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1. Klassieke overheid: het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) 

(Aanbestedingsrichtlijn).

2. Water, energievoorziening, vervoer en post: het gunnen van opdrachten door de 

aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, 

vervoer en post (2014/25/EU) (Aanbestedingsrichtlijn voor speciale 

sectoropdrachten).

3. Concessies: de gunning van concessies (2014/23/EU) (Concessierichtlijn).

Europese Aanbestedingsrichtlijnen
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Het is van belang dat aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven door 

middel van (overheids- en speciale-sector)opdrachten kunnen bijdragen aan slimme, 

duurzame en inclusieve groei, zoals nagestreefd in de Europa 2020-strategie.

Ontwikkeling arbeidsmarkt: sociaal aanbesteden
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Aansluiting bij een van de hoofdthema’s van de Europese Unie, namelijk sociale 
innovatie:

Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas 
(products, services and models) to meet social needs and create new social 
relationships or collaborations.

Bron:

European Commission, Directorate-General Regional and Urban Policy and Directorate General Employment, Social 
affairs and Inclusion, Guide to social innovation, 2013, p. 6

Sociale innovatie
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Sociale voorwaarden in aanbestedingen om werkgelegenheid te stimuleren 
zijn toegestaan als ze:

 zijn gekoppeld aan het voorwerp van de opdracht;

 voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel;

 voldoen aan de beginselen van prijs/kwaliteitverhouding en gelijke 
toegang voor alle leveranciers

Bron:

European Commission, Buying Social A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public

Procurement,European Union, 2010

Sociale voorwaarden in aanbestedingen
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1 juli 2016: herziene aanbestedingsrichtlijnen sluiten aan bij ambities Aanbestedingswet 2012:

meer ruimte bieden voor het realiseren van strategische doelstellingen bij opdrachten

(zoals innovatie en duurzaamheid)

Implementatie Europese richtlijn in Nederland
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Sociaal en circulair ondernemerschap
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Sociale en circulaire ondernemingen
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Overheid:

jaarlijks aanbestedingen à 73 miljard euro

Waarde toevoegen aan de regio
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Prijs
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Voorzitter Inkoopplatform Groningen: Er is veel mogelijk, maar 

hoe?

Zie ook: Actieagenda Beter Aanbesteden

Regelgeving biedt mogelijkheden
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Vraag
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Wat zijn de issues waar ondernemers en 

inkopers tegenaan lopen bij aanbestedingen?


