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Overweging 37 

Met het oog op een goede integratie van milieu-, sociale en arbeidseisen in procedures 

voor overheidsopdrachten is het met name van belang dat de lidstaten en de 

aanbestedende diensten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 

voldaan wordt aan de milieu-, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen die van 

toepassing zijn op de plaats waar de werkzaamheden en worden uitgevoerd of de 

diensten worden verricht, en die voortvloeien uit wetten, regelingen en collectieve 

overeenkomsten van de lidstaten of de Unie, mits deze regels en de toepassing ervan in 

overeenstemming zijn met het Unierecht. Evenzo moeten de verplichtingen 

voortvloeiende uit internationale overeenkomsten die door alle lidstaten geratificeerd zijn 

en in bijlage X zijn opgesomd, van toepassing zijn tijdens de uitvoering van de 

opdracht. Deze mogen echter geenszins een beletsel zijn voor de toepassing van 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gunstiger zijn voor de werknemers. De 

betreffende maatregelen moeten worden toegepast conform de basisbeginselen van het 

recht van de Unie, met name met het oog op gelijke behandeling. Die maatregelen 

moeten worden toegepast overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad . Waarbij moet worden toegezien op gelijke behandeling en mag 

geen sprake zijn van directe of indirecte discriminatie van ondernemers en werknemers 

uit andere lidstaten. 

 

Overweging 39 

De geldende verplichtingen kunnen worden weergegeven in 

contractbepalingen. Ook moet het mogelijk zijn, in het contract bepalingen op te 

nemen die de naleving van collectieve overeenkomsten garanderen conform het recht 

van de Unie inzake overheidsopdrachten. Niet-naleving van de geldende verplichtingen 

kan worden beschouwd als een ernstige fout van de betrokken ondernemer, en ertoe 

leiden dat hij wordt uitgesloten van de procedure voor het plaatsen van een 

overheidsopdracht.  

 

Overweging 40 

Controle op de naleving van deze ecologische, sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen 

moet geschieden in de desbetreffende stadia van de aanbestedingsprocedure, namelijk 

bij de toepassing van de algemene beginselen inzake de keuze van de deelnemers en de 

gunning van opdrachten, bij de toepassing van de uitsluitingscriteria en bij de toepassing 

van de bepalingen betreffende abnormaal lage inschrijvingen. De noodzakelijke 

controlehandelingen daartoe moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke 

bepalingen van deze richtlijn, met name die welke gelden voor de bewijsmiddelen en de 

eigen verklaringen. 

 

Overweging 103  

Inschrijvingen die abnormaal laag worden bevonden in verhouding tot de werken, 

leveringen of diensten, kunnen gebaseerd zijn op technisch, economisch of juridisch 

ondeugdelijke veronderstellingen of praktijken. Indien de inschrijver niet voldoende 

uitleg kan verschaffen, moet de aanbestedende dienst het recht hebben de inschrijving af 

te wijzen. De aanbestedende dienst is verplicht de inschrijving af te wijzen indien hij 

heeft vastgesteld dat de abnormaal lage prijzen of kosten het gevolg zijn van niet-

nakoming van dwingende sociaal-, arbeids- of milieurechtelijke voorschriften van het 

Unierecht, van met het Unierecht verenigbare voorschriften van nationaal recht, of van 

internationale arbeidsrechtelijke voorschriften. 



 

 

 

Overweging 105  

Het is van belang dat de bevoegde nationale instanties, zoals arbeidsinspecties 

of milieubeschermingsagentschappen, binnen hun verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, er door passende maatregelen zorg voor dragen dat 

onderaannemers de op grond van Unierecht, nationaal recht, collectieve 

overeenkomsten of de in deze richtlijn genoemde internationale milieu-, 

sociaal- of arbeidsrechtelijke bepalingen vastgestelde verplichtingen op milieu-, 

sociaal- of arbeidsrechtelijk gebied naleven, mits die voorschriften, en hun 

toepassing, in overeenstemming zijn met het Unierecht.  

Ook dient te worden gezorgd voor enige mate van transparantie van de 

onderaanbesteding, omdat de aanbestedende diensten dan weten wie aanwezig is op 

bouwplaatsen waar te hunnen behoeve werken worden uitgevoerd, of welke 

ondernemingen diensten verrichten in of aan gebouwen, infrastructuur of zones, zoals 

stadhuizen, gemeentescholen, sportvoorzieningen, havens of autowegen, waarvoor de 

aanbestedende diensten verantwoordelijk zijn of waar zij rechtstreeks toezicht op 

uitoefenen. Bepaald moet worden dat de verplichting om de vereiste informatie te 

verstrekken in ieder geval op de hoofdaannemer rust, ofwel op grond van specifieke 

clausules die iedere aanbestedende dienst moet opnemen in de 

aanbestedingsprocedures, of op grond van verplichtingen die de lidstaten via algemeen 

toepasselijke bepalingen aan hoofdaannemers moeten opleggen.  

Er moet verduidelijkt worden dat de voorwaarden omtrent het doen naleven van de 

verplichtingen op milieu-, sociaal- of arbeidsrechtelijk gebied die zijn vastgesteld op 

grond van Unierecht, nationaal recht, collectieve overeenkomsten en de in deze richtlijn 

genoemde internationale milieu-, sociaal- of arbeidsrechtelijke bepalingen, 

toepassing moeten vinden wanneer het nationale recht van een lidstaat voorziet in een 

regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid tussen onderaannemers en de 

hoofdaannemer. Voorts moet uitdrukkelijk worden bepaald dat lidstaten verder moeten 

kunnen gaan, bijvoorbeeld door de transparantieverplichtingen uit te breiden, door 

rechtstreekse betaling aan onderaannemers toe te staan, of door toe te laten of te eisen 

dat de aanbestedende diensten nagaan of onderaannemers zich in een van de situaties 

bevinden waarin uitsluiting van ondernemers gerechtvaardigd is. Bij toepassing van die 

maatregelen op onderaannemers, moet worden gezorgd voor samenhang met de op 

hoofdaannemers toepasselijke bepalingen, zodat aan het bestaan van verplichte 

uitsluitingsgronden de eis wordt gekoppeld dat de hoofdaannemer de betrokken 

onderaannemer door een andere onderaannemer vervangt. Er moet worden bepaald dat 

de aanbestedende diensten, wanneer bij controle blijkt dat er niet-verplichte 

uitsluitingsgronden aanwezig zijn, om vervanging van de onderaannemer kunnen 

verzoeken. Wel moet ook uitdrukkelijk worden bepaald dat de aanbestedende diensten 

kunnen worden verplicht de vervanging van de betrokken onderaannemer te eisen 

wanneer de uitsluiting van de hoofdaannemer in dergelijke gevallen verplicht zou zijn. 

 

Relevante artikelen - Richtlijn 2014/24/EU  
 

Artikel 18 lid 2  

De lidstaten nemen passende maatregelen om te waarborgen dat de ondernemers bij de 

uitvoering van de overheidsopdrachten voldoen aan de toepasselijke verplichtingen op 

het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Unierecht, 

nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X 

vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht. 

 

Artikel 57 lid 4 

De aanbestedende diensten kunnen elke ondernemer van deelname aan een 

aanbestedingsprocedure uitsluiten, of daartoe door de lidstaten worden verplicht, indien 

voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:  



 

 

a) indien de aanbestedende dienst met elk passend middel aantoont dat de in artikel 

18, lid 2, genoemde toepasselijke verplichtingen zijn geschonden; 

 

Artikel 71 Onderaanneming  

1. De bevoegde nationale instanties, die handelen binnen hun verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid, zorgen er door middel van passende maatregelen voor dat 

onderaannemers de in artikel 18, lid 2, bedoelde verplichtingen naleven. 

2. In de aanbestedingsstukken kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken, of 

hij kan door een lidstaat worden verplicht hem te verzoeken, in zijn inschrijving aan te 

geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is aan derden in 

onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 

5. In het geval van overheidsopdrachten voor werken en in het geval van 

overheidsopdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht 

van de aanbestedende dienst moeten worden verleend, na de gunning van de 

opdracht en ten laatste wanneer met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen, 

verlangt de aanbestedende dienst van de hoofdaannemer dat hij aan de aanbestedende 

dienst de volgende gegevens verstrekt: naam, contactgegevens en wettelijke 

vertegenwoordigers van zijn onderaannemers die bij de uitvoering van de werken of het 

verrichten van de diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment 

bekend zijn. De aanbestedende dienst verlangt van de hoofdaannemer dat deze hem 

tijdens de looptijd van de opdracht in kennis stelt van alle wijzigingen in deze gegevens, 

alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij 

nadien bij de uitvoering van de werken of de verlening van de diensten zal betrekken.  

Niettegenstaande de eerste alinea kunnen de lidstaten de verplichting om de vereiste 

gegevens te verstrekken rechtstreeks aan de hoofdaannemer opleggen.  

Indien zulks noodzakelijk is voor de toepassing van lid 6, onder b), van dit artikel worden 

bij de vereiste gegevens eigen verklaringen van de onderaannemers gevoegd, als 

bepaald in artikel 59. De uitvoeringsmaatregelen in de zin van lid 8 van dit artikel 

kunnen bepalen dat onderaannemers die na de gunning van de opdracht worden 

voorgesteld, in plaats van de eigen verklaring de certificaten en andere ondersteunende 

documenten overleggen.  

De eerste alinea is niet van toepassing op leveranciers.  

De aanbestedende diensten kunnen de in de eerste alinea genoemde verplichtingen 

uitbreiden of door lidstaten worden verplicht deze te uit te breiden, bijvoorbeeld tot:  

a) opdrachten voor leveringen, opdrachten voor diensten andere dan die welke ter 

plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbestedende dienst moeten worden 

verleend, of tot bij de opdrachten voor werken of diensten betrokken leveranciers;  

b) onderaannemers van de onderaannemers van de hoofdaannemer of verderop in de 

keten van onderaannemers. 

6. Ter voorkoming van inbreuken op de in artikel 18, lid 2, genoemde verplichtingen 

kunnen passende maatregelen worden getroffen zoals:  

a) Indien het nationaal recht van een lidstaat voorziet in een mechanisme van hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de onderaannemers en de hoofdaannemer, zorgt de betrokken 

lidstaat ervoor dat de toepasselijke regels in overeenstemming met de in artikel 18, lid 

2, genoemde voorwaarden worden toegepast.  

b) De aanbestedende diensten kunnen, conform de artikelen 59, 60 en 61, controleren, 

of door de lidstaten verplicht worden te controleren, of er gronden voor uitsluiting van 

onderaannemers in de zin van artikel 57 voorhanden zijn. In die gevallen verlangt de 

aanbestedende dienst dat de ondernemer overgaat tot de vervanging van een 

onderaannemer over wie in het onderzoek gronden tot verplichte uitsluiting aan het licht 

zijn gekomen. De aanbestedende dienst kan eisen of door een lidstaat worden verplicht 

te eisen dat de ondernemer overgaat tot vervanging van een onderaannemer over wie in 

het onderzoek gronden tot niet-verplichte uitsluiting aan het licht zijn gekomen. 

  

Bijlage X LIJST VAN INTERNATIONALE SOCIALE EN MILIEUOVEREENKOMSTEN, 

ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18, LID 2  



 

 

- IAO-Verdrag 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van 

vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht;  

- IAO-Verdrag 98 betreffende de toepassing van de beginselen van het recht 

zich te organiseren en collectief te onderhandelen;  

- IAO-Verdrag 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid;  

- IAO-Verdrag 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid;  

- IAO-Verdrag 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het 

arbeidsproces;  

- IAO-Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep;  

- IAO-Verdrag 100 betreffende gelijke beloning;  

- IAO-Verdrag 182 over de ernstigste vormen van kinderarbeid;  

- Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal 

betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken;  

- Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging 

van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel);  

- Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen 

(POP’s-Verdrag van Stockholm);  

- Verdrag inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke 

chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (UNEP/FAO) (PIC-

Verdrag), Rotterdam, 10 september 1998, en de 3 regionale protocollen. 

 

 

 



 

 

 

Aanbestedingswet 2012  
 

Deel 1 Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 1.3 Administratieve voorschriften bij aanbestedingen 
Artikel 1.21a  
De artikelen 2.81, tweede lid, en 2.81a zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

§ 2.3.3.2 Onderaanneming  
Artikel 2.79 

1. De aanbestedende dienst kan in de aanbestedingsstukken bepalen dat een inschrijver 

in zijn inschrijving aangeeft welk gedeelte van de overheidsopdracht hij voornemens is 

aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 

2. In het geval van overheidsopdrachten voor werken en in het geval van 

overheidsopdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht 

van de aanbestedende dienst moeten worden verleend, verlangt een aanbestedende 

dienst van de hoofdaannemer dat hij hem na de overheidsgunning van de opdracht en 

ten laatste wanneer met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen, de volgende 

gegevens verstrekt voor zover deze op dat moment bekend zijn: a. de naam,b. de 

contactgegevens, en  

c. de wettelijke vertegenwoordigers van zijn onderaannemers die bij de uitvoering van de 

werken of het verrichten van de diensten betrokken zijn.  

3. Een aanbestedende dienst verlangt van de hoofdaannemer dat hij hem in kennis stelt 

van: 

a. alle wijzigingen in de gegevens, bedoeld in het tweede lid, tijdens de uitvoering van de 

overheidsopdracht, en  

b. de gegevens, bedoeld in het tweede lid, van nieuwe onderaannemers die de 

hoofdaannemer bij de uitvoering van de werken of de verlening van de diensten zal 

betrekken.  

4. Een aanbestedende dienst kan de verplichtingen, bedoeld in het tweede en derde lid, 

uitbreiden tot:  

a. overheidsopdrachten voor leveringen;  

b. overheidsopdrachten voor diensten andere dan die welke ter plaatse onder 

rechtstreeks toezicht van de aanbestedende dienst moeten worden verleend;  

c. bij overheidsopdrachten voor werken of diensten betrokken leveranciers;  

d. onderaannemers van de onderaannemers van de hoofdaannemer of verderop in de 

keten van onderaannemers. 

5. Indien een aanbestedende dienst wil controleren of een grond voor uitsluiting als 

bedoeld in de artikelen 2.86 of 2.87 van een onderaannemer bestaat:  

a. vermeldt de aanbestedende dienst in de aankondiging dat de overheidsopdracht 

uitsluitend gegund wordt aan een hoofdaannemer die voornemens is bij de uitvoering 

van de overheidsopdracht onderaannemers te betrekken op wie geen grond voor 

uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 van toepassing is;  

b. vermeldt de aanbestedende dienst het in de aankondiging indien hij de 

overheidsopdracht uitsluitend wil gunnen aan een hoofdaannemer die voornemens is bij 

de uitvoering van de overheidsopdracht onderaannemers te betrekken op wie geen grond 

voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.87 van toepassing is;  

c. kan de aanbestedende dienst voorafgaand aan de gunning van de overheidsopdracht 

verlangen dat de hoofdaannemer een eigen verklaring overlegt van de 

onderaannemers die hij voornemens is bij de uitvoering van de overheidsopdracht te 

betrekken;  

d. draagt de aanbestedende dienst er zorg voor dat de overeenkomst erin voorziet dat de 

hoofdaannemer tot vervanging van de onderaannemer overgaat over wie in het 

onderzoek een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 bekend is geworden;  



 

 

e. kan de aanbestedende dienst er zorg voor dragen dat de overeenkomst erin voorziet 

dat de hoofdaannemer overgaat tot vervanging van de onderaannemer over wie in het 

onderzoek een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.87 bekend is geworden;  

f. kan de aanbestedende dienst er zorg voor dragen dat de overeenkomst erin voorziet 

dat de hoofdaannemer een eigen verklaring, certificaten of andere ondersteunende 

documenten van de onderaannemers overlegt. 

 

§ 2.3.3.3 Bijzondere voorwaarden  
Artikel 2.80  

1. Een aanbestedende dienst kan bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering 

van een overheidsopdracht, mits dergelijke voorwaarden verband houden met het 

voorwerp van de opdracht en in de aankondiging of de aanbestedingsstukken vermeld 

zijn. De voorwaarden waaronder de overheidsopdracht wordt uitgevoerd, kunnen 

verband houden met economische, innovatiegerelateerde, arbeidsgerelateerde, 

sociale of milieuoverwegingen. 

 

Artikel 2.81  

1. In de aanbestedingsstukken geeft een aanbestedende dienst aan bij welk orgaan de 

gegadigden of inschrijvers informatie kunnen verkrijgen over verplichtingen omtrent de 

bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en 

arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland of, indien de verrichtingen buiten 

Nederland worden uitgevoerd, die gelden in het gebied of de plaats waar de verrichtingen 

worden uitgevoerd en die gedurende de uitvoering van de overheidsopdracht op die 

verrichtingen van toepassing zullen zijn.  

2. Een aanbestedende dienst verzoekt de inschrijvers of de gegadigden aan te geven dat 

zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de 

verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van 

het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of 

uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van 

internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.. 

 

Artikel 2.81a  

Een aanbestedende dienst meldt niet-naleving van de toepasselijke verplichtingen op het 

gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van een 

overheidsopdracht bij de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

 

Afdeling 2.3.5 Uitsluiting, geschiktheid en selectie  

§ 2.3.5.1 Uitsluitingsgronden 
Artikel 2.87  

1. De aanbestedende dienst kan een inschrijver of gegadigde uitsluiten van deelneming 

aan een aanbestedingsprocedure op de volgende gronden:  

a. de aanbestedende dienst toont met elk passend middel aan dat de gegadigde of 

inschrijver een of meer van de in artikel 2.81, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft 

geschonden; 

 

Artikel 2.87a  

1. De aanbestedende dienst stelt een gegadigde of inschrijver waarop een 

uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, eerste of derde lid, of artikel 2.87 van 

toepassing is, in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft 

genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de aanbestedende dienst dat 

bewijs toereikend acht, wordt de betrokken gegadigde of inschrijver niet uitgesloten.  

2. Voor de toepassing van het eerste lid toont de gegadigde of inschrijver aan dat hij, 

voor zover van toepassing, schade die voortvloeit uit veroordelingen voor strafbare feiten 

als bedoeld in artikel 2.86 of uit fouten als bedoeld in artikel 2.87 heeft vergoed of heeft 

toegezegd te vergoeden, dat hij heeft bijgedragen aan opheldering van feiten en 

omstandigheden door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij 



 

 

concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die 

geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen.  

3. De aanbestedende dienst beoordeelt de door de gegadigde of inschrijver genomen 

maatregelen met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de 

strafbare feiten of fouten. Indien de aanbestedende dienst de genomen maatregelen 

onvoldoende acht, deelt zij dit gemotiveerd mee aan de betrokken gegadigde of 

inschrijver. 

 

§ 2.3.8.5 Abnormaal lage inschrijvingen 
Artikel 2.116  

1. Indien een inschrijving voor een overheidsopdracht wordt gedaan die in verhouding tot 

de te verrichten werken, leveringen of diensten abnormaal laag lijkt, verzoekt de 

aanbestedende dienst om een toelichting op de voorgestelde prijs of kosten van de 

desbetreffende inschrijving.  

2. Een toelichting als bedoeld in het eerste lid kan onder meer verband houden met:  

a. de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de producten of 

van de dienstverlening;  

b. de gekozen technische oplossingen of uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan 

de inschrijver bij de uitvoering van de werken, de levering van de producten of het 

verlenen van de diensten kan profiteren;  

c. de originaliteit van de door de inschrijver voorgestelde werken, leveringen of diensten;  

d. het vervullen van de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en 

arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of 

collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 

2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht;  

e. de ontvangst van staatssteun door de inschrijver;.  

f. het vervullen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 2.79.  

5. Een aanbestedende dienst wijst een inschrijving af indien hij heeft vastgesteld dat de 

inschrijving abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de verplichtingen op het gebied 

van het milieu- sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, 

nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X 

van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en 

arbeidsrecht. 

 



 

 

 

Memorie van Toelichting Aanbestedingswet 2012  
 

Artikel 1.21a 

Dit artikel wordt toegevoegd ter uitvoering van het eerste deel van de motie Reuten 

(Kamerstukken I 2012/13, 32 440, M). In die motie wordt de regering, samengevat 

weergegeven, verzocht om bij de eerstvolgende relevante herziening van de 

Aanbestedingswet 2012 artikel 2.81, tweede lid, zodanig in de wet te plaatsen dat het 

van toepassing is op het gehele terrein van die wet. Door artikel 1.21a toe te 

voegen aan hoofdstuk 1.3, dat ziet op administratieve voorschriften voor 

overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten en concessieopdrachten met een waarde 

onder de Europese drempelbedragen, wordt artikel 2.81, tweede lid, ook van toepassing 

onder de Europese drempelbedragen en dus op het gehele terrein van de 

Aanbestedingswet 2012. Het voorgestelde artikel 2.81a, dat strekt ter uitvoering van het 

tweede deel van de motie Reuten (zie de toelichting op dat artikel) wordt eveneens van 

toepassing beneden de Europese drempels.  

 

Artikel 2.79 

Artikel 71 van richtlijn 2014/24/EU bevat bepalingen over onderaanneming. Ten opzichte 

van richtlijn 2004/18/EG zijn deze bepalingen uitgebreid om aanbestedende diensten de 

mogelijkheid te bieden om meer zicht en grip te krijgen op de onderaannemers die door 

hoofdaannemers bij de uitvoering van overheidsopdrachten worden ingezet. Aangezien 

de rechtssystemen van de lidstaten aanzienlijke verschillen vertonen en de wijze waarop 

contracten door aanbestedende diensten worden beheerd ook per lidstaat verschilt, 

kunnen de lidstaten met betrekking tot meerdere bepalingen van artikel 71 van richtlijn 

2014/24/EU kiezen of zij de aanbestedende diensten verplichtingen opleggen inzake 

onderaanneming. Er wordt voorgesteld om louter de verplichte bepalingen te 

implementeren en de aanbestedende diensten zoveel mogelijk de keuze te laten of zij 

gebruik willen maken van de mogelijkheden die het artikel hen biedt.  

De eerste alinea van het vijfde lid van artikel 71 van richtlijn 2014/24/EU bevat een 

verplichting ten aanzien van onderaanneming. In het voorgestelde tweede lid van artikel 

2.79 wordt deze geïmplementeerd. Hierin wordt bepaald dat de aanbestedende dienst 

van de hoofdaannemer van een overheidsopdracht voor werken of van een 

overheidsopdracht voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de 

aanbestedende dienst moeten worden verleend, verlangt dat hij de in de onderdelen a 

tot en met c genoemde gegevens van zijn onderaannemers verstrekt. In het 

voorgestelde derde lid wordt voorts bepaald dat de hoofdaannemer de aanbestedende 

dienst informeert over alle wijzigingen in de in het tweede lid bedoelde gegevens. Met 

«diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbestedende dienst 

moeten worden verleend», worden diensten bedoeld die plaatsvinden op locaties 

waarvoor de aanbestedende dienst verantwoordelijk is of waar hij rechtstreeks toezicht 

op uitoefent, zoals diensten in of aan ministeries, stadhuizen, scholen, gemeentelijke 

sportvoorzieningen of wegen. Een overheidsopdracht voor callcenter-diensten die in 

onderaanneming wordt uitgevoerd door een callcenter in Suriname, valt hier bijvoorbeeld 

niet onder. Immers, de aanbestedende dienst is in dit voorbeeld niet verantwoordelijk 

voor de locatie van het callcenter en hij oefent er ook geen rechtstreeks toezicht op uit. 

Deze bepalingen beogen te waarborgen dat aanbestedende diensten weten wie er te 

hunnen behoeve werken uitvoert op hun bouwplaatsen of locaties en wie er diensten 

verleent op (bouw)plaatsen waarvoor zij verantwoordelijk zijn of rechtstreeks toezicht op 

uitoefenen. Dat (een vertegenwoordiger van) de aanbestedende dienst niet in alle 

gevallen op de locatie aanwezig is waar de werken worden verricht of de diensten worden 

verleend, is hiervoor niet van belang.  

De tweede alinea van artikel 71, vijfde lid, van richtlijn 2014/24/EU bepaalt dat lidstaten 

ook hoofdaannemers direct kunnen verplichten om de vereiste gegevens aan de 

aanbestedende dienst te verstrekken. Er wordt voorgesteld om deze bepaling niet te 



 

 

implementeren. Reden hiervoor is dat het, zoals volgt uit het voorgestelde derde lid van 

artikel 2.79, niet voor alle overheidsopdrachten verplicht is om gegevens over 

onderaannemers te verstrekken en het daarom duidelijker voor zowel aanbestedende 

diensten als ondernemers is wanneer de aanbestedende dienst actief om het verstrekken 

van de gegevens vraagt.  

In het vierde lid wordt, ter implementatie van de vijfde alinea van artikel 71, vijfde lid, 

van richtlijn 2014/24/EU aanbestedende diensten de mogelijkheid geboden om van 

hoofdaannemers aanvullende gegevens te verlangen over andere onderaannemers dan 

die ondernemers waarvoor de hoofdaannemer verplicht is gegevens aan te leveren op 

basis van het tweede en derde lid. Het betreft dan bijvoorbeeld gegevens betreffende 

onderaannemers van onderaannemers van de hoofdaannemer. Er wordt voor gekozen 

om aanbestedende diensten niet te verplichten om deze gegevens te allen tijde op te 

vragen, omdat dit een flinke verzwaring van de administratieve lasten met zich mee zou 

brengen en het in veel gevallen voor de aanbestedende dienst erg moeilijk of zelfs 

onmogelijk zal zijn om de gegevens ook daadwerkelijk te controleren.  

Ingevolge het voorgestelde vijfde lid kunnen aanbestedende diensten controleren of een 

verplichte of facultatieve grond voor uitsluiting met betrekking tot een 

onderaannemer aanwezig is en in de overeenkomst met de hoofdaannemer bepalen dat 

de hoofdaannemer een onderaannemer op wie een uitsluitingsgrond van toepassing is, 

vervangt. Uiteraard dient de aanbestedende dienst vooraf te bezien of de controle van de 

uitsluitingsgronden in het concrete geval proportioneel is. Indien het belang gering is ligt 

het bijvoorbeeld niet voor de hand om onderaannemers of zelfs onderaannemers van 

onderaannemers te controleren.  

Meer zicht op onderaannemers die door hoofdaannemers bij de uitvoering van 

overheidsopdrachten worden ingezet kan ook behulpzaam zijn voor aanbestedende 

diensten in het kader van een mogelijke aansprakelijkstelling in het geval een 

(onder)aannemer de wettelijke en civielrechtelijke verplichtingen niet naleeft.  

 

Verder staat over artikel 71 van de Richtlijn 2014/24/EU het volgende in de 

transponeringstabel in de MvT: 

Artikel 71, 

zesde lid, 

onderdeel 

a 

Van 

optie is 

geen 

gebruik 

gemaakt 

Mogelijkheid om aanvullende 

maatregelen te treffen ter 

voorkoming van een inbreuk 

op de verplichtingen, 

bedoeld in artikel 18, 

tweede lid  

Naar huidig recht bestaat er geen 

hoofdelijke aansprakelijkheid van 

de onderaannemers en 

hoofdaannemers. Het 

wetsvoorstel Wet Aanpak 

Schijnconstructies (WAS) regelt 

de hoofdelijke aansprakelijkheid 

van onder andere 

opdrachtgevers.  

Artikel 71, 

zesde lid, 

onderdeel 

b 

Van 

optie is 

geen 

gebruik 

gemaakt 

Mogelijkheid om 

aanbestedende diensten te 

verplichten om te 

controleren of gronden voor 

uitsluiting van 

onderaannemers voorhanden 

zijn.  

Het is wenselijk dat de 

aanbestedende dienst de vrijheid 

heeft te bepalen of hij wil 

controleren of onderaannemers 

vallen onder een van 

uitsluitingsgronden in artikelen 

59, 60 en 61 van richtlijn 

2014/24/EU1.  

 

 

Artikel 2.80 

De voorgestelde wijzigingen in artikel 2.80 veranderen de kern ten opzichte van het 

huidige artikel 2.80 niet. Enige aanpassingen zijn nodig ter implementatie van artikel 70 

                                                

 
1 Typefout: hier moet staan artikel 57. Artikelen 59, 60 en 61 gaan over de Uniform Europees Aanbestedingsdocument en de vereiste 

bewijsmiddelen. 



 

 

van richtlijn 2014/24/EU, dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie codificeert.  

Bijzondere voorwaarden als bedoeld in dit artikel zijn voorwaarden waaraan de 

ondernemer die de opdracht gegund heeft gekregen moet voldoen. Het zijn specifieke 

voorwaarden die zien op de uitvoering van de opdracht. Deze voorwaarden dienen te zijn 

opgenomen in de aanbestedingsstukken en kunnen verband houden met economische, 

innovatiegerelateerde, arbeidsgerelateerde, sociale of milieuoverwegingen. Vaak worden 

deze voorwaarden uiteindelijk opgenomen in de overeenkomst tussen de aanbestedende 

dienst en de inschrijver die de opdracht gaat uitvoeren. In tegenstelling tot de 

gunningscriteria waarin de aanbestedende dienst zijn wensen specificeert, en die de basis 

vormen voor een vergelijkende beoordeling van de kwaliteit van de inschrijvingen, zijn 

de bijzondere voorwaarden vaste, objectieve eisen die niet van invloed zijn op de 

beoordeling van de inschrijvingen. De aanbestedende dienst kan dus zelf bepalen of hij 

een eis wil opnemen als gunningscriterium of als bijzondere voorwaarde. Het recyclen 

van het verpakkingsmateriaal van de te leveren goederen kan bijvoorbeeld worden 

opgenomen als gunningscriterium. In dat geval kunnen inschrijvers punten verdienen als 

zij over een dergelijk recycling systeem beschikken. Als de aanbestedende dienst het 

recyclen van verpakkingsmateriaal van de te leveren goederen daarentegen opneemt als 

een bijzondere voorwaarde, dan dient een inschrijver over het gevraagde recycling 

systeem te beschikken. Indien dat niet het geval is, dan kan hij niet meedingen naar de 

opdracht.  

Evenals gunningscriteria, moeten bijzondere voorwaarden verband houden met het 

voorwerp van de opdracht in de zin van artikel 2.115, derde lid, en dienen zij in 

overeenstemming te zijn met het gemeenschapsrecht, waaronder het beginsel van non-

discriminatie. Bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op het algemene 

ondernemingsbeleid hebben geen direct verband met het voorwerp van de opdracht en 

zijn dus niet toegestaan.  

Een voorbeeld van een bijzondere voorwaarde met economische overwegingen is een 

voorwaarde die bepaalt dat een ondernemer indien hij de opdracht voor een bepaalde 

datum afrondt, een percentage krijgt uitgekeerd van de kosten die de aanbestedende 

dienst worden bespaard door de afronding voor die datum.  

Bijzondere voorwaarden betreffende arbeidsgerelateerde en sociale aspecten van het 

productieproces dienen te 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(PbEG 

1997, L 18, de detacheringsrichtlijn) en zij mogen niet worden gekozen of toegepast op 

een wijze die direct of indirect discriminerend is ten aanzien van ondernemers uit andere 

lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de GPA-overeenkomst of bij andere 

vrijhandelsakkoorden waarbij de Europese Unie partij is.  

 

Artikel 2.81 

Conform artikel 18, tweede lid, van richtlijn 2014/24/EU wordt het toepassingsbereik van 

artikel 2.81 uitgebreid. In het tweede lid wordt bepaald dat aanbestedende diensten 

inschrijvers of gegadigden dienen te verzoeken aan te geven dat zij bij het opstellen van 

hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen op het gebied van het 

milieu, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Unierecht, nationale recht of collectieve 

arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU 

vermelde bepalingen van internationaal milieu, sociaal en arbeidsrecht. Verplichtingen op 

het gebied van milieurecht vloeien bijvoorbeeld voort uit de Wet milieubeheer. Bij 

verplichtingen op het gebied van sociaal- en arbeidsrecht kan worden gedacht aan de 

Arbeidsomstandighedenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of – indien 

van toepassing – het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst.  

Het bepaalde in artikel 2.81, tweede lid, is tevens van belang bij de toepassing van 

artikel 2.87, eerste lid, onderdeel a. In dat artikel wordt immers bepaald dat een 

aanbestedende dienst een inschrijver mag uitsluiten indien hij de verplichtingen in artikel 

2.81, tweede lid, heeft geschonden. Indien een onderneming bijvoorbeeld de 

verplichtingen uit hoofde van het IAO-Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en 



 

 

beroep niet is nagekomen, dan kan dat leiden tot uitsluiting van deelneming. De 

aanbestedende dienst kan met elk passend middel schendingen van het in dit artikel 

bepaalde aantonen en overgaan tot uitsluiting van deelneming.  

 

Artikel 2.81a 

Dit artikel wordt toegevoegd ter uitvoering van het tweede deel van de motie Reuten 

(Kamerstukken I 2012/13, 32 440, M). In die motie wordt de regering, samengevat 

weergegeven, verzocht om bij de eerstvolgende relevante herziening van de 

Aanbestedingswet 2012 aan artikel 2.81 toe te voegen dat aanbestedende diensten 

gehouden zijn om niet-naleving van verplichtingen op het gebied van 

arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van een 

overheidsopdracht te melden bij de Inspectie SZW. Het voorgestelde artikel 2.81a 

strekt daartoe. Dit betekent dat als een aanbestedende dienst bijvoorbeeld tijdens de 

uitvoering van een overheidsopdracht in Nederland het vermoeden heeft of erachter 

komt dat voor de werknemers die op de opdracht worden ingezet het verschuldigde loon 

niet wordt betaald, de arbeidsduur van deze werknemers langer is dan wettelijk 

toegestaan, of er illegale werknemers werkzaam zijn op de opdracht, hij (het vermoeden 

van) dergelijke misstanden dient te melden aan de Inspectie SZW. Op de website van de 

Inspectie SZW is te vinden waar dit kan worden gemeld (zie in dit verband: 

http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/index.aspx). Het is 

vervolgens aan de Inspectie SZW om te bepalen wat de vervolgstappen op die melding 

zullen zijn.  

Met de toevoeging van artikel 1.21a aan hoofdstuk 1.3, dat ziet op administratieve 

voorschriften voor overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten en 

concessieopdrachten met een waarde onder de Europese drempelbedragen, wordt artikel 

2.81a ook van toepassing onder de Europese drempelbedragen en dus op het gehele 

terrein van de wet.  

 

Artikel 2.87 

Dit artikel betreft de facultatieve uitsluitingsgronden. De aanbestedende dienst bepaalt of 

hij deze uitsluitingsgronden wel of niet toepast en of hij vervolgens wel of niet gunt aan 

een onderneming die verkeert in een situatie als beschreven in het eerste lid. Uiteraard 

dient toepassing van de facultatieve uitsluitingsgronden conform de algemene 

aanbestedingsbeginselen plaats te vinden.  

 

In het voorgestelde eerste lid, onderdeel a, wordt bepaald dat aanbestedende diensten 

inschrijvers mogen uitsluiten indien de verplichtingen in artikel 2.81, tweede lid, zijn 

geschonden. Dit betreft verplichtingen op het gebied van het milieu, sociaal en 

arbeidsrecht. Dit kan de aanbestedende dienst met elk passend middel aantonen; 

daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een rapport van de Inspectie SZW. Een 

onherroepelijke rechterlijke of administratieve beslissing die betrekking heeft 

op het niet naleven van bovengenoemde rechtsgebieden kan in ieder geval als 

een passend middel worden beschouwd. 

 

Artikel 2.87a 

Dit artikel regelt dat inschrijvers de mogelijkheid krijgen hun betrouwbaarheid te 

bewijzen tegenover de aanbestedende dienst indien uitsluiting dreigt. Het is aan de 

aanbestedende dienst om te bepalen of het bewijs van betrouwbaarheid toereikend is. 

Indien dat niet het geval is, is de uitsluitingsgrond onverkort van toepassing. De 

gegadigde of inschrijver moet aantonen dat hij met betrekking tot de reden van de 

dreigende uitsluiting maatregelen heeft getroffen. Dat betekent dat hij, afhankelijk van 

de van toepassing zijnde uitsluitingsgrond, moet aantonen dat hij eventuele schade heeft 

vergoed, dat hij actief heeft meegewerkt met de onderzoekende autoriteiten of dat hij 

concrete maatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of 

fouten te voorkomen. Bij dat laatste kan worden gedacht aan het ontslaan van de 

personen die verantwoordelijk waren voor de strafbare feiten of fouten. Indien de 

gegadigde of inschrijver aan deze voorwaarden voldoet is het vervolgens aan de 



 

 

aanbestedende dienst om te bepalen of de maatregelen voldoende zijn en de 

uitsluitingsgrond in deze individuele aanbesteding niet van toepassing is op de betrokken 

ondernemer. Dit geldt ook in het geval van een verplichte uitsluitingsgrond als bedoeld in 

artikel 2.86, eerste of derde lid. Indien de aanbestedende dienst de maatregelen 

onvoldoende vindt, moet hij dit gemotiveerd meedelen aan de inschrijver. De beslissing 

om een gegadigde of inschrijver al dan niet uit te sluiten moet proportioneel en niet-

discriminatoir zijn.  

 
Artikel 2.116 

In dit artikel wordt artikel 69 van richtlijn 2014/24/EU geïmplementeerd. Evenals in het 

huidige artikel 2.116, wordt in de voorgestelde wijziging van het eerste lid bepaald dat 

een aanbestedende dienst een inschrijver om toelichting op zijn inschrijving dient te 

vragen indien het niveau van de voorgestelde prijs of kosten van de inschrijving hem 

abnormaal laag voorkomt. In het tweede lid wordt vervolgens een opsomming gegeven 

van onderwerpen waarop de aanbestedende dienst in elk geval een toelichting kan 

vragen. Het voorgestelde onderdeel d van het tweede lid bepaalt dat de 

aanbestedende dienst de inschrijver om verduidelijking vraagt indien de 

inschrijving abnormaal laag lijkt en de aanbestedende dienst vermoedt dat de 

inschrijver verplichtingen op het gebied van het milieu, sociaal- of arbeidsrecht 

niet heeft vervuld. Indien de aanbestedende dienst vervolgens vaststelt dat de 

inschrijving abnormaal laag is omdat deze niet voldoet aan voormelde 

verplichtingen, dient hij de inschrijving om die reden af te wijzen, aldus het 

voorgestelde vijfde lid van artikel 2.116. Indien de aanbestedende dienst 

concludeert dat het lage prijs- of kostenniveau van de inschrijving niet gerelateerd is aan 

onderdeel d van het tweede lid, maar aan één van de andere onderdelen daarvan, dan 

heeft de aanbestedende dienst de discretionaire bevoegdheid om te bepalen of hij de 

inschrijving al dan niet afwijst.  



 

 

 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument  
 
In het UEA staat de volgende passage met betrekking tot sociale- en arbeidsrecht 

 

Deel III Uitsluitingsgronden 
 

C: Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten 

 

Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het 

milieu-, sociaal of arbeidsrecht geschonden? Als vermeld, voor zover het om deze 

aanbestedingsprocedure gaat, in de nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging 

of de aanbestedingsstukken of in artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU. 
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