiekosten voor overheids-
instanties en particuliere ondernemingen te verlagen. Daartoe zouden de regels voor 
overheidsopdrachten flexibeler en eenvoudiger worden gemaakt, en zou er anderzijds voor 
worden gezorgd dat overheidsopdrachten gerichter voor gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelstellingen worden ingezet. 

                                                 
1 doc. 18966/11 MAP 10 MI 686 
2 doc. 18964/11 MAP 9 MI 685 
3 doc. 18960/11 MAP 8 MI 684 
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 II. Stand van zaken 
 

 De Groep overheidsopdrachten is bijeengekomen op 17 en 23 januari en 1, 9 en 

10 februari 2012, en heeft zich bij de besprekingen voornamelijk gericht op het voorstel voor 

een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. 

 

 Op basis van die besprekingen meent het voorzitterschap dat de kwesties "flexibiliteit en 

dialoog" en "minder strenge voorschriften voor bepaalde diensten" aan de Raad moeten 

worden voorgelegd met het oog op aansturing van de toekomstige werkzaamheden rond het 

betrokken voorstel. 

 

 Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 15 februari nota genomen van de 

discussienota van het voorzitterschap met de vragen over de twee bovengenoemde kwesties 

(doc. 6268/12). 

 

 III. CONCLUSIE  
 

De Raad Concurrentievermogen wordt verzocht om tijdens zijn komende zitting op 

20 en 21 februari 2012 een oriënterend debat te houden op basis van de vragen in bijlage 

dezes.  

 
 

________________________ 
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BIJLAGE 

 

Vragen voor de zitting van de Raad Concurrentievermogen op 20 en 21 februari 2012 

 

1. Flexibiliteit en dialoog 
 

Het groenboek over de modernisering van de richtlijnen voor overheidsopdrachten heeft 

aangetoond dat er onder belanghebbenden brede steun bestaat voor een vereenvoudiging van 

de regels inzake overheidsopdrachten, en voor een minder beperkt of onverkort gebruik van 

onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking van een aanbestedingsbericht. Een 

ruimere toegang tot de procedure zou de dialoog tussen aanbestedende diensten en mogelijke 

dienstverleners kunnen bevorderen, en betere, innovatieve overheidsbestellingen in de hand 

kunnen werken. Ook zouden de aankopen daardoor beter zijn toegesneden op de behoeften 

van het publiek en de budgettaire beperkingen. Tezelfdertijd erkennen de belanghebbenden 

dat een intensiever gebruik van onderhandelingen risico's inhoudt op het gebied van 

transparantie, gelijke behandeling, en eerlijke en objectieve procedures. 

 

In vergelijking met de huidige richtlijn stelt de Commissie voor om de lijst van gevallen 

waarin de lidstaten de op concurrentie gebaseerde procedure met onderhandelingen kunnen 

toestaan, uit te breiden. Eerste besprekingen in de Groep overheidsopdrachten hebben 

duidelijk uitgewezen dat een aantal delegaties verder wil gaan dan het Commissievoorstel. De 

Juridische dienst van de Raad heeft de mogelijkheden van een ruimere toegang tot de 

onderhandelingsprocedure onderzocht, en zich op het standpunt gesteld dat de rechts-

grondslag van het voorstel niet voorziet in onbeperkte toegang tot de procedure, indien niet 

kan worden bewezen dat de werking van de interne markt erdoor zou worden verbeterd.  

 

De ministers wordt verzocht zich uit te spreken over de volgende vragen: 

 

Verschaft het Commissievoorstel de aanbestedende diensten voldoende toegang tot de op 

concurrentie gebaseerde procedure met onderhandelingen? Zo niet, moet de toegang dan zo 

onbeperkt mogelijk zijn? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat "meer flexibiliteit" niet leidt tot 

"ongelijke behandeling"?  
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2. Minder strenge regels voor bepaalde diensten 
 

De Europese voorschriften voor overheidsopdrachten verplichten de lidstaten niet om de 

uitvoering van diensten uit te besteden. Besluiten de aanbestedende diensten evenwel om 

diensten uit te besteden, dan moeten zij aan de EU-voorschriften voldoen. 

 
De huidige richtlijn maakt een onderscheid tussen "A-diensten" en "B-diensten". Voor 

A-diensten moeten de procedures van de richtlijn onverkort worden gevolgd; voor B-diensten 

moet bij de gunning van een opdracht alleen zijn voldaan aan een vereenvoudigde procedure 

en aan algemene Verdragsbeginselen zoals gelijke behandeling en transparantie. 

 
B-diensten omvatten sociale diensten, culturele diensten, gezondheidsdiensten, onderwijs-

diensten, juridische diensten, hotel- en restaurantdiensten, veiligheidsdiensten en bepaalde 

vervoersdiensten. Bovendien worden diensten die niet duidelijk tot categorie A behoren, 

automatisch als B-dienst aangemerkt. 

 
Oorspronkelijk moesten de procedures van de richtlijn voor de B-diensten niet onverkort 

worden gevolgd, omdat er werd uitgegaan van een gebrek aan grensoverschrijdende belang-

stelling. Voor bepaalde diensten, zoals de juridische diensten en de hotel- en restaurant-

diensten, ligt het percentage van grensoverschrijdende handel echter aanmerkelijk hoger dan 

voor de gemiddelde A-diensten. 

 
Voor de aanbestedende dienst is de gunning van een opdracht voor een B-dienst veel minder 

omslachtig dan voor een A-dienst. Anderzijds kunnen bij de aanbesteding van B-diensten 

transparantie en concurrentie in het gedrang komen, wat kan leiden tot discriminatie en 

hogere kosten. Dat is niet in de laatste plaats een probleem in tijden van krappe overheids-

begrotingen en stagnerende groeipercentages. 
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In vergelijking met de huidige richtlijn stelt de Commissie voor om het onderscheid tussen 

A- en B-diensten af te schaffen. Uitgangspunt zou dus zijn dat er voor alle diensten standaard-

regels gelden, tenzij zij specifiek zijn vrijgesteld. Voor bepaalde sociale, culturele, onderwijs- 

en gezondheidsdiensten zou er dan ook een specifieke lichte regeling gelden. Bedraagt de 

contractwaarde voor dergelijke diensten meer dan 500.000 euro, dan zou er een eenvoudige 

regeling gelden die alleen de bekendmaking van een aanbestedingsbericht en een gunnings-

bericht inhoudt. Ligt de contractwaarde onder de drempel van 500.00 euro, dan gelden er voor 

die diensten geen procedurele vereisten. 

 

De ministers wordt verzocht zich uit te spreken over de volgende vragen: 

 

Stelt de Commissie terecht een lichtere regeling voor bepaalde sociale, culturele, onderwijs- 

en gezondheidsdiensten voor? Moeten ook nog andere diensten onder de speciale regeling 

vallen? Heeft de Commissie het juiste evenwicht gevonden tussen het bevorderen van de 

efficiëntie door concurrentie, en het verwezenlijken van de doelstelling van minder strenge 

regels voor overheidsopdrachten? 

 

______________________ 
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