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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie marktdeelnemers wijzen op de juridische
gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het Verenigd Koninkrijk een
derde land wordt4.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van
overheidsopdrachten niet langer voor het Verenigd Koninkrijk5. Met ingang van de
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Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
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Voor procedures voor overheidsopdrachten die op de terugtrekkingsdatum in de EU nog lopen,
probeert de EU met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord.
De essentiële beginselen van het standpunt van de EU over lopende procedures voor
overheidsopdrachten vindt u op https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goingpublic-procurement-procedures_en.
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Alle garanties die voortvloeien uit het EU-recht betreffende overheidsopdrachten, zijn dan niet langer
van toepassing op marktdeelnemers die belangstelling hebben voor of deelnemen aan procedures voor
openbare opdrachten in het Verenigd Koninkrijk. Zie https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/public_procurement.pdf voor een lijst van instrumenten die deel uitmaken van het EUrecht betreffende overheidsopdrachten.

terugtrekkingsdatum zal dit met name de onderstaande gevolgen hebben voor door de
autoriteiten van de EU-lidstaten uitgeschreven procedures voor overheidsopdrachten:
 Marktdeelnemers uit het Verenigd Koninkrijk krijgen dezelfde status als alle andere
marktdeelnemers die zijn gevestigd in een derde land waarmee de EU geen
overeenkomst over toegang tot de EU-markt voor overheidsopdrachten heeft
gesloten6. Voor hen gelden daarom dezelfde regels als voor elke andere inschrijver uit
een derde land.
 In artikel 85 van Richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de
sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten7 is vastgelegd dat in
de EU ingediende inschrijvingen kunnen worden afgewezen wanneer het aandeel van
de producten uit derde landen waarmee de Unie geen overeenkomst heeft gesloten die
ondernemingen in de Unie op vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang verschaft tot
de markten van deze derde landen, meer dan 50 % uitmaakt van de totale waarde van
de producten waarop de inschrijving betrekking heeft. Zelfs wanneer deze
inschrijvingen niet worden afgewezen, leiden zij niet tot de gunning van een opdracht
indien er gelijkwaardige inschrijvingen zijn die voor minder dan 50 % uit producten
uit derde landen bestaan. Inschrijvingen voor dit soort EU-opdrachten die voor meer
dan 50 % uit producten uit het Verenigd Koninkrijk en andere derde landen bestaan,
kunnen dan ook worden afgewezen of riskeren dat een opdracht hun niet wordt
gegund.
 Zoals wordt verduidelijkt in overweging 18 van Richtlijn 2009/81/EG inzake
procedures voor overheidsopdrachten door aanbestedende diensten op defensie- en
veiligheidsgebied8, behouden de lidstaten de bevoegdheid om te besluiten of hun
aanbestedende dienst ondernemers van derde landen mag toestaan aan
aanbestedingsprocedures op defensie- en veiligheidsgebied deel te nemen.
Marktdeelnemers uit het Verenigd Koninkrijk kunnen derhalve worden uitgesloten
van het meedingen naar opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied in de EU.
 Bovendien wordt in artikel 22 van Richtlijn 2009/81/EG bepaald dat de lidstaten de
betrouwbaarheidsverklaringen erkennen die volgens hen gelijkwaardig zijn met
degene die zijn afgegeven overeenkomstig hun nationale wet. Aangezien het Verenigd
Koninkrijk met ingang van de terugtrekkingsdatum geen lid meer van de Unie zal zijn,
zullen de EU-lidstaten niet langer verplicht zijn de betrouwbaarheidsverklaringen te
erkennen die door een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk zijn verkregen, zelfs
indien zij deze als gelijkwaardig met hun nationale betrouwbaarheidsverklaringen
zouden kunnen beschouwen. Dit kan leiden tot de uitsluiting van ondernemers met
een betrouwbaarheidsverklaring van het Verenigd Koninkrijk in procedures voor
overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.
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Dit geldt onverminderd een eventuele toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Overeenkomst
inzake overheidsopdrachten in de toekomst.
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informatie over de procedures voor overheidsopdrachten in de EU. Die webpagina zal
waar nodig worden geactualiseerd.
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