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KOEN REPRIELS 

is adviseur aan de ACV-CSC-studiedienst 

Sociale rechtvaardigheid 
bij overheidsopdrachten
Parlement moet nieuwe wet 
overheidsopdrachten bijsturen

Jaarlijks kopen overheden in België met publieke middelen voor 50 miljard euro producten en 

diensten aan. Het overgrote deel van het geld voor deze opdrachten komt uit publieke midde-

len: uw belastinggeld met andere woorden. Het zijn de regionale en lokale overheden die ver-

antwoordelijk  zijn voor het merendeel van de opdrachten. Deze grote overheidskoopkracht is 

– naast fiscaliteit, sociale zekerheid, en collectieve loonvorming - een belangrijke hefboom 

om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid te bevorderen. Daarover bestaat een groeiende 

consensus. 

heid om ondernemingen te weren die hun werk-

nemers geen wettelijk minimumloon garanderen. 

Europa geeft hiermee opnieuw een sterk signaal 

naar meer sociale rechtvaardigheid in overheids-

opdrachten. Sociaal aanbesteden is juridisch in 

volle evolutie. De wettelijke marge groeit. En deze 

marge geeft kracht aan charters, omzendbrieven 

en actieplannen van regionale en lokale overheden 

om sociale rechtvaardigheid bij overheidsopdrach-

ten in de praktijk te ondersteunen. 

VERPLICHTE EN FACULTATIEVE BEPALINGEN

Sociaal aanbesteden kan in de praktijk door so-

ciale bepalingen te integreren in alle beslissingen 

van het aanbestedingsproces. Deze sociale bepa-

lingen zijn heel relevant voor werknemers. Ze kun-

Het Europees Hof van Justitie legde de wettelijke 

basis voor sociaal aanbesteden in 1988. Europese 

richtlijnen introduceerden nadien stapsgewijs de 

instrumenten. België moet in 2016  nieuwe richt-

lijnen uit 2014 omzetten, zoals u al in De gids 

(september en oktober 2015) kon lezen. Deze 

richtlijnen leggen nieuwe sociale accenten: het 

soepeler gebruik van keurmerken en labels, de 

verplichte uitsluiting bij het niet naleven van so-

ciale en fiscale verplichtingen, meer aandacht voor 

onderaanneming, een grotere voorkeur voor de le-

venscyclus van een product ,…. 

In november 2015 sprak het Europees Hof van 

Justitie een nieuw baanbrekend  arrest uit. Dit ar-

rest geeft aanbestedende overheden de mogelijk-
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van de Europese Commissie. Ook het aankoop-

beleid van vele aanbestedende overheden houdt 

meer en meer rekening met de milieu-impact. 

Maar alle goede intenties ten spijt rond sociaal 

aanbesteden, volgt de praktijk in dat domein 

niet. De uitvoering van actieplannen – en hoe ze 

concreet bijdragen aan realisaties van sociale be-

leidsdoelen - wordt niet opgevolgd. Evaluaties van 

effectieve sociale impact zijn in Vlaanderen niet 

voorhanden. Er is dus nog zeer veel potentieel om 

in te spelen op de sociale dimensie in het aanbe-

stedingsrecht.

 

Concreet voorbeeld? Verschillende kasseien op 

onze marktpleinen komen uit een Indiase groeve 

en zijn gemaakt door kinderhanden. Dat bleek 

duidelijk uit een reportage van De Standaard. 

Niet alleen kasseien maar vele andere Vlaamse 

overheidsaankopen zijn wereldproducten uit com-

plexe ketens. Respect voor arbeidsnormen moet 

een verantwoordelijkheid worden van alle actoren 

die opereren in deze ketens. Dat was ook de les 

uit het maatschappelijk debat na het drama in 

Rana Plaza, waar 1138 textielarbeiders in Ban-

gladesh stierven. Toch worden – onder druk van 

ondernemingslobby’s – inschrijvers die willen in-

spelen op een overheidsopdracht  in een fraude-

gevoelige sector, of in een sector met hoge risico’s 

op mensenrechtenschendingen nog steeds niet 

verplicht inzicht te geven over omstandigheden 

in hun risicovolle ketens. Dat kan door sociale la-

bels of criteria uit deze labels te koppelen aan de 

contractvoorwaarden of de gunningscriteria in de 

aanbestedingen. De federale overheid ontwikkelde 

nen heel divers zijn. Er zijn verplichte en facul-

tatieve bepalingen. En ze omvatten verschillende 

aspecten van sociale rechtvaardigheid.

 De verplichte bepalingen gaan onder meer over 

arbeidsrechten, over arbeidsvoorwaarden, over 

het respect voor internationale arbeidsnormen, 

over verplichte uitsluitingsgronden bij misbrui-

ken… 

 De facultatieve bepalingen gaan over een 

heel scala van sociale doelen die men wil re-

aliseren bij het aankopen van een product of 

dienst. Door de toepassing van deze faculta-

tieve sociale bepalingen – ook wel clausules 

genoemd - wordt een overheidsopdracht ook 

een instrument om sociaal beleid te voeren: 

jobs creëren, kansengroepen integreren in de 

arbeidsmarkt, de sociale economie stimuleren, 

sociale cohesie bevorderen, sociale en fiscale 

fraude  bestrijden, circulaire economie onder-

steunen...

ONBENUT POTENTIEEL

Een nieuw Vlaams plan overheidsopdrachten, dat 

de Vlaamse regering in januari 2016 goedkeurde, 

wil 100% sociale, ethische en groene overheids-

opdrachten tegen 2020. Het plan sluit aan bij de 

doelen van vorige plannen voor de periode 2009-

2015. Al deze actieplannen hebben vaak ambi-

tieuze en sloganeske doelstellingen. 

Uit recent onderzoek van de SERV blijkt dat er in 

Vlaanderen stappen vooruit gezet zijn op het vlak 

van groen aankopen. Voor een aantal productgroe-

pen zijn productfiches met normen en criteria ter 

beschikking. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen 

Een nieuw Vlaams plan overheidsopdrachten wil 100% sociale, ethische en 

groene overheidsopdrachten tegen 2020. Maar alle goede intenties ten spijt rond 

sociaal aanbesteden, volgt de praktijk in dat domein niet.
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een wettelijk kader creëren voor sociaal, groen en 

innovatievriendelijk aankopen. Om sociaal aanbe-

steden ook in de praktijk om te zetten en ook effec-

tieve sociale impact te realiseren, moet de nieuwe 

wet aan drie voorwaarden voldoen. 

 De nieuwe wet  moet instrumenten aanscher-

pen om sociale en fiscale misbruiken aan te 

pakken. 

 De nieuwe wet moet bedrijven verplichten om 

inzicht te verschaffen in  complexe, risicovolle 

ketens.

 Voor kleine opdrachten moet de nieuwe wet 

een vrijstelling van mededinging voorzien. De 

huidige regeling is contraproductief voor zowel  

verenigingen die de wet moeten toepassen, 

als voor kmo’s en organisaties uit bijvoorbeeld 

de sociale economie die willen inschrijven op 

kleine opdrachten. 

Voor ons voldoet het wetsontwerp nog niet aan de 

drie objectieven. Uit de recente artikels van expert 

Bert Baeyens in De gids bleek al dat het wets-

ontwerp sociale fraude aanpakt met een bot mes. 

Het is volledig onbegrijpelijk – zoals Bert Baeyens 

aantoont - dat malafide ondernemingen ook in het 

nieuwe kader mogen meedingen naar overheidsop-

drachten.1 Ook kunnen inschrijvers die om welke 

reden dan ook niet in orde zijn met hun fiscale en 

RSZ verplichtingen na het openen van hun offer-

tes hun toestand regulariseren. Deze open deuren 

moeten dicht. Ook de wettelijke mogelijkheden 

uit de Europese richtlijnen om sociale rechtvaar-

digheid in risicovolle ketens of in fraudegevoelige 

sectoren op te leggen via labels en af te dwingen 

nochtans een geschikt label, het sociaal label, 

maar het wordt niet gebruikt. 

Ander bekend voorbeeld: sociale dumping. Het is 

een kanker die toeslaat in verschillende sectoren 

en jobs vernietigt. Zelf bij aangekondigde contro-

les blijken grote reguliere schoonmaakbedrijven 

niet in orde te zijn met sociale verplichtingen. De 

overheid geeft zelf niet eens het goede voorbeeld. 

Sociale dumping komt ook voor bij schoonmaak-

opdrachten die via overheidsopdracht zijn toege-

wezen. Waarbij men tekort schiet in het onderzoek 

van de prijzen. Verplichte uitsluiting is in de re-

glementering overheidsopdrachten het  instrument 

om deze kanker te bestrijden. Maar het wordt niet 

gebruikt. De verantwoordelijkheid om te controle-

ren en te sanctioneren wordt gelegd bij de aanko-

pers die niet altijd de capaciteit hebben om tegen 

een leger gehaaide juristen op te kunnen. 

 

WETSONTWERP MIST ZIJN DOEL

In februari 2016 wordt een belangrijk wetsont-

werp overheidsopdrachten behandeld in het par-

lement. Dit wetsontwerp zet de nieuwe Europese 

richtlijnen uit 2014 om. Deze wet is belangrijk. 

Het is te verwachten dat deze wet het wettelijk 

kader voor vele jaren gaat bepalen. En het verdient 

daarom een grondige parlementaire behandeling. 

De omzetting van deze richtlijnen in Belgische 

wetgeving is een unieke kans om sociaal aanbeste-

den verder ingang te laten vinden in de dagelijkse 

aanbestedingspraktijk. Het federaal regeerakkoord 

voorzag drie strategische doelen: administratief 

vereenvoudigen, sociale dumping bestrijden en 

Sociale dumping is een kanker die toeslaat in verschillende sectoren en 

jobs vernietigt. Zelf bij aangekondigde controles blijken grote reguliere 

schoonmaakbedrijven niet in orde te zijn met sociale verplichtingen. 

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN  | HET LAATSTE WOORD



DE GIDS | FEBRUARI 201664

Voor kleine opdrachten moet er een vrijstelling van mededinging voorzien worden. 

De huidige regeling is contraproductief voor zowel  verenigingen die de wet 

moeten toepassen, als voor kmo’s en organisaties uit de sociale economie.

via controles, worden niet benut. De oplossing 

die wordt gesuggereerd om aanbestedingen voor 

kleine opdrachten makkelijker te maken, mist haar 

doel. Het ontslaat verenigingen niet expliciet van 

de verplichting tot mededinging. 

AANBEVELINGEN VOOR PARLEMENT

Het parlement moet daarom verbeteringen aan-

brengen. We formuleren zes concrete krachtlijnen 

voor wijzigingen aan het wetsontwerp.  

 Zet het licht op rood voor sociale en fiscale 

fraude. Controleer onderaanneming. 

 Monitor en evalueer in het parlement de be-

staande plannen en initiatieven rond sociaal 

aanbesteden op hun effectieve sociale impact. 

 Eis ketentransparantie van bedrijven. Werk 

samen in Europees verband om controles in 

complexe ketens mogelijk te maken. 

 Zorg voor een bijkomende uitzonderingsregime 

op het prijsbeginsel voor de sociale diensten 

en diensten van algemeen economisch belang

 Reserveer opdrachten voor organisaties en on-

dernemingen die benadeelde groepen op de 

arbeidsmarkt bevoordelen. Verduidelijk in de 

toelichting van de wet de types en soorten van 

beoogde ondernemingen en organisaties.

 Vermijd ‘bagatelopdrachten’. Zorg voor rede-

lijkheid en proportionaliteit in het omgaan met 

overheidsopdrachten. Stel kleine opdrachten 

expliciet vrij van mededinging, in functie van 

een grote verlaging van administratieve lasten, 

voor zowel verenigingen als ondernemingen.  

ZET LICHT OP ROOD VOOR SOCIALE FRAUDE

Voor ACV is het ondenkbaar dat onder het nieuw 

wettelijk kader overheidsgeld bij frauderende on-

dernemingen terechtkomt: malafide bedrijven die 

werknemers uitbuiten en ons economisch weefsel 

schade toebrengen. Het parlement kan het licht 

op rood zetten  door drie  aanpassingen door te 

voeren.  

1. Waar de wetgever de mogelijkheid heeft om te 

kiezen tussen verplichte (moet) of facultatieve 

(kan) uitsluitingsgronden is gekozen voor het 

laagste niveau (kan). Het parlement moet de 

verplichte uitsluitingsgronden uitbreiden naar 

zware en zwaarste inbreuken op het sociaal 

strafrecht en naar de inbreuken op art. 314 

van het strafwetboek. De controle hierop moet 

toegewezen worden aan een goed uitgeruste en 

gespecialiseerde dienst die kan terugvallen op 

een geoperationaliseerd strafregister. Waarbij 

deze dienst ook de corrigerende maatregelen 

opvolgt en evalueert.

2. Het invoeren van de uitsluiting van een over-

heidsopdracht in het sociaal en gewoon straf-

recht.

3. De te ruime regularisatiemogelijkheid die nu 

is voorzien in de wetgeving m.b.t. de sociale 

en fiscale verplichtingen beperken tot die uit-

zonderingsgevallen die de richtlijn toelaat: met 

name onredelijke gevallen waar een uitsluiting 

een overdreven sanctie zou zijn. 
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1. Expert Bert Baeyens werkte zijn artikels over het wetsontwerp in De gids verder uit in een juridisch essay met concrete 
aanbevelingen.


