
1

SAMENVATTING  
EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN

Op 28 maart 2014 zijn drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten gepubliceerd in 

het Europees Publicatieblad. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijn te imple-

menteren in de Aanbestedingswet. Deze samenvatting gaat alleen over de richtlijn voor 

de klassieke overheid. PIANOo heeft hierin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 

de huidige richtlijn op een rij gezet. Actuele informatie en de complete richtlijnen kunt u 

vinden op www.pianoo.nl (Regelgeving). Hier vindt u ook het overzicht Beleidsopties voor 

lidstaten, met de belangrijkste beleidsopties die lidstaten hebben bij het implementeren 

van de richtlijnen in de nationale wetgeving.

In totaal zijn er drie nieuwe richtlijnen op het terrein van aanbesteden:

•  Richtlijn Klassieke overheid: over het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).

•  Richtlijn Water, energievoorziening, vervoer en post: over het gunnen van opdrachten door de aan-

bestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/

EU). 

•  Richtlijn Concessies: over de gunning van concessies (2014/23/EU). 

Deze samenvatting heeft alleen betrekking op de eerste richtlijn, de zogenoemde ‘klassieke richtlijn’. 

DOEL NIEUWE AANBESTEDINGSRICHTLIJN 
De nieuwe ‘klassieke’ aanbestedingsrichtlijn heeft tot doel de doeltreffendheid en efficiëntie van  

overheidsaanbestedingen te vergroten. Daarnaast stelt de richtlijn aanbesteders in staat om overheids-

opdrachten beter te gebruiken om strategische, maatschappelijke doelen te bereiken (onder meer  

milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie). De basisprincipes van de richtlijn zijn 

niet gewijzigd, maar de regels zijn flexibeler ingevuld. 

INWERKINGTREDING NIEUWE RICHTLIJNEN 
Op 15 januari stemde het Europees Parlement in met de nieuwe richtlijnen en op 11 februari zijn ze 

definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. Twintig dagen na publicatie in het Europees Publica-

tieblad (28 maart) zijn de richtlijnen in werking getreden, evenals de implementatietermijn van twee 

jaar. Nederland heeft tot 18 april 2016 om de richtlijnen te implementeren in de Aanbestedingswet.
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PIANOo-SAMENVATTING AANBESTEDINGSRICHTLIJN GUNNEN VAN
OVERHEIDSOPDRACHTEN (KLASSIEKE OVERHEID)
Deze samenvatting gaat in op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige aanbeste-
dingsrichtlijn voor klassieke overheden. De basisprincipes zijn niet gewijzigd, maar de regels zijn 
wel flexibeler ingevuld. In de samenvatting hieronder vindt u wat er voor u als inkoper verandert.

Procedures
De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de concurrentiegerichte dialoog 

mogen worden gebruikt voor werken, leveringen en diensten wanneer:

•  de behoefte van een aanbestedende dienst niet vervuld kan worden door gemakkelijk verkrijgbare 

oplossingen;

•  de opdracht ook betrekking heeft op ontwerp of innovatieve oplossingen; 

•  het contract niet gegund kan worden zonder onderhandelingen vanwege specifieke omstandighe-

den gerelateerd aan het karakter, de complexiteit, de wettelijke of financiële aard van het contract 

of vanwege de daaraan gekoppelde risico’s; 

•  technische specificaties niet met voldoende nauwkeurigheid vastgesteld kunnen worden;

•  alleen onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen1 zijn ontvangen bij een openbare of niet-

openbare procedure. 

•  Er is een nieuwe procedure, het innovatiepartnerschap, voor het ontwikkelen en aankopen van in-

novatieve werken, leveringen en diensten. Zo’n partnerschap moet worden gestructureerd conform 

de normale ontwikkelingsfasen van een innovatie- of researchproject. Na elke fase mag de aanbe-

stedende dienst de samenwerking opzeggen. Een partnerschap kan met meer dan één ondernemer 

gesloten worden. 

•  De maximale duur van een raamovereenkomst is vier jaar.

•  Randvoorwaarden voor de minicompetitie bij raamovereenkomsten met drie of meer ondernemers 

zijn strikter omschreven.

•  De toepassing van het dynamisch inkoopsysteem is vereenvoudigd; de verplichte aankondiging van 

elke nieuwe aankoop is geschrapt.

•  Het gebruik van elektronische catalogi is enigszins geregeld in een speciaal nieuw artikel.

•  Het gebruik van een marktconsultatie voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure is ook enigs-

zins geregeld.

•  De onderhandelingsprocedure is meer ingekaderd dan voorheen:

 -  De aanbestedende dienst moet minimumeisen bepalen.

 -  Er mag niet over de minimumeisen en de EMVI criteria onderhandeld worden.

 -  Een fasegewijze vermindering van het aantal ondernemingen is mogelijk.

 -  Over het finale bod mag niet worden onderhandeld. 

•  Het verlichte regime voor opdrachten met weinig grensoverschrijdend effect (zogenaamde 2B-dien-

sten) is verdwenen. Zij volgen het gewone aanbestedingsregime, met uitzondering van sociale en 

andere specifieke diensten waarvoor een aparte regeling is opgesteld en een hoger drempelbedrag 

geldt. (zie volgende paragraaf)

1 Onregelmatig zijn inschrijvingen die te laat zijn ingediend, niet voldoen aan de aanbestedingsdocumenten, 
abnormaal laag zijn of waarbij bewijs bestaat van collusie of corruptie.  
  Onaanvaardbaar zijn inschrijvingen die zijn ingediend door een niet gekwalificeerde inschrijver of met een prijs die 
hoger ligt dan de vooraf door de aanbestedende dienst opgestelde begroting.
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•  Voor aanbestedende diensten niet zijnde rijksoverheid, zoals gemeenten, provincies, waterschappen 

en publiekrechtelijke instellingen, kunnen procedures vereenvoudigd worden door lidstaten. Een 

(jaarlijkse) vooraankondiging volstaat dan voor niet-openbare en onderhandelingsprocedures.

•  De termijnen zijn verkort. Bijvoorbeeld bij de openbare procedure van 52 naar 35 dagen, bij de niet-

openbare procedure van 37/40 dagen naar 30/30 dagen. 

Elektronisch aanbesteden (digitaal aanbesteden)
•  Elektronische publicatie van aankondigingen, elektronische beschikbaarheid van aanbestedings-

documenten en elektronische communicatie (waaronder het indienen van de elektronische inschrij-

ving), worden verplicht gesteld voor alle opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Dus ook 

voor alle sociale en andere specifieke diensten boven de €750.000.

•  Voor het verplicht stellen van volledig elektronische communicatie hebben de lidstaten tot uiterlijk 

18 oktober 2018. Met elektronische communicatie wordt bedoeld het langs elektronische weg 

overbrengen en uitwisselen van informatie in alle fasen van de procedure, inclusief het versturen van 

verzoeken tot deelname en de verzending van inschrijvingen.

Sociale en andere specifieke diensten
De procedure voor het aanbesteden van een aantal specifieke diensten wordt eenvoudiger. Het gaat 

bijvoorbeeld om gezondheidszorg, maatschappelijke diensten, onderwijsvoorzieningen, hotel- en res-

taurantdiensten, onderzoek en veiligheidsdiensten, gevangenisdiensten, juridische diensten, post, in-

ternationale diensten en diensten van een smid. Hiervoor gelden alleen nog de volgende verplichtingen:

•  Een aankondiging of een vooraankondiging en een gunningsbericht zijn verplicht. De Europese 

Commissie maakt hier formats voor. 

•  Verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de € 750.000. 

Het wordt aan de lidstaten overgelaten om nationale regels op te stellen om transparante en gelijke 

behandeling te waarborgen. Wel worden enkele randvoorwaarden genoemd:

•  Lidstaten moeten zeker stellen dat aanbestedende diensten rekening kunnen houden met de 
kwaliteit, de continuïteit, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de 
compleetheid van diensten, de specifieke behoeften van verschillende gebruikerscategorieën 
inclusief achtergestelde en kwetsbare groepen, de betrokkenheid en de emancipatie van ge-
bruikers en innovatie.

•  Lidstaten mogen voorschrijven dat de gunning op basis van EMVI plaatsvindt, waarbij rekening 
wordt gehouden met kwaliteit en duurzaamheid voor sociale diensten.

•  Lidstaten mogen aanbestedende diensten toestaan om bepaalde sociale diensten telkens voor 
maximaal drie jaar voor specifieke organisaties te reserveren mits deze organisaties voldoen aan 
de volgende eisen:

 -  Het doel van de organisatie is het uitoefenen van een publieke taak.

 -  Winsten worden geherinvesteerd.

 -  De structuur van de organisatie is gebaseerd op actieve deelname van personeel.

 -   De organisatie heeft in de laatste drie jaar geen contract gehad van de desbetreffende aanbeste-

dende dienst.
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Publiek Publieke Samenwerking
Er is een nieuw artikel opgenomen over publiek publieke samenwerking. Wanneer valt een opdracht 

binnen een dergelijke samenwerking onder de richtlijn en wanneer niet?

A Een opdracht van een aanbestedende dienst aan een rechtspersoon valt buiten de reikwijdte van de 

richtlijn wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

• De aanbestedende dienst houdt op deze rechtspersoon alleen of samen met andere aanbeste-

dende diensten toezicht op dezelfde wijze als zijn eigen afdelingen. 

• Meer dan 80% van de activiteiten van deze rechtspersoon betreffen taken die zijn toevertrouwd 

aan deze rechtspersoon door de aanbestedende dienst of de aanbestedende diensten geza-

menlijk of door andere rechtspersonen die door de aanbestedende dienst of de aanbestedende 

diensten gezamenlijk worden gecontroleerd. 

• Er is geen directe inbreng van privékapitaal, met uitzondering van vormen van (wettelijk ver-

plicht) privékapitaal waarmee geen beslissende invloed op de rechtspersoon uitgeoefend kan 

worden. 

 De controle onder A moet als volgt geïnterpreteerd worden:

• Een aanbestedende dienst heeft een beslissende invloed op zowel strategische doelen als be-

langrijke beslissingen; of

• Als de controle gezamenlijk door aanbestedende diensten wordt uitgeoefend dan moet aan de 

volgende cumulatieve voorwaarden voldaan worden:

  - De beslisorganen van de rechtspersoon bestaan uit vertegenwoordigers van de

   aanbestedende diensten.

  - De aanbestedende diensten hebben gezamenlijk een beslissende invloed op zowel

   strategische doelen als belangrijke beslissingen.

  - De rechtspersoon streeft geen doelen na die tegengesteld zijn aan die van de

   aanbestedende diensten.

B Een opdracht van aanbestedende dienst Y, die door aanbestedende dienst X wordt gecontroleerd, 

aan aanbestedende dienst X of aan een andere rechtspersoon die door X wordt gecontroleerd, valt 

buiten de reikwijdte van de richtlijn. Voorwaarde is dat er geen sprake is van inbreng van privéka-

pitaal in deze rechtspersoon (met uitzondering van vormen van (wettelijk verplicht) privékapitaal 

waarmee geen beslissende invloed op de rechtspersoon uitgeoefend kan worden).

C Een exclusieve overeenkomst tussen twee of meer aanbestedende diensten valt buiten de reikwijdte 

van de richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

• Het contract omvat een samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende diensten met de 

bedoeling om publieke diensten te leveren om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

• De invulling van deze samenwerking wordt enkel beheerst door overwegingen van algemeen 

belang.

• De deelnemende aanbestedende diensten verrichten op de open markt minder dan 20% van de 

onder de samenwerking vallende activiteiten.
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Toegang MKB en lastenverlichting
De toegang van het MKB tot overheidsopdrachten wordt verbeterd en de lasten worden beperkt door:

• het gebruik van de Eigen Verklaring (zie paragraaf Eigen Verklaring en bewijzen, pag. 4);
•  een maximale omzeteis van twee keer de contractwaarde: hogere eisen moeten gemotiveerd 

worden;
• digitalisering van het grootste deel van het aanbestedingsproces;
• expliciete opname van het proportionaliteitsbeginsel in de richtlijn;
•  het aansporen van aanbestedende diensten om opdrachten in percelen te splitsen: een lidstaat 

mag in eigen wetgeving regels vastleggen met betrekking tot verplichte splitsing in percelen.

Raming opdrachtwaarde  
Als een operationele eenheid binnen een aanbestedende dienst onafhankelijk verantwoordelijk is voor 

zijn inkoop of voor bepaalde categorieën van inkoop, dan mag deze eenheid de waarde van een op-

dracht ramen op het niveau van die eenheid. Met onafhankelijk verantwoordelijk wordt bedoeld dat 

de eenheid:

•  onafhankelijk inkoopt en

•  beschikt over een eigen inkoopbudget en 

• onafhankelijk een contract sluit. 

Decentrale inkoop is op zich onvoldoende als onderbouwing van onafhankelijke verantwoordelijkheid. 

Uitsluiting/past performance
Een onderneming die bij een eerdere opdracht aanzienlijk of herhaaldelijk tekortgeschoten is, mag 

worden uitgesloten. 

•  Een aanbestedende dienst mag een onderneming waarop een uitsluitingsgrond van toepassing 
is, toch toelaten als maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld om herhaling te voorkomen.

•  Lidstaten moeten passende maatregelen nemen om belangenverstrengeling bij inschrijvers te 
voorkomen. Mocht er belangenverstrengeling geconstateerd worden dan kan dit een grond 
zijn voor uitsluiting.

Eigen verklaring en bewijzen 
Het gebruik van de Eigen Verklaring (Europese ‘single procurement document’) is niet verplicht, maar 

aanbestedende diensten moeten deze wel accepteren.

•  De Eigen Verklaring is bedoeld voor uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en 
het beroep doen op derden. 

•  De Europese Commissie maakt een format in alle talen en zal dit via e-Certis beschikbaar stel-
len. E-Certis is een informatiesysteem met een systematisch overzicht van alle vereiste certifica-
ten en andere documenten in alle lidstaten.  

•  Bewijzen mogen op elk moment in de procedure opgevraagd worden. 
•  Bij procedures met een selectiefase moeten alle geselecteerden gecontroleerd zijn alvorens zij 

uitgenodigd worden.
•  Aanbestedende diensten mogen geen bewijzen vragen die gratis ingezien kunnen worden in 

nationale databases. Voor databases in andere lidstaten kan e-Certis gebruikt worden. Lidsta-
ten zijn verplicht om e-Certis actueel te houden.
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Selectie en gunning
Het standaard gunningscriterium wordt EMVI. Er worden voorbeelden van EMVI-criteria gegeven. 

•  Expliciet is vermeld dat men bij aanbesteding op EMVI ook een vaste prijs mag hanteren. 
•  EMVI criteria worden beschouwd een relatie te hebben met het onderwerp van de  

opdracht, als deze criteria op een of andere manier en in een van de fasen van de levenscyclus 
gerelateerd zijn aan de opdracht. Inbegrepen zijn factoren in:

 - het specifieke productieproces, bij de levering en het verhandelen van de opdracht; 

 - het specifiek proces voor een andere fase in de levenscyclus. 

 Dit geldt ook als deze factoren geen deel uitmaken van de materiële basis.

•  Gunnen op laagste prijs is nog wel toegestaan maar dan bij voorkeur op basis van levens- 
cycluskosten. Dit betekent dat kosten voor acquisitie, onderhoud, gebruik (energie), onder-
houd en verwijdering meegenomen mogen worden maar ook de externe milieukosten. Ook bij 
EMVI wordt geadviseerd de methodiek van levenscycluskosten toe te passen.

•  De methodiek voor het berekenen van externe milieukosten moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen:

 -  De methodiek is gebaseerd op objectieve, verifieerbare en niet-discriminerende criteria. 

 - De methodiek is toegankelijk voor iedereen.

 - De vereiste gegevens moeten met een ‘redelijke’ inspanning verzameld kunnen worden.

•  Bij de gunning mag een aanbestedende dienst rekening houden met de kwaliteit van het per-
soneel dat de opdracht gaat uitvoeren. 

•  Het vragen naar keurmerken als bewijs is breder toegestaan, waarbij aan de keurmerken eisen 
zijn gesteld. 

•  Bij de openbare procedure mag de aanbestedende dienst eerst de inschrijvingen beoordelen 
voordat hij controleert op uitsluitingsgronden en op geschiktheidseisen. Er staat wel een waar-
schuwing bij: u moet dit onpartijdig doen! Overigens mag een lidstaat beslissen dit helemaal 
niet of alleen in speciale gevallen toe te staan.

•  De doorlooptijd van een aanbesteding wordt beperkt door verkorting van termijnen voor selec-
tie en gunning.

•  De termijnen voor referenties (vijf jaar voor werken en drie jaar voor leveringen en diensten) 
mogen verlengd worden wanneer dit nodig is om een adequaat niveau van mededinging te 
verkrijgen. 

Toezicht, monitoring en ondersteuning
De lidstaten zijn verplicht voor de (verplichte) taken op het gebied van toezicht en ondersteuning een 

of meer autoriteiten, lichamen of structuren aan te wijzen of in te richten die:

• de toepassing van de aanbestedingsregels monitoren en publiceren;

•  toezien op toepassing van de aanbestedingsregels en overtredingen melden bij audit-instanties, OM 

of een tribunaal of andere geëigende autoriteiten of structuren zoals de ombudsman, nationaal 

parlement of commissies daarvan;

•  informatie over en richtsnoeren voor het interpreteren en toepassen van aanbestedingsregels gratis 

beschikbaar stellen om aanbestedende diensten en ondernemers, in het bijzonder MKB, te assiste-

ren bij het correct toepassen van de regels;

•  ondersteuning beschikbaar stellen voor aanbestedende diensten met betrekking tot planning en 

uitvoering van aanbestedingsprocedures. 
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•  Elke drie jaar stuurt een lidstaat een monitoringrapport naar de Commissie met informatie 
over:

 -  de belangrijkste oorzaken van verkeerde toepassing van of juridische onzekerheden bij het toe-

passen van aanbestedingsregels;

 - participatie van MKB-bedrijven;

 - preventie, ontdekking en rapportage van oplichting, corruptie en belangenverstrengeling.

•  Van elk contract of elke raamovereenkomst of voor elke dynamisch inkoopsysteem stelt een 
aanbestedende dienst een proces-verbaal van de aanbesteding op. Dit moet op verzoek aan de 
Europese Commissie worden toegezonden.

Wijziging in contracten
•  Beschreven wordt op welke wijze het wijzigen van contracten tijdens de looptijd is toegestaan.

Drempelbedragen
•  De drempelbedragen worden niet gewijzigd ten opzichte van de huidige. De economische effecten 

van de drempelbedragen worden in 2017 geëvalueerd.



MEER INFORMATIE
In het dossier regelgeving op www.pianoo.nl vindt u informatie over nationale en Europese regelgeving 

en jurisprudentie op aanbestedingsgebied. Hier vindt u ook de complete teksten van de nieuwe Euro-

pese richtlijnen. Naast deze samenvatting heeft PIANOo ook het overzicht Beleidsopties voor lidstaten 

gemaakt, met de belangrijkste beleidsopties die lidstaten hebben bij het implementeren van de drie 

nieuwe Europese richtlijnen. Dit overzicht is ook beschikbaar op www.pianoo.nl 

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden

T (070) 379 8299

E info@pianoo.nl

www.pianoo.nl
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