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1. Inleiding
‘Zo'n 130 thuiszorgmedewerkers liepen maandagavond een protestmars door Emmeloord tegen een
besluit van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente gaat de huishoudelijke hulp weghalen bij
Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Volgens FNV verliezen honderden thuiszorgmedewerkers hun
baan of gaat hun loon achteruit. Bovendien verliezen de zorgbehoevenden hun vertrouwde
hulpverlener zegt FNV.’1

Het voorbeeld uit Emmeloord staat niet op zichzelf. In ons land vinden er jaarlijks duizenden Europese
aanbestedingstrajecten plaats waar miljarden euro’s mee gemoeid zijn. Het merendeel van deze
aanbestedingen wordt uitgevoerd door gemeenten en provincies.2 Er zijn tal van voorbeelden waarbij
lokale overheden een levering, een werk of een dienst aanbesteedden, maar werknemers
geconfronteerd werden met verslechterde arbeidsvoorwaarden, beroerde arbeidsomstandigheden of
hun baan verloren. De rekening van de marktdrang van overheden wordt daarmee te vaak neergelegd
bij werknemers. Er is dan ook veel weerstand tegen aanbesteden waarbij er met enige regelmaat naar
de regels uit Brussel wordt gewezen als oorzaak van een verkeerde aanbesteding.3

De doelstelling van deze bijdrage is om PvdA raadsleden en statenleden een handvat te bieden bij
Europese aanbestedingsprocedures. Allereerst gaan wij in op drie lokale aanbestedingen waarbij de
aanbesteding negatieve gevolgen had voor werknemers. Vervolgens worden de huidige
aanbestedingsregels uiteengezet. Vervolgens bieden wij de PvdA raadsleden en statenleden een
handvat om werknemers bij lokale aanbestedingen beter te beschermen. Deze bijdrage gaat dan ook
niet in op de vraag of er aanbesteed moet worden. Voor volksvertegenwoordigers is het altijd eerst
van belang om een afweging te maken wat er overgelaten moet worden aan de markt. Met andere
woorden: moet het gemeentelijk vervoersbedrijf onder regie van de gemeente vallen of laten wij het
openbaar vervoer over aan de markt?
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https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/116673/emmeloord-130-mensen-in-protestmars-thuiszorg
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/inkoopvolume-van-nederlandse-overheidseptember2016.pdf
3
Zie voor oplossingen diverse vraagstukken: http://www.pprc.eu/publicaties/column-staatscourant/
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2. De drie voorbeelden
I.

GGZ voelt zich gedwongen tot aanbesteding voor onmogelijke prijs

GGZ-Breburg schreef zich in voor een aanbesteding uit opdracht van de Gemeente Tilburg, waarbij de
gemeente verwachtte dat GGZ de opdracht 15% onder de kostprijs zou uitvoeren.4 GGZ-Breburg
voelde zich verplicht om de opdracht aan te nemen uit angst dat vele jongeren zonder jeugdzorg
kwamen te zitten en hun werknemers zonder baan.5

Veel

opdrachtnemers

doen

toch

mee

aan

niet-winstgevende

en

onredelijke

aanbestedingsprocedures. De reden hiervoor is vaak vergelijkbaar met die van de GGZ-Breburg:
opdrachtnemers zien geen andere manier om de business draaiende te houden en zo ook hun
werknemers van werk te voorzien. De consequenties van onredelijke aanbestedingen zijn, vanuit ons
perspectief, zorgwekkend. Met name op het gebied van de zorg kan het vervelende gevolgen hebben,
zoals een dakloos meisje die niet in een instelling geplaatst kan worden6, onderbetaling van
zorghulpverleners7 of zelfs massaontslag bij een mislukte aanbesteding.8

Uiteindelijk spande GGZ-Breburg een kortgeding aan tegen de Gemeente Tilburg. De rechter
concludeerde dat er een nieuwe aanbestedingsronde moest komen, waarbij de gemeente rekening
moest houden met de kostprijs van zorg. Id
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 ro. 4.15.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tilburg-op-vingers-getikt-om-tarieven-jeugdggz.9575028.lynkx
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https://www.rijnmond.nl/nieuws/172428/Noodkreet-jeugdhulpverleners-aanbestedingswaanzin-maakt-dejeugdzorg-kapot
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https://www.destentor.nl/apeldoorn/vrees-dat-personeel-in-zorg-wordt-onderbetaald~a1ecf13b/
8
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/opnieuw-dreigend-massa-ontslag-na-aanbesteding-thuiszorg-roosendaal/
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II.

Werknemers in het openbaar vervoer de dupe van aanbestedingen

Met enige regelmaat zijn er stakingen geweest
van werknemers in het openbaar vervoer.
Buschauffeurs, machinisten en ander personeel
in het streekvervoer zijn oververmoeid, krijgen
slecht betaald en hebben zelfs geen tijd voor
een toiletbezoek.9

Dit lijkt in verband te staan met de race naar de bodem die plaatsvindt bij het aanbestedingsbeleid
van provincies. Ook in de vervoerssector zijn aanbestedingsprocedures een wedstrijd: om als
opdrachtnemer de aanbesteding te ‘winnen’ moet men op elk vlak de beste optie zijn, dus ook qua
prijs. Een provincie wil het liefst samenwerken met een vervoersmaatschappij waarbij het personeel
het vaakst inzetbaar is, de langste reizen wil maken, het meest stipt is en tegen de scherpste prijs.

Dit is regelmatig het tegenovergestelde van wat het beste is voor het bus- en spoorpersoneel.
Wanneer een opdrachtgever een uitvoerder van een aanbesteding kiest, moeten de
arbeidsomstandigheden en voorwaarden van de werknemers van de opdrachtnemer ook belangrijk
zijn bij de overweging. Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor goede kwaliteit. Echter, veel
opdrachtgevers lijken dit te vergeten.10

III.

Thuiszorgbedrijven moeten werknemers onderbetalen om ze te voorzien van werk

“Vrijwel geen enkele gemeente betaalt nu fatsoenlijke tarieven voor huishoudelijke hulp, zoals die zijn
voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid” blijkt uit het onderzoek van
werkgeversorganisatie BTN.11 Ondanks dat de Algemene Maatregel Van Bestuur (AmvB) vereist dat
gemeentes

bij

aanbestedingen

de

opdrachtnemers

van

‘realistische

prijzen’

voorzien.

Thuiszorgorganisaties en vakbonden plaatsen kritische kanttekeningen bij de uitvoering van de
AMvB.12
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-vragen-over-de-staking-bij-het-regiovervoer-van-komendedonderdag~b1b844a6/
10
https://www.bndestem.nl/breda/waarom-buschauffeurs-zo-schaars-zijn~af2cc051/
11
https://btn.nu/veel-te-vroeg-voor-conclusies-over-reele-tarieven-huishoudelijke-hulp/
12
https://www.zorgvisie.nl/helft-gemeenten-betaalt-thuiszorg-onder-kostprijs/

4

Het begrip ‘realistische prijzen’ is natuurlijk niet veelzeggend. Het
uurtarief dat als reëel wordt beschouwd in deze maatregel, is
geen officieel minimumtarief. Gemeenten zijn dus alsnog niet
verplicht om voor een hoger gemiddeld uurloon per werknemer
van de opdrachtnemer te kiezen.

Tegelijkertijd weten de

opdrachtnemers dat ze alleen kans maken bij een aanbesteding
als ze een van de laagste prijzen aanbieden, ook als dit betekent
dat al hun thuiszorghulpverleners onderbetaald worden.13 Het
lijkt

erop

dat

de

thuiszorgbedrijven

de

lonen

en

arbeidsvoorwaarden pas kunnen verbeteren als de tarieven die
een gemeente vraagt stijgen.14

Heel veel Nederlanders zijn in hun dagelijks leven afhankelijk van de zorg, van het openbaar vervoer
en van thuishulp. Als we mensen van hun recht op deze diensten willen verzekeren, moeten de
arbeiders die ons van deze diensten voorzien ook zekerheid hebben.

13
14

https://www.destentor.nl/apeldoorn/vrees-dat-personeel-in-zorg-wordt-onderbetaald~a1ecf13b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/strijd-tegen-onderbetalende-gemeenten-in-de-thuiszorg-a1601148
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3. Ruimte voor Arbeid in de wetgeving
Brussel
In 2014 heeft zowel het Europees Parlement als de Raad van de EU de Richtlijn 2014/24 bekrachtigd.15
Deze richtlijn geeft het volgende weer over de mogelijke bescherming van werknemers:
Artikel 18
Aanbestedingsbeginselen

Lid 2. De lidstaten nemen passende maatregelen om te waarborgen dat de ondernemers bij
de uitvoering van de overheidsopdrachten voldoen aan de toepasselijke verplichtingen op het
gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Unierecht, nationale recht
of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X vermelde bepalingen
van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

Hieruit volgt dat Nederland zekerheid moet bieden dat opdrachtnemers voldoen aan het volledige
scala aan geldende arbeidswet- en regelgeving in ons land.16 De regels uit Brussel bieden dus
mogelijkheden tot de bescherming van werknemers.

Nederland
Nederland heeft Richtlijn 2014/24 als volgt omgezet in de Aanbestedingswet17:

Bestek: Bijzondere voorwaarden

Artikel 2.80

Lid 1. Een aanbestedende dienst kan bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van
een overheidsopdracht, mits dergelijke voorwaarden verband houden met het voorwerp van

15

We beperken ons slechts tot overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren: werken, leveringen en diensten.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=NL
16
Zie: bijlage I.
17
We gaan hierbij in op de relevante artikelen met betrekking tot arbeid.
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de opdracht en in de aankondiging of de aanbestedingsstukken vermeld zijn. De voorwaarden
waaronder de overheidsopdracht wordt uitgevoerd, kunnen verband houden met
economische, innovatiegerelateerde, arbeidsgerelateerde, sociale of milieuoverwegingen.

Uit de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet blijkt dat een aanbestedende dienst
objectieve eisen kan stellen met betrekking tot de arbeidsgerelateerde overwegingen. Het zijn
specifieke voorwaarden die toezien op de uitvoering van de opdracht. Het is belangrijk dat
aanbestedende diensten deze voorwaarden opnemen in de aanbestedingsstukken.18

Daarnaast moet een aanbestedende dienst inschrijvers verzoeken om bij het opstellen rekening te
houden met de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasbare arbeidswet -en regelgeving.19 Ook
is hij verplicht om een, wanneer er een vermoeden bestaat van arbeidsgerelateerde misstanden bij
de opdrachtnemer, melding te maken bij de Inspectie SZW.20

Tot slot wijst een aanbestedende dienst een inschrijving af wanneer hij heeft vastgesteld dat de prijs
abnormaal laag lijkt en het vermoeden bestaat dat de inschrijver de verplichtingen die voortvloeien
uit het arbeidsrecht niet kan nakomen.21

Samenvattend blijkt uit voorgaande dat een aanbestedende dienst op arbeidsomstandigheden kan
sturen. Tijdens de inschrijving kan hij objectieve voorwaarden verbinden. Is er een verplichting tot een
check op arbeidswet- en regelgeving. Verder wijst de aanbestedende dienst een inschrijver af indien
de prijs van de inschrijving abnormaal laag is. Tot slot dient hij gedurende de looptijd van de opdracht
misstanden te melden bij de Inspectie SZW.

4. Ons alternatief: bescherming voor werknemers
De strijd voor gelijke arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden moet niet alleen op
Europees niveau gevoerd worden. Ook gemeenten en provincies kunnen hun bijdrage leveren. Met

18

MvT Aanbestedingswet 2012 Art. 2.80.
MvT Aanbestedingswet 2012 Art. 2.81 lid 2.
20
MvT Aanbestedingswet 2012 Art. 2.81a. Dit betekent dat als een aanbestedende dienst bijvoorbeeld tijdens de
uitvoering van een overheidsopdracht in Nederland het vermoeden heeft of erachter komt dat voor de werknemers
die op de opdracht worden ingezet het verschuldigde loon niet wordt betaald, de arbeidsduur van deze werknemers
langer is dan wettelijk toegestaan, of er illegale werknemers werkzaam zijn op de opdracht
21
MvT Aanbestedingswet 2012 Art. 2.116 lid 2.
19

7

de Aanbestedingswet hebben zij een instrument in handen waarmee ze het verschil kunnen maken
voor werknemers.

Gemeenten en provincies kunnen strenger toezien op de naleving van arbeidsverplichtingen door
inschrijvers. Echter, in de praktijk brengt dit een probleem met zich mee. Immers, hoe kunnen
individuele gemeenten of provincies onderzoeken of een inschrijver zich in het verleden aan de
(arbeids-)regels heeft gehouden?

Daarom stellen wij voor dat colleges een standaardclausule opnemen bij het bestek, waarbij
inschrijvers verplicht worden de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Als inschrijvers
deze clausule niet toevoegen aan de offerte worden zij uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
Wanneer er tijdens de uitvoering van een levering, een werk of een dienst blijkt dat er niet voldaan
wordt aan de clausule dan is de opdrachtnemer in gebreke. De opdracht kan dan ontbonden worden
gevolgd door een (eventuele) geldboete. De bewijslast komt te liggen bij inschrijvers.

Voor de thuiszorg is dit al (gedeeltelijk) geregeld via een AMvB. Zo moeten gemeenten een ‘reële prijs’
betalen aan thuiszorgbedrijven, met daarbij onder meer als voorwaarde het betalen van een cao-loon.
Echter, dit is blijkbaar niet in elke gemeente bekend.22

Wij roepen raadsleden en statenleden dan ook op hun colleges middels een motie te verzoeken om
de arbeidsrechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers sterker te verankeren. Dit kan worden
gegarandeerd met de toevoeging van een clausule. Hierdoor moet in de toekomst voorkomen worden
dat werknemers de rekening van een aanbesteding gepresenteerd krijgen.

5. Conclusie
De voorbeelden uit het onderzoek laten zien dat werknemers in de thuiszorg, jeugdzorg en het
openbaar vervoer bij een Europese aanbesteding niet altijd beter af zijn. De wetgeving uit Brussel
biedt juist de mogelijkheid om aanbestedingen te sturen op arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden. Er kan zowel controle worden gehouden tijdens de aanbestedingsprocedure
als gedurende de looptijd van de gunning.

De PvdA vindt dat de overheid er moet zijn voor werknemers. Tussen de aanbestedende dienst en
werknemers is er juridisch gezien geen relatie. Dit ontslaat overheden echter niet van de verplichting
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https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/strijd-tegen-onderbetalende-gemeenten-in-de-thuiszorg-a1601148
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om verantwoordelijkheid te nemen voor een fatsoenlijk aanbestedingstraject. Hierbij moeten alle
belangen gedurende de looptijd van de gunning in ogenschouw worden genomen. Het mag uiteraard
niet zo zijn dat het personeel naast grote onzekerheid over zijn baan ook nog eens met een uitgeholde
cao of slechtere arbeidsomstandigheden wordt geconfronteerd.

Verder vinden wij het onacceptabel dat er twee groepen werknemers ontstaan. Dit gaat enerzijds om
werknemers die rechten hebben opgebouwd vanuit een bestaande relatie met de werkgever of
aanbestedende dienst. Anderzijds gaat dit om nieuwe collega’s die met een tijdelijk onzeker contract
worden geconfronteerd. De PvdA vindt dat er gelijk loon voor gelijk werk moet zijn. Onzekere
contracten die voortvloeien uit een aanbesteding zijn volgens ons onacceptabel. Concurreren op prijs
tijdens een aanbesteding is dan ook prima, concurreren op arbeidsvoorwaarden is dat niet.

Daarom stellen wij voor dat colleges een standaardclausule opnemen bij het bestek, waarbij
inschrijvers verplicht worden om de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Als deze
clausule

niet

wordt

toegevoegd

aan

de

offerte,

worden

zij

uitgesloten

van

de

aanbestedingsprocedure. De bewijslast voor de naleving ligt bij de inschrijvers. Als tijdens de
uitvoering van en levering, een werk of een dienst blijkt dat er niet aan de clausule voldaan wordt dan
is de opdrachtnemer in gebreke.
Ook zou de Nederlandse wetgever kunnen nadenken om in navolging van de AMvB die geldt voor de
thuiszorg ook AMvB’s voor andere sectoren in het leven te roepen. Hierdoor kan een fatsoenlijk loon
gegarandeerd worden. Belangrijk is dat de AMvB’s ook daadwerkelijk worden nageleefd. Op deze
manier willen wij voorkomen dat werknemers de rekening van een aanbesteding gepresenteerd
krijgen.
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Bijlage I
BIJLAGE X bij Richtlijn 2014/24

LIJST VAN INTERNATIONALE SOCIALE EN MILIEUOVEREENKOMSTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18, LID 2
— IAO-Verdrag 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het
vakverenigingsrecht;

— IAO-Verdrag 98 betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en collectief te
onderhandelen;

— IAO-Verdrag 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid;

— IAO-Verdrag 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid;

— IAO-Verdrag 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces;

— IAO-Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep;

— IAO-Verdrag 100 betreffende gelijke beloning;

— IAO-Verdrag 182 over de ernstigste vormen van kinderarbeid;

(......)

10

