HERVORMING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN
NOTITIE nr. 6: NIEUWE VEREENVOUDIGDE REGELS VOOR DIENSTENCONTRACTEN

Diensten aanbesteden: nieuwe regels
De Europese regels voor overheidsopdrachten verschillen per categorie diensten.




Voor de meeste diensten moet u de regels volledig toepassen als het gaat om contracten
van meer dan 207.000 euro (of meer dan 134.000 euro voor gunningen door een centrale
overheid).
Gezien echter het speciale karakter van sommige diensten, met name gezondheids- sociale
en culturele diensten, gelden hiervoor vereenvoudigde regels.

Nieuwe eenvoudige regeling voor gezondheids-, sociale en culturele diensten
Wat houdt de nieuwe eenvoudige regeling in?





De Europese aanbestedingsregels gelden alleen voor overheidsopdrachten ter waarde van
meer dan 750.000 euro.
Aanbestedende diensten moeten geplande opdrachten van die omvang van te voren
aankondigen en na afloop het gunningsbesluit openbaar maken.
Er gelden geen procedurevereisten, behalve dat alle inschrijvers een gelijke behandeling
moeten krijgen.
Voor contracten onder de 750.000 euro gelden de Europese regels voor
overheidsopdrachten niet.

De vereenvoudigde regeling moet dienstverlening van goede kwaliteit garanderen, maar bevordert
ook andere aspecten, zoals de continuïteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van die diensten voor
alle gebruikers, inclusief kansarme en kwetsbare groepen.

Overzicht van de regels per type dienstverlening
Alle regels

Vereenvoudigde regeling

Waarde contract

boven de 207.000 euro

boven de 750.000 euro

Procedure

Reguliere aanbestedingsprocedure
die moet voldoet aan alle Europese
regels

Vereenvoudigde procedure na
bekendmaking van de
aanbesteding
Gelijke behandeling van alle
inschrijvers

Betrokken diensten
(selectie)

Alle diensten, behalve die
waarvoor de vereenvoudigde

Maatschappelijke dienstverlening
Gezondheidsdiensten
1

regeling geldt (vermeld in de
bijlage bij de richtlijn)

Diensten op het gebied van cultuur
Onderwijsdiensten
Bepaalde juridische diensten
Horeca

Contracten voorbehouden
Sommige contracten voor gezondheids-, sociale of culturele diensten mogen worden voorbehouden
voor organisaties die tot doel hebben in de betrokken sector een opdracht van algemeen belang te
vervullen. Daaroor gelden wel enkele voorwaarden:



De organisaties moeten hun inkomsten herverdelen of herinvesteren en ze moeten
opereren met werknemersaandeelhouderschap of een andere vorm van participatie.
Alleen niet-verlengbare contracten van maximaal drie jaar mogen worden voorbehouden.

Welke diensten vallen niet onder de Europese regels?
Voor sommige dienstencontracten hoeven de Europese regels inzake overheidsovpdrachten niet te
worden toegepast, namelijk:



diensten die in het verleden al niet onder de Europese richtlijnen vielen
enkele andere diensten (zie tabel)

Voorheen (en ook voortaan) vrijgesteld

Voortaan vrijgesteld

 Aankoop of huur van bestaand onroerend
goed
 Bepaalde audiovisuele diensten (aankoop,
ontwikkeling of productie van
programmamateriaal)
 Arbitrage en bemiddeling
 Bepaalde financiële diensten betreffende
transacties van financiële instrumenten,
inclusief centralebankdiensten
 Arbeidsovereenkomsten
 Bepaalde diensten voor onderzoek en
ontwikkeling
 Gunningen aan andere aanbestedende
diensten op basis van exclusieve rechten

 Bepaalde juridische diensten
(vertegenwoordiging in rechte, advies ter
voorbereiding van een rechtszaak)
 Overheidsleningen (los van transacties van
financiële instrumenten)
 Bepaalde diensten door nonprofitorganisaties op het gebied van
defensie, burgerbescherming en
rampenpreventie
 Openbaar vervoer per spoor of metro
(hiervoor geldt sinds 2007 speciale
Europese wetgeving)
 Diensten voor politieke
verkiezingscampagnes
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