
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2015–2016 

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in 
verband met de implementatie van 
aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 
2014/24/EU en 2014/25/EU 

Nr. 26  AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH 
Ontvangen 18 maart 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I wordt aan onderdeel DX een onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

c. Na het vierde lid (nieuw) worden twee leden toegevoegd, luidende: 
5. Het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving 

uitsluitend op basis van het gunningscriterium, bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel b of onderdeel c, is niet toegestaan ten aanzien van bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën 
aanbestedende diensten en soorten opdrachten. 

6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. 

Toelichting  

Overheidsopdrachten worden gegund op grond van de naar het oordeel 
van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving. 
Dit amendement regelt de mogelijkheid dat het vaststellen van de 
economisch meest voordelige inschrijving uitsluitend op grond van de 
laagste prijs of kosteneffectiviteit niet is toegestaan ten aanzien van bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën 
aanbestedende diensten en soorten opdrachten. Verder regelt dit 
amendement dat de algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan 
een lichte voorhangprocedure, inhoudende dat het ontwerp van het 
besluit wordt voorgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal. 

Met dit amendement wordt invulling gegeven aan Overweging 90 in de 
Richtlijnen van de Europese Commissie die stelt dat lidstaten zelf mogen 
bepalen of en welke categorieën aanbestedende diensten en soorten 
opdrachten zij uitsluiten van gunning op basis van «laagste prijs» of 
«kosteneffectiviteit». Hiermee worden de kansen voor MKB ondernemers 
en haar werknemers in het verkrijgen van een gunning vergroot. Daarmee 
zal ook de kwaliteit van de te leveren diensten kunnen worden versterkt 
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doordat in bij AMvB vastgestelde aangewezen categorieën aanbeste-
dende diensten en soorten opdrachten niet louter wordt gegund op basis 
van de laagste prijs. 

Monasch
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