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Invloed EU aanbestedingsregels op andere 
contracten met de overheid 

• Cobouw: Blok 
onderzoekt EMVI 
voor verkoop lege 
gebouwen (16 
maart jl.)

Den Haag - Minister Blok 
onderzoekt op welke wijze hij 
lege kantoren het best 
maatschappelijk verantwoord 
van de hand kan doen. Lege 
gebouwen verkopen. Blok kan 
er over meepraten. Hij heeft te 
veel gevangenissen, kantoren, 
kazernecomplexen en zelfs 
woonhuizen. Bijna 3 miljoen 
vierkante meter vloeroppervlak 
probeert hij de komende jaren 
te verkopen.
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50jr. aanbestedingsrecht in NL: kenmerken

• Nauwelijks eigen geschiedenis:

– Europeanisering van het rechtsgebied:

• 50 jr. geleden min of meer ongereguleerd

• EU regels (vanaf 1971) ingevoerd om 
overheidsdistorsies te voorkomen;

• Richtlijnen uit 2014:  geven aan overheden de 
‘ontnomen’ beslissingsruimte terug; 

• (Wat vindt de Nederlandse bouwsector 
hiervan?)



Negatieve imago Europese
aanbestedingsregels

• slechts 2,4% ‘over de grens’;

• Toch positieve effecten in de Lidstaten:
– procedures transparanter;

– zeer positieve invloed op de mededinging;

– betere prijs-kwaliteitverhouding: gemiddeld 
besparingen van 8% op de betaalde prijs. 



Enkele positieve gevolgen bij 
aanbesteden

• bestrijding van corruptie en kartelvorming

• lagere prijzen v. hogere kwaliteit

• vergroting van de werkgelegenheid

• vergroting van innovatie (en van duurzaamheid) 

• Intrinsieke solidariteit

• vermindering van juridisering



Hoe groot is 
werkelijk de invloed 
van het EU 
aanbestedingsrecht 
bij de gunning van 
bouwopdrachten in 
Nederland?



De marktomvang

13-11-2012 MKB en publieke sector 9

Publieke sector markt wordt geraamd op:

• IOO, 2009: cijfers over 2007 57 miljard 

• OECD, 2011: cijfers over 2009 120 miljard

• Verschil zit hem in (cijfers over 2007):

– AWBZ 20 miljard

– ZVW 25 miljard

– Sociale voorzieningen 5 miljard

OECD (2011), “Size of public procurement market”, in Government at a Glance 2011, OECD 
Publishing.



Hoe groot is die bouwsector?  

Van welke overheden komen de 
opdrachten?

13-11-2012 MKB en publieke sector 10

Bron: onderzoek IOO, 2009



Onder of boven de Europese drempels?

11-3-2013 11

Bron: Onderzoek IOO, 2009



Onder de Europese drempels

13-11-2012 MKB en publieke sector 12

Bron: onderzoek IOO, 2009



Gemiddelde opdrachtwaarde onder de 
Europese drempels

13-11-2012 MKB en publieke sector 13



Nog weinig bekendmakingen in 
Nederland

13-11-2012 MKB en publieke sector 14

Bron: OECD, 2009



Doch is de invloed groot

• Op private aanbestedingen

• Op gunning onder de drempels 

• Zelfs op zuiver “nationale opdrachten”

• Eerlijker spelregels



Nieuwe EU richtlijnen uit 2014:

 Is de juiste balans tussen bevordering van de 
economische dynamiek enerzijds en vermindering 
van ambtelijke belasting anderzijds gevonden?

 Opnieuw veel ‘beslissingsruimte’ aan overheden;

 Gevaar voor subjectieve beslissingen bijv.:

Past performance, BVP, uitsluitingsgronden, 
termijnen, stellen van sociale overwegingen, 
beoordelingsmethodieken, EMVI, e.a. 



Maar er is al een 
tegenbeweging 
van de 
bouwsector 
richting de 
overheid



EU Anti Corruption Report february 2014: In the past three years, do 
you think that corruption has prevented you or your company to win a 
public tender or a public procurement contract?



EU anti corruption report 2014 

Pag. 7:

When asked specifically whether corruption is a problem for 
doing business, 50 % of the construction sector and 33 % of 
the telecoms/IT companies felt it was a problem to a serious 
extent. 

• The smaller the company, the more often corruption and 
nepotism appears as a problem for doing business.

Pag. 6: In countries like Germany, the Netherlands, Belgium, 
Estonia and France, (…) more than half of the respondents 
think corruption is a widespread phenomenon (…)



Widespread corruption among officials 
awarding public tenders

The countries where respondents are most 
likely to think that there is widespread 
corruption among officials awarding public 
tenders include the Czech Republic (69 %), 
the Netherlands (64 %), Greece (55 %), 
Slovenia (60 %), Croatia (58 %) and Italy (55 
%). 



Range of illegal practices are 
widespread

• specifications tailor-made for specific companies 
(57 %),

• conflict of interest in bid evaluation (54 %), 

• unclear selection or evaluation criteria (51 %), 

• involvement of bidders in the design of 
specifications (48 %), 

• Abuse of emergency grounds to justify the use of 
non-competitive or fast-track procedure (46 %),

• amendments to the contract terms after conclusion 
of the contract (44 %),

• Et cetera, et cetera …



Concluderende opmerkingen

Verworvenheden in Nederland:

• Niet terugzakken in subjectiviteit

Procedures inrichten op grond van objectieve 
criteria (art. 1.4 Aw 2012)

• Motiveringsplicht (comply or explain)

• Proportionaliteit

art. 1.10, 1.13 (en 1.16) Aw 2012
‘redelijke verhouding tot de opdracht’


