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Inleiding

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet heb ik
toegezegd u het onderzoeksrapport van het onderzoek aandeel MKB bij
Europese aanbestedingen toe te zullen zenden. Met deze brief kom ik deze
toezegging na.
In bijlage treft u aan het onderzoeksrapport «MKB en Aanbesteden, Het
aandeel van het Nederlandse MKB in gegunde Europese aanbestedingen
van Nederlandse aanbestedende diensten in 2006»1.

Aandeel van het MKB bij Europese aanbestedingen

Op basis van alle Europees aanbestedingen die in 2006 door Nederlandse
aanbestedende diensten zijn gegund, is onderzocht welk aandeel daarvan
naar het MKB is gegaan. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt zoals gepubli-
ceerd op Tender Electronic Daily (TED), de website van de Europese Unie
waarop alle Europees aanbestede overheidsopdrachten worden gepubli-
ceerd. Van de 2 587 Europees aanbestede en gegunde overheidsopdrach-
ten is onderzocht:

1. hoeveel procent van het aantal gegunde opdrachten naar het Neder-
landse MKB is gegaan (aandeel in het aantal gunningen),

2. welk percentage van de totale waarde van de gegunde opdrachten
naar het Nederlandse MKB is gegaan (aandeel in de waarde van de
gunningen),

3. hoeveel procent van alle bedrijven die een opdracht heeft gewonnen,
Nederlands MKB is (aandeel in het aantal winnende bedrijven).

Het MKB-aandeel is gemeten volgens de Nederlandse definitie van MKB
(=100 werknemers) en de Europese definitie van MKB (= 250 medewer-
kers).

Het onderzoek levert over 2006 de volgende resultaten op:
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Aandeel MKB in:

≤ 100 werknemers ≤ 250 werknemers

aantal gunningen 44% 57%
waarde van de gunningen 15% 30%

De percentages geven het aandeel weer dat alleen aan het Nederlandse
MKB is gegund. Het overige is gegund aan het Nederlandse grootbedrijf,
het buitenlandse MKB of grootbedrijf, of een combinatie daarvan.
Wanneer een opdracht is gegund aan een combinatie van Nederlands/
buitenlands MKB en/of grootbedrijf, dan valt de opdracht in het onderzoek
onder de categorie «overig». Dat levert het volgende beeld op:

Aandeel MKB in het aantal gunningen:

≤ 100 werknemers ≤ 250 werknemers

Nederlands MKB 44% 57%
Nederlands grootbedrijf 32% 21%
Buitenlands MKB 1% 2%
Buitenlands grootbedrijf 2% 1%
Overig/onbekend 21% 19%

Aandeel MKB in de waarde van de gunningen:

≤ 100 werknemers ≤ 250 werknemers

Nederlands MKB 15% 30%
Nederlands grootbedrijf 55% 38%
Buitenlands MKB 0% 1%
Buitenlands grootbedrijf 3% 2%
Overig/onbekend 27% 29%

Tenslotte is onderzocht wat het aandeel is van MKB in het totale aantal
winnende bedrijven. Daar is het aandeel van het MKB hoger.

Aandeel MKB in het aantal winnende bedrijven:

≤ 100 werknemers ≤ 250 werknemers

aantal winnende bedrijven 69% 81%

Het aandeel in winnende bedrijven is hoger dan het aandeel in gunnin-
gen, omdat grotere bedrijven vaak meerdere opdrachten binnenhalen
maar slechts één keer meetellen. Het percentage van 69% blijft nog achter
bij het aandeel van het MKB in de totale bedrijvenpopulatie van ruim 99%.
Ik concludeer hieruit dat de toegang voor het MKB tot Europees
aanbestede opdrachten verder verbeterd kan worden.

Ik maak wel een paar kanttekeningen bij het onderzoek. Ten eerste geeft
het onderzoek geen beeld van het aandeel van MKB bij overheidsop-
drachten met een waarde onder de Europese drempel. Algemeen wordt
aangenomen dat het MKB eerder inschrijft op een overheidsopdracht met
een lagere waarde (onder de Europese drempel) omdat makkelijker aan
de gestelde criteria is te voldoen. Ten tweede geeft het onderzoek ook
geen informatie over het aandeel van MKB dat onderaannemer is bij een
Europese aanbestede opdracht. Vooral bij opdrachten voor werken komt
het vaak voor dat een MKB onderaannemer is bij de uitvoering van een
grote Europees aanbestede opdracht.

De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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