
 
COCOF/Marktconformiteit  
Hierbij de toelichting op het toepassen van financiële correcties in geval van tekortkomingen op 
het gebied van aanbesteding en marktconformiteit. Uitvoering Van Beleid (UVB) zal bij het 
toepassen van financiële correcties, aansluiten bij de richtsnoeren van de Europese Commissie 
(zie besluit Europese Commissie). 
  
De Europese Commissie past financiële correcties toe indien in strijd met de regels inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten wordt gehandeld. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
wordt aanbevolen om dezelfde correcties toe te passen, wanneer zij onregelmatigheden 
corrigeren. Met het oog hierop sluit UVB in zijn controlepraktijk aan bij de richtsnoeren van de 
Commissie. De richtsnoeren worden in de controlepraktijk van UVB aangeduid als COCOF-
richtsnoeren (COCOF stond vroeger voor: Coördinatiecomité van de Fondsen).  
  
UVB maakt u hierop attent omdat u te maken kunt krijgen met een correctie van 100% in 
situaties waar eerder door UVB een correctie van maximaal 25% is toegepast. Dit speelt met 
name bij sociale en andere specifieke diensten. Met de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 
per 18 april 2016 is de categorie van sociale en andere specifieke diensten geïntroduceerd en 
kwam de eerdere categorie van IIB-diensten te vervallen. Voor sociale en andere specifieke 
diensten geldt vanaf het drempelbedrag van € 750.000 de verplichting (zie artikel 2.39, lid 1, 
onder a, van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012) om een aankondiging van de opdracht 
bekend te maken. Het niet zoals voorgeschreven bekendmaken van de aankondiging van de 
opdracht leidt tot een correctie van 100% van de gedeclareerde externe kosten. Dezelfde 
correctie is van toepassing bij ongerechtvaardigde rechtstreekse gunning. Voor de voormalige 
IIA-diensten (tegenwoordig: reguliere diensten) bestond overigens altijd al een maximaal 
correctiepercentage van 100%.  
 
De correctie van 100% kan voor sociale en andere specifieke diensten ook aan de orde komen, 
indien bij opdrachten met een waarde onder het drempelbedrag van € 750.000 tekortkomingen 
worden geconstateerd. Dit is het geval als uw eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid voor een 
dergelijke opdracht de uitvoering van een nationale aanbesteding voorschrijft en dit (zonder 
voldoende onderbouwing) niet is gevolgd. Bij een nationale aanbesteding moet immers ook (op 
nationaal niveau) een aankondiging van de opdracht bekend gemaakt worden. Met het oog 
hierop vraagt UVB voortaan in de controle van de marktconformiteit van opdrachten onder het 
drempelbedrag altijd naar uw eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid ter onderbouwing van de 
gemaakte keuze voor een bepaalde procedure. Het is mogelijk dat u zich in uw beleid 
conformeert aan de grensbedragen, zoals opgenomen in de Gids Proportionaliteit of de 
Handleiding Projectadministratie, maar het kan ook zijn dat u uw eigen grensbedragen of 
afwegingen hanteert.  
 
UVB wijst  u erop dat COCOF naast de correctie van 100% vanwege het niet bekendmaken van 
de aankondiging van de opdracht en ongerechtvaardigde rechtstreekse gunning verschillende 
andere correctiegrondslagen bevat. Deze leiden veelal echter niet tot hogere correcties dan 
maximaal 25%. Een uitzondering hierop is (zie correctiegrondslag nr. 16) indien de toegang 
wordt geweigerd tot de desbetreffende documentatie. Dit wordt als een kritieke 
onregelmatigheid aangemerkt omdat de aanbestedende dienst dan niet het bewijs levert dat de 
aanbestedingsprocedure aan de geldende regels voldoet. Dit leidt tot een correctie van 100%. 
Artikel 84 van Richtlijn 2014/24/EU stelt namelijk dat de aanbestedende dienst voldoende 
documentatie moet bijhouden om de besluiten in alle stadia van de procedure te kunnen 



motiveren. De correctie blijft beperkt tot 25% als de documentatie er wel is maar ontoereikend 
om de gunning van de opdracht te rechtvaardigen, wat leidt tot een gebrek aan transparantie.  
 
Overigens heeft het bovenstaande geen invloed heeft op projecten waarvan de vaststelling van 
de subsidie reeds heeft plaatsgevonden. 


