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Geachte leden  van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
De Europese Commissie heeft afgelopen jaar een aantal voorstellen gedaan ter bevordering van 
handel, eerlijke concurrentie op de interne markt en daarbuiten. Een daarvan betreft een 
Internationaal Aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument, IPI). 
 
Op 19 januari kunt u uw inbreng leveren voor een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie van 
de raadspositie over dit voorstel. Graag vragen wij in uw voorbereiding aandacht voor het belang van 
effectieve regelgeving voor een open Europese markt, eerlijke concurrentie en een gezamenlijke 
beoordeling van alle voorstellen. 
 
 
Aanbestedingsmarkt 
De welvaart van Nederland, een handelsland dat één derde van haar BBP verdient aan export, is nauw 
verbonden met ons internationale verdienvermogen. Met een exportvolume van 84 miljard euro (bijna 
15% van het totaal) levert de technologische industrie een belangrijke bijdrage en is deze bij uitstek 
actief in internationale waardeketens. De Nederlandse industrie heeft dan ook baat bij een open 
economie op het gebied van productie, investeringen en innovaties, waarbij eerlijke concurrentie van 
groot belang is. 
 
De Europese aanbestedingsmarkt is op dit moment een van de grootste (2,4 biljoen euro) en meest 
toegankelijke ter wereld. De Europese regels maken geen onderscheid tussen bedrijven uit de EU en 
uit derde landen en de laatste hebben dus nagenoeg onbeperkt toegang tot aanbestedingen binnen de 
EU. In andere landen wordt de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten voor EU bedrijven 
echter vaak belemmerd, EU-landen behoren tot de landen die het meest getroffen worden door 
discriminerende maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten.1  
 
Slechts 10 miljard euro van de Europese uitvoer (0,08 % van het bbp van de EU) wordt verdiend in 
mondiale aanbestedingsmarkten. Overheidsopdrachten van de Verenigde Staten die voor buitenlandse 
inschrijvers openstaan hebben slechts een waarde van 178 miljard euro en die van Japan 
27 miljard euro. In China is slechts een fractie van de markt van de overheidsopdrachten open voor 
buitenlandse ondernemingen. Alles samen blijft momenteel meer dan de helft van de mondiale 
aanbestedingsmarkt (8 biljoen euro) afgesloten als gevolg van protectionistische maatregelen, en dit 
aandeel blijft groeien.2 

 
1 European Commission, Directorate-General for Communication, Het internationale aanbestedingsinstrument, Publications 
Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2775/6470 
2 Idem; EUR-Lex - 52016PC0034 - NL - EUR-Lex (europa.eu) 

https://data.europa.eu/doi/10.2775/6470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0034&qid=1641464773477


 

 
Voor de technologische industrie is het realiseren van een mondiaal gelijk speelveld met bedrijven uit 
derde landen gebaseerd op wederkerige toegang tot elkaars aanbestedingsmarkten belangrijk. FME is 
dan ook voorstander van een snelle adoptie en implementatie van een IPI.  
 
Met name om het instrument in te zetten voor de bevordering van het open van de nu gesloten 
markten en de EU een middel te geven bij onderhandelingen met andere landen over de openstelling 
van hun inkoopmarkten voor EU-bedrijven. Het IPI moet de EU dan ook in staat stellen proactiever op 
te treden bij bevordering van open en op regels gebaseerde handel en een mondiaal gelijk speelveld.  
 
 
Effectiviteit 
De effectiviteit en efficiëntie van het instrument is belangrijk. Bedrijven hechten eraan dat in de 
uitwerking en implementatie van het voorstel geen onnodig complexe procedures opgetuigd worden 
die tot hoge(re) administratieve lasten of onnodige vertraging leiden. De volgende punten in de 
appreciatie vallen op: 
 
- FME ondersteunt de raadspositie dat bij toepassing van het instrument wordt gekeken naar het 

land van herkomst van de inschrijver in plaats van naar de herkomst van de goederen en diensten 
(voorstel ammendement artikel 3), dit verlaagt naar verwachting de administratieve last en 
complexiteit van procedures. Het blijft wel essentieel dat in de uitwerking en de controle hierop 
de administratieve lastendruk zo laag mogelijk wordt gehouden. 

- De Raadspositie bevat ook aanvullende en aangescherpte bepalingen om omzeiling van IPI-
maatregelen te voorkomen. De Raad stelt voor om winnaars van aanbestedingen te verplichten 
aan te tonen dat ze niet alsnog het merendeel van de waarde van een contract inkopen in een land 
waartegen maatregelen van kracht zijn. Dit geldt ook voor EU bedrijven (voorstel ammendement 
artikel 7). Onduidelijk hierbij is hoe dit zal worden vormgegeven, welke administratieve last dit 
voor EU bedrijven oplevert en in hoeverre deze informatie openbaar zal worden gemaakt (in 
verband met potentieel bedrijfsgevoelige informatie).  

- De 20% prijsopslag voor bedrijven uit betreffende derde landen uit het commissievoorstel is 
mogelijk onvoldoende effectief. De Buy America(n) Acts stellen bijvoorbeeld al prijsvoordelen van 
20 – 50% voor niet binnenlandse producten. Bedrijven openen dan veelal ook een productielocatie 
in de VS om concurrerend te blijven. FME ondersteunt dan ook het voorstel van de raad om de 
mogelijke maatregelen te verbreden met een bredere scoreopslag tot 40% en de mogelijkheid 
partijen uit die landen uit te sluiten (voorstel ammendement artikel 5). Een bredere scoreopslag 
zorgt ervoor dat prijs niet de enige basis is waarop een tender wordt beoordeeld. Kwaliteit, 
duurzaamheid e.d. zijn belangrijke elementen waar de Nederlandse technologische industrie in 
aan het investeren is en dit voorstel biedt de mogelijkheid om deze hiervoor ook een sterkere 
positie te geven.  

 
 
Geen protectionisme 
Zoals ook in de kabinetsappreciatie is aangegeven is het belangrijk IPI in samenhang te zien met andere 
EU voorstellen die ten doel hebben om de interne markt te beschermen en een gelijk internationaal 
speelveld te realiseren. Bijvoorbeeld het EU Anti-Coercion instrument en de EU Distorting Foreign 
Subsidies Regulation. Het is van belang dat deze instrumenten gezamenlijk een eerlijkere interne en 
mondiale markt realiseren.  



 

Een gezamenlijke beoordeling van het effect van al deze instrumenten is dan ook belangrijk om te 
voorkomen dat de EU zelf niet vervalt in protectionisme en de voorstellen geen represailles van 
andere landen tot gevolg hebben. 
 
 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
Tot slot, de technologische industrie heeft een groot belang bij een internationale arbiter van het 
mondiale handelsspeelveld. Een sterke toezichthouder is fundamenteel voor het vertrouwen van 
bedrijven om te handelen en te investeren. Op dit moment functioneert de WTO slecht. 
Onderhandelingen binnen de WTO zitten al jaren muurvast, de WTO-regels zijn niet meer up-to-date, 
het geschillensysteem ligt plat en de organisatie heeft flink te lijden onder ondermijning van de op 
regels gebaseerde wereldhandelsorde door diverse landen. Dit is een bijzonder groot probleem voor 
de technologische industrie, die vooral in kapitaalgoederen handelt.  
 
FME ondersteunt daarom alternatieve oplossingen zoals het IPI, maar deze moeten in ieder geval 
niet de werking van de WTO verder ondergraven. Het liefst worden instrumenten als de IPI ingezet 
om tot gelijkwaardige en wederkerige mondiale afspraken te komen.  
 
 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marline Kester, 

Public Affairs adviseur van FME, via marline.kester@fme.nl of 06 27346611 of Jeroen Thijs, Public 

Affairs adviseur, via jeroen.thijs@fme.nl of 06 30386949. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Geert Huizinga 

Directeur belangenbehartiging 
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